A CSONGOR ES TÜNDE SZIMBOLIZMUSA.
(Harmadik, bef. közlemény.)
5 . A s z é p s é g , m i n t a hínár, v e s z e d e l m e s m é l y
f ö l ö t t jár . . .
Az eddigiekből talán kiviláglott, hogy Vörösmartyt a
Csongor és Tünde megírása előtt ugyanaz a serdülőkori alap
élmény vezette az -ár^rm^s-meséhez, amelyből e mese ősi for
mája kipattant. Vörösmarty geniális megérzéssel belehelyez
kedett a mesébe, és még geniálisabb leleményességgel és
következetességgé] minden irányban szimbolikussá nemesítette
azt. Nehéz lenne eldönteni, hogy Gyergyai szép históriája határo
zott irányban befolyásolta-e már itt-ott a Délsziget szimboli
káját is, vagy csak ezután érezte-e meg Vörösmarty az
Argirus-mQse gyökérrokonságát, de az kétségtelen, hogy a
Délsziget meg Csongor és Tünde szimbolikája között feltűnő
lényegbeli egyezés van.
Az a poláris állatszimbólika, amely a szerelem égi-földi
kettősségét jelzi a Délszigetben, implicite a drámában is megvan:
Tünde hattyúból változik át leánnyá, a szerelem földi (állati)
oldalának jelképezésére pedig egy rókalány jelenik meg a
színen, Mirigy leánya; ez azonban nem változhatik át igazi
leánnyá, mert az ördögfiak üldözőbe fogják és megeszik.
Az ördögfiak, ezek az örökké éhes, önzőén ravasz, mégis
rövidlátóan naiv alakok, akik csupa szeszélyből majd a r ú t
és gonosz (Mirigy), majd a jó és szép (Tünde) szolgálatába
szegődnek, az ember ösztöniségének megtestesítői Csongor és
Tündé-hen.1
Minthogy az ösztönök az ember földiségében
gyökereznek, azért az ördögfiak szimbolikusan «földi vagy
földalatti» lények (így szólítja meg őket Balga). Hogy az
«állatQmher-» földiségével vannak összefüggésben, azt legjobban
1
Babits Mihály ezt csodálatosképen nyelvükből kiérezte, melyet
gyökérszagúnak mond, de egyébként is már így jt-llemzi őket: «Mesebeli,
furcsa és mégis végtelenül reális alakok, valamely Délszigetböl kilopod ztak,
most már az egész életet behálózzák huncutságaikkal; önzők, gonoszak,
falánkok és mégis naivak és kedvesek, mint a természet vad, játékos és
fukar erői, nem oly szellemesek, de élettől duzzadóbbak, mint kedve*
bátyjuk Puck . . .» (A férfi Vörösmarty).
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az őket és Balgát körülvevő, különleges állatszimbólika mu
tatja, melyben nagy szerepet játszanak a földbebúvó állatok
(ürge, poszméh, medve, vakondok, giliszta, stb.). Bár az ördögfiak kezdettől fogva a szerelem íöldi oldalához kapcsolódnak
itt is, mint a Delszigetben, a drámában eieinte szimbolikusan
szembenállanak vele: mikor először színrekerülnek, jelképesen
az állatvilág legalantasabb képviselőire vadásznak ; e közben
esik áldozatul éhségüknek a szimbolikus rókalány is, pedig
Mirigy eredetileg ennek szánta Csongor elcsábításának szere
pét. Csongor helyett azonban csak Balga kerül a róka lánnyal
— mint később Ledérrel is — közelebbi ismeretségbe, aminek
nem kis része van Balga jelképes földutálatában (»A paraj
s gyom benne oly nagy, Mint bozótban parri nád: Taton róka
hál alatta, Mérges gyíkot fojtogat»). Mialatt Balga a róka
lánnyal köt kelletlen ismeretséget, azalatt Csongor, a lelki
ember az égi ideállal, Tündével ismerkedik meg, aki szimboli
kusan hattyúból lesz lánnyá. Mihelyt az égi ideál tudatoso
dott Délszigeihen a gyermek előtt, az a serdülő egészséges
ösztöniségével a szerelem földi oldalának teljes elfojtására
törekszik : Mirigy leányának megevése (Balga ellenséges maga
tartásával együtt) ugyanezt szimbolizálja a drámában.
A szerelem tündéi-fájának szimbóluma épen így meg
közelíthető Délsziget felől, és innen lehet legegyszerűbben
megfejteni Mirigy szimbólumát is Ez az első sziu elején
«Mint leláncolt fergeteg Zsémbel és zúg« a szerelem fája
alatt, mely egyúttal az «Ifjúságnak drága fája». A fa- és viharszimbolika — bár kissé más formában, de azonos jelentéssel
— Délsziu: étben is összekapcsolódik: Vörösmarty itt az «ártat
lanság korát» hasonlítja virágos tához, mélyet nem háborgat
vihar; hogy az utóbbin a szerelmes szív viharát kell érteni,
azt a költő már előbb elárulja az alvó ártailanokkal kapcso
latban, kik a «tilos vágy »-at még nem ismerik («nem hábor
gatja szerelmek Ostroma szíveiket, nem sejtenek átkot az
élet Gondjaiból; az óhajtások, s a csalfa remények Kínjai, és
ezer indulatok hada, mint ugyanannyi
Fergetegek, mélyen
kebeleikbe temetve- nyugosz>iakf>). Midőn a «tilos vágy»-gryal
együtt e szimbolikus fergetegek később feltámadnak, Hadadúrt Szűdelitől «régi, szakállas szörnyetegek»-kel teli «ösza
tenger választja el: az ősbűn e különös jelképei megint csak
Mirigy lényéhez vezetnek szimbolikusan, aki «Nénje tán a
vén időnek». Az ősbűn és a «tilos vágy» kapcsolata az el
veszett paradicsom bibliai képzetére u t a l : Délsziget második
éneke viszont azt példázza, hogy a paradicsom elvesztése
szimbóliku-an minden emberéletében megismétlődik a serdülő
korban. A Csongor és Tünde első felvonása is ezt szimbolizálja.
Mirigy eloldozása a drámában jelképesen a «tilos vé,gyn
tudatosodását jelzi: Csongor megtudja Mirigytől a szerelem
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tündérfájának titkát, de cserében föl is oldozza szimbolikus
bilincseiből e «leláncolt férgeteget» : érmek következtében az
el^Ő felvonás végeu «mint vihar» ragadják tova Csongort a
vágyai. Azzal a szimbolikus tettével, hogy feloldozza Mirigyet,
Csongor már el is játszotta a pubertás álomparadicsomát, bár
ő maga még ártatlan, mert a szerelem érzéki oldalát kirekesz
teni igyekszik életéből: ezt szimbolizálja Mirigy leányának megevése a manók által, továbbá Mirigy elűzése is a tündérl'a
alól («— ha még e szent helyen I t t talállak, eltemetlek»).
A szerelem földi oldalának kikapcsolása miatt a szerelem földi
képviselői, Balga és Ilma természetesen nem kerülhetnek össze
egymással az első felvonásban, mert így szimbolikusan a legföldiesebb nő is tündérré változik; az erotika tudatosodása
viszont a tiszta eroszt: Csongor és Tünde álomboldogságát is
megmérgezi.
A «fölébredés» nemcsak a gyermekkor álomédenének el
vesztésévei jár 1 ), hanem az örök Ádám tragédiáját is elindítja:
Madách Ádámja nyomban a lényében rejlő kettősségről panasz
kodik a paradicsom elvesztése után, Csongor mellett pedig
megjelenik szimbolikusan Balga, a belső ember eszményített
énjének külső, testi mása a földi valóság felől nézve (lefelé
eszményítve, azaz torzítva): egy élhetetlen
— szegény földhöz ragadt fiú,
Kit még az ág is húz, a gyáva szív,
Kit a leány is megcsal, a bolond, —
aki halni sem tud, mert mikor a hűtlen leány miatt felköti
magát az ágra, leszakad a madzag: így pottyan szimbolikusan
az égből a földre az álmai egéből kicsöppent Csongor mellé
Balga képében egy «ágról-szakadt» senki. Aki ismeri a
Börzsönyből távozó fiatal Vörösmarty kétségbeesett leveleit,
vagy csak a Széplakbeli búcsúlevelet elolvassa, az nyomban
rádöbben e szubjektív szimbolika igazi értelmére.
A reális életre való ráébredést jelzi a második felvonás
ban a három vándor megjelenése is: a «tévedésnek hármas
úta» a földi boldogságkeresés három főirányát szimbolizálja
a pénz (Kalmár), a hatalom (Fejedelem) és a tudás (Tudós)
emberével. Mindegyik azt hiszi magáról, hogy csak neki áll
a világ, mindegyik meg van győződve arról, hogy ő jár
egyedül a helyes úton és mindegyik meg akarja hódítani —
kiki a maga módján — a világot: ez már az ifjúság világ
élménye az adolescentia küszöbén.
A három vándorral szemben áll a válaszúton Csongor és
Balga, akik a boldogságkeresés kitaposott széles útjai közül
1
) Csongor ekkor épen úgy önként elhagyja a számára kietlenné váló
tiintl ér kertet, mint Madách Ádámja a bűnbeesés után az édenkertet,
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egyiket sem választják, hanem e h e l y e t t a szerelem szolgála
tába állítják az ifjúság töretlen idealizmusát: tündérek kere
sésére indulnak «Tündérhonba», de azért egyelőre még a
valóság világában, mint ezt az Ilma és Tünde nyomain való
elindulás is szimbolizálja. Milyen szemkápráztató látomás, milyen
mámoros illúzió ekkor még az egész világ Csongor és Balga
számára egyaránt, és milyen mesteri ennek az illúziónak —
az ifjúkor rózsaszín világlátásának -— szimbólizálása!
A mesebeli varázseszközök bekapcsolása a dráma szimboli
kájába Vörösmarty egyik legmesteribb fogása: ennek révén
a Hajnal honában Csongort, a lelki embert, mintegy óhajtása
szerint («Oh, kívánság légy viharrá. Vígy, ragadj el engemet»)
ugyanazon kijátszott — megszellemesített — ösztönéről röpí
tik az égben e^y képzelt «üdlak» felé, amelyek Balgát, a
testi embert, Mirigy ólja felé húzzák a földön előbb két
kerekű kordélyon, majd szamárháton. Az is szimbolikus, hogy
a Hajnal honában a manók elalusznak («Mind a három, mint
az ürge»), úgyhogy Balga is megszabadul tőlük s azonnal
összetalálkozik Csongorral, mikor ez a fellegekből a földre ér(
A Hajnal honában szimbolikusan a tündérek is a földön
járnak; Balga «híd gyanánt» szolgál itt Tündének Ilma
szavai szerint «Asszonyom, nézd, elterült S híd gyanánt lesz
lábaidnak»), míg Balga ugyanakkor égi lajtorjához hasonlítja
önmagát:
Ily gyaloghíd, mint magam
Félvilágon sem terem több,
Melyen istenasszonyok
Járdogálnak, lépdegélnek.
U>y beszélik egy volt ilyen,
Melyet Jákob álma látott.
Ilma könnyen hajlandó hódolni itt, abol olyan nehéz leány
nak lenni:
Szörnyűség, most mondja bárki,
Hogy leánynak lenni könnyű!
Útját úgy el térdelik,
Hogy nem képes elszaladni,
Mint lehulló t férges alma
Láb előtt hever körüle
A sok csalfa férfi szív;
S aztán lépjen, s ne botoljon!
Oh, én inkább hódolok —
Tündének azonban szólnia sem szabad ekkor kedveséhez (bár
milyen gyönyörűen is esdekel hozzá Csongor), mert mint
Ilmának mondja:
Amely lány szól kedveséhez,
Eljátszotta kedvesét,
Eljátszotta szíve üdvét —
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e hazában. Nem nehéz ebből kitalálni, hogy a Hajnal hona
az ifjúkori tiszta szerelmek szimbolikus hazája. Olyan adolescentiát szimbolizál, amilyet föntebb Kretschmer szavaival leír
t u n k : égi-földi továbbra is különválik benne (Csongor és Bal
ga külön utazása), a lelki oldal igyekszik megtartani a tiszta
ideált (mint Csongor), az ébredező érzékiséget pedig letörni
(mint Csongor Balgát). Ez az egyik oldal, amikor jelképesen
Balga is égi lajtorjává magasztosul; a másik oldalon ott van
a drámában Mirigy működési területe a Csongor és Balga
által egyaránt kijátszott, bosszús ördögfiakat sikerül neki
megnyernie a maga számára s egy új áldozatát, a hasztalanul
ellenkező, gyönge Ledért is saját terveinek szolgálatába állít;
ennél kell «utált szerelmet» lelnie Csongornak.
A szerelem égigérő tündérfa, mely ezüst virágokat — csil
lagokat — nyitogat, de gyökere mélyen — «a pokolban» ága
zik el, mint Mirigy mondja: mintha azt akarná szimbolizálni
a költő, hogy a szerelem az az érzés, amely egyfelől (lelkileg)
a legmagasabbra röpítheti, másfelől (testileg) a legmélyebbre
süllyesztheti az embert. A dráma további folyamán meglátjuk,
»hová visz ez a két véglet, mégpedig előbb a testi ember veze
tésével : az «úriasan» lovagoló szolga ezért pompás szimbólum
a negyedik felvonásban
Hogy itt a költő milyen mélységek fölött jár, arra egyéb
ként is pazar szimbolika hívja fel a figyelmet. Mikor Balga
a negyedik felvonás elején megtagadja az engedelmességet urának
s nem hajlandó továbbmenni Csongorral, ez betér éjjeli szállás
után tudakozódni Mirigy házába. Balga azalatt kint várakozik.
Ekkor utas képében megjelenik szamarat vezetve az egyik manó,
s Balgát bitófának nézvén, ennek derekához köti a szamarat.
Ami igj magában véve legfeljebb csak bizarr költői ötletnek
látszik, nyomban mély szimbolikus értelmet nyer, ha összevetjük
Vörösmartynak 1825-ben Stettner-Zádor Györgyhöz írt egyik
levelével: ebben «szép leányá»-ról (Perczel Etelkáról) is meg
emlékezik, ekkoriban búcsúzott el végleg tőle: «Lásd én las
sacskán-beleszokom a jó kedvbe, mint a czigány szamara a
nem evésbe; ki tudja eldöglöm-e bele? Azt gondoltam, hogy
majd sem ehetem, sem ihatom, pedig dehogy nem! Csak elfásulok
lassanként s magam sem bánom, legalább faraghat a sors be
lőlem, a mit akar: vagy bálványt, vagy bitót . . . » E sorok
elárulják, hogy a bitó Vörösmarty képzeletében a rossz irányba
tévedt élet, az elzullés szimbóluma.
Balga abban a felvonásban, melyben bitófaként szerepel,
valóban legmélyebbre süllyed emberi mivoltában. Alighogy leül
Mirigy házának udvarán, — ugyanis nem hajlandó továbbmenni
Csongorral — Duzzog, az egyik manó «szolgáló képiben»
ráönti a szemetet; Berreh, mint részeg «bort ürít» a szemétre,
persze Balgát is leönti: erre már csak feltápászkodik s ekkor
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jelenik meg utolsónak Kurrah, aki a «bitófa» derekához köti
a szamarat. Ezek a képek csak azt mutatják meg szimbolikusan,
hogy milyen mélyre süllyedt Balga, és most jön a tulajdon
képpeni cselekmény: amíg Kurrah a szállást megtekinti, (akár
csak Csongor) Balga «áriasan» felül a szamárra, s a házból
kilépő manó így kezdi vezetni a jámbor állatot:
_ Balga: Hé! Hová! a
Kurrah.V&gY kend ' itt van?
Balga. Majd leszállofc-engedelmet!
Kurrah. Semmi szállás! Csak maradjunk.
Jó szelid egy állat ez.
Ott imént, hogy érkezem,
Egy bitófához kötöttem.
Balga: A bitófa -én valék.
Kurrah. Furcsa! Hát bitófa ur,
Csak maradjunk a szamáron.
Balga. Jaj nekem! hogy veszne meg!
Még az ólba is behurcol.
Balga bizony bekerül a szamáron az «állatember» óljába,
miközben a manó ezt az átlátszó szimbolikája kis dalt énekli
«nagy zajjal», diadalmasan:
Ha a csipkebokron rózsa nem teremne,
Bolond madár volna, aki rá röppenne,
Hej dinom dánom!
Ezután akad össze Balga a Tündének vélt Ledérrel, miután
az ólban már hiába üvöltözött a «dőre állat» Csongorért: 1 )
Csongort szimbolikusan ugyanaz a manó (Kurrah), mely Balgát
az ólba hurcolva megkötözte, Balga képében elaltatja. Csongor
és Tünde helyett Mirigy bűvkörében tehát két földi személy (Ledér
és Balga) találközhatik csupán, akik azonban Mirigy szimbolikus
mester ke dései folytán mégis az égi szerelmesek illúziójával
(Csongor és Tünde gyanánt) kerülnek szembe egymással.
Ha Ledér Balga láttára nyomban elveszti is illúzióit,
Balgát mindenesetre sikerül Mirigynek Tünde hajával elvakí
tania. Mennyire szimbolikus, hogy Balga valóban azt hiszi
ekkor Ledérről, hogy Tünde áll előtte:
Oh, a lelkem gilicze!
Tán meg is kén' már ölelnem?
Úgyde Csongor? megbocsásson,
Hogy nem ő sziveltetik,
És hogy Balga szebb kölyök tán,
Arról Balga nem tehet —
*) V. ö. ezzel, amit az ál Balga Csongor fölébresztése után mond:
Mint szamárnak vemhe, mely
Édesanyját elveszíté,
Vagy mint a szamár maga,
Mely kemény szelet jövendöl,
Úgy ü volté k, úgy rikoltók . . .
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azután a káprázat eltűnése, amikor a Tündének vélt Ledér
ölelésekor csak egy pamat «szürke lószőr és faláb» marad
karjai közt:
Szürke lószőr és faláb!
Hát ki látott ily csodát?
Kérgek háza, bolhafészek,
Összezúzlak, átkozott szék,
Tűzre teszlek, tolvaj szerdék,
Mennydörgő! de nem haragszom;
Csongor úrfit kell kutatnom —

és legvégül Balga komikus erőlködése, amikor a varázseszkö
zök segítségével sürgősen Csongorhoz szeretne repülni: a bűvös
eszközöknek azonban már nincsen varázsereje. Csongor fennkölt
szárnyalása a csillagok között Balga komikus kudarcával
végződik Mirigy szobájában Ilyen módon válnak mesemotí
vumokból mély szimbolikus jelentés hordozóivá Vörösmartynál
a bűvös bocskor és társai. . .
A két Ledér-jelenet közé esik a dráma fordulópontja, mint
azt Németh Antal is pontosan megállapította a jelenetezés
alapján. Még ő sem vette azonban észre, hogy lényegében a
Ledér-jeleneteken (amit Bayer József a darab leggyengébb,
legfeleslegesebb részének tartott) fordul meg az egész dráma.
Csongor mélyen alszik, «mint a halál», s egy ördögfi
virraszt helyette Balga képében (ugyanaz a manó, aki Balgát
Mirigy óljába behurcolta és megkötözte), míg Balga a Tündé
nek vélt Ledért ölelgeti, holott az utóbbinál Csongornak kell
«utált szerelmet» lelnie Mirigy szándéka értelmében. Hogy
a két irányú cselekmény (Csongor «hívatlan, bűnös álma»
és Balga érzéki kalandja) szimbolikusan összefügg egymással,
az művészien van érzékeltetve a drámában.
Midőn Balga az érzéki bűvöletből felocsúdva, sietve Cson
gorhoz akar repülni, ugyanakkor (ebben van e jelenetek mes
terien egymásba kapcsolódó szimbolizmusa) már Csongor is
fölébredt a «hívatlan, bűnös álom»-ból és szolgáját, «a bűn
cselédét» üldözve az igazi Balgára bukkan s őt fogja nyakon,
hogy halálos bosszút álljon a csalfa szolgán, mint Argirus.
Az átvett mesemotívum azonban ismét szimbolikussá mélyült:
Csongor megbocsát a bűnös szolgának, mert belátja, hogy
Balga nem tehet a történtekről, hiszen a Mirigy szolgalatába
álló manók mindkettőjüket kijátszották.
Míg a Hajnal honában a manók jelképesen elalusznak, itt
annál nagyobb szerepet visznek, mondhatni, hogy a háttérben
maradó Mirigy mellett i t t övék a főszerep, a tulajdonképpeni
főszemélyek pedig nekik vannak alárendelve. A szerelem földi
üdvlakán a Mirigy szolgálatába szegődő manók az urak. Cson
gort elaltatják, Balgát pedig behurcolják az ólba, ahol boldog
«állat»-nak vallhatja magát Ledér előtt, mikor Csongor helyett
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durva szolga módjára ajtóstul állít be hozzá. Csongor, a lelki
ember, szimbolikusan halálszerű bűnös álomba merül ezalatt,
hiába keltegeti őt Tünde. Balga viszont, aki Csongor helyett
ébren van, nem kell egyik nőnek sem : Ledér csúfot űz az
érzéki állattal, mert ő is csak igazi nő, aki Csongort vár;
Ilma pedig ijedten húzódik vissza a Csongor helyett ébren levő
Ördögütől, aki Balga képében közelít hozzá.
Az első felvonásban a szerelem égi-földi oldala azért nem
találkozott, mert ott a földi oldal van kikapcsolva {Balga
alszik): ilyen módon szimbolikusan a legföldiesebb nő is
tündérré változik. A negyedik felvonásban a szerelem égi-földi
oldala azért nem találkozhatik, mert itt viszont az égi oldal van
kikapcsolva (Csongor alszik): ilyen módon a Csongor helyett
ébren levő Balga helyét jelképesen egy ördög foglalja el
a drámában.
Ezután Csongor nem bízza magát többé Balsára, akit a
földi szenvedély néhány aranyfürttel olyan könnyen elvakít.
A földi szerelem végletéből, ahová Csongor a testi ember
vezetésével került, most a lelki ember vezetésével a másik
végletbe j u t u n k : Csongor teljesen elfordul a valóság világától;
úgy érzi^,hogy örökre elvesztette Tündét, ezért «Mindörökké
és azon túl» való bujdosásra indul büszke daccal. A bujdosás
attitűdje a reális élettől való elszakadást szimbolizál, akárcsak
a kietlen tájak, melyeken a dráma további cselekménye lejátszó
dik; az események teljesen belső síkra tolódnak; az érzéki
élet manói eltűnnek a színtérről; Balga sem játszik többé
aktív szerepet (szenvedőleges magatartása szimbólumául «birkalábat» keres elinduláskor), csak a jövendő kútjából felszálló
közmondásos sült galamb (és palack bor) után fut Csongort
követve, aki egy légi leányt kerget: mindez együtt a fóldi
valóságtól elszakadt, jövőbe néző, passzív ábrándkergetésben
kimerülő «égi szerelem» szimbólumokba való kivetítése. A déli
bábként folyton odább suhanó 'ideálalak «álmok édes képzeménye» : a jövendő fátyólába burkoltan — megismerhetetlenül
— leng tova «A világon s életen túl» ; hogy végül eltűnjön
«Mint az élet, mint az álom», és elérhetetlenségének fájó
tudatára ébressze Csongort «az elhanyatlott szívnap alkonyán».
Mikor a szív napja legjobban sütött, Csongor elszalasz
tottá a Tündével való déli találkozót a Hajnal honában;
mikor alig dereng már valami fény, Tünde Ilmával együtt az
Ej országában bolyong. így lesz a Hajnal honának ellenképe
a dráma második felében az Ej országa: optimista és pesszi
mista világkép egymás ellenében. Hajnal : a szerelem örök
(az égi ideál halhatatlan), a világ olyan gyönyörű (Csongor
repülése, Balga utazása), és olyan közel van a boldogság.
Ejtszaka : semmi sem örök a világon (az égi ideál sem halha
tatlan), a világ látása olyan szomorú (Ej filozófiája), és végIrodalomtörténeti Közlaniénvak. LI.
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telén messze van a boldogság. A tündérek, akik a Hajnal
honában még olyan elérhető közelségben jártak, az Éj orszá
gában szimbolikusan elérhetetlen messzeségben bujdokolnak
lét és nem lét határán, — «világon s életen túl» — mint a
Csongor-üldözte «csalfa tündér».
Mikor az égi leányalak végleg elhagyja Csongort, ez a
«szívnap alkonyán» — a maga mikrokozmoszában — egyéni
fájdalmán keresztül az emberi sors végességének tudatára
eszmél (»Elérhetetlen vágy az emberé, Elérhetetlen tündér,
csalfa cél!»): ugyanezt éli át az Éj országában — .a makrokozmosz távlataiban — Tünde és Ilma. Az egyéni élménynek
kozmikus távlatokba való vetítése azt szimbolizálja, hogy
Vörösmarty élete e fordulóján egyéni fájdalmán keresztül a
lét eredendő fájdalmának mitikus átéléséig érkezett t el. mint
ezt más alapon már Barta János is megérezte. 1 ) Az Ej fensé
ges monológjából az antik tragédiák mélységesen pesszi
misztikus fájdalma árad az r élet elégtelensége és a Végzet
kérlelhet étlen sége miatt. Az Éj lefátyolozott «gyász asszonya»
a világ felett lebegő, sötét, homályos Sors megszemélyesítése
épen úgy, mint az antik Végzet kegyetlen istenasszonya,
kinek akaratával a többi halhatatlanok sem ellenkezhettek.
A «halhatatlan Éj» is bosszúálló, mint az antik Sorsistennő
(«bosszúja Véghetetlen és súlyos, Éri azt, ki háborítja»).
Psyché a mítosz szerint tiltott lény gyújtással vétkezett ellene,
Tünde szimbolikusan csak fátylát illeti: ez azonban éppen
úgy a halhatatlan boldogság elvesztését vonja maga után,
mint Psyché esetében a mécsgyujtás (képies értelemben ez utóbbi
sem egyéb, mint az éj fátylának föllebbentése). í g y hajlik
vissza a dráma az Ej jelenetén át az Ámor és Psyché-me&e
szimbolikájához (és szerkezetileg is valóban a kiindulópont
hoz): míg azonban a serdülőkor álmaiból való fölébredés az
adolescentia küszöbén (mikor Csongor először kerül a válasz
útra) nem j á r t súlyosabb nregrázkódtatással a lelki oldalon,
most — az adolescentián túl — az Éj fátyolának illetésekor
szimbolikusan maga a könyörtelen Végzet ébred fel álmaiból,
hogy a véges emberi sorsra ébressze rá a fényhazájából szám
űzött Tündét, akárcsak a mese Psychéjét.
A lélek kínzó platonikus honvágya mellett a véges em
beri sorsra eszmél most már a másik oldalon Csongor is,
mikor másodszor kerül a válaszútra. Mint első Ízben a hármas
úton, most is Balga az, aki kétségbeesést m u t a t : a földre veti
magát, hogy inkább éhen haljon, mint hogy tovább menjen.
Ekkor jönnek újból a szimbolikus Vándorok. Nem az ellen
t é t kapcsolja össze őket Csongorral és Balgával, hanem a
l
) «Az a feszültség, amely a Csongor előtti éveket jellemezte, már nem
mindig és nem tisztán csak egyéni fájdalom lehetett, hanem az egész
emberi sors végességének átélése». (A romantikus Vörösmarty.)
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közös emberi sors. Mindnyájan büszke, egetvívó vágyakkal
indultak el a vála-szútról, s szimbolikus kőrútjuk végeztével
megtörten térnek vissza: a Gazdagból koldus lett, a Tudós
megőrült, a Fejedelem, ki a népet a «baromság ólaiból», ki
szabadította, száműzötten bolyong; de megtört Csongor régi
büszke daca is. Ez minden emberi «hübrisz» sorsa. Csongor
ezután a «magánynak rejtekébe» indul, mert
Ott álmadoztat ifjú képzelődést
Elmúlt szerelem és meghiult remény,
S a szív halála lassú, nem gyötör.
Vörösmarty ezekben a sorokban megadja nekünk az
utolsó szín értelmét is : Csongor (a költő szellemi énjét szim
bolizáló lelki ember) valónak álmodja az utolsó színben azt,
ami az elsőben is csak vágyálomnak volt feltüntetve. Balga
az utolsó színben sem szerepel cselekvőleg Csongor oldalán,
a manók is mintha újból a lelki ember működését szimboli
zálnák : kibékülve jönnek össze («Szent a béke már közöttünk»)
a haszontalan varázseszközök helyett kenyérkereső régi hang
szerszámok birtokában, úgyhogy mindjárt egy kész zenekart
alkotnak. Még mindig zúg az «éhség Ölyve» bennük: ezt
«sillapítgatják a manók zenéjükkel, mely i t t minden való
színűség szerint a költészetnek — tehát valóban régi művé
szetnek — jelképezője.1) Csongort (a költő lelki énjét) «meg
hiult reménye» ellenére is a szerelemhez vonja ösztönisége:
t a l á n az sincs szimbolizmus nélkül az utolsó színben, hogy az
-élet jelképies manói Csongort akarata ellenére kötözik a
szerelem tündérfájához, ahol aztán mégis enyhülés várja.
A ösztöniség földi manói mellett megjelennek az utolaszínben az égi nemtők is, akik csillag után járnak, játszvó
mennek át a menny kapuján, s «méhcsoportot, rózsafát» ját
szani szállnak le a gyönyörű földre, a virágzó tündérfa «tiszta,
édes illatában»: mert ők a tiszta (földre szállt égi) szerelem
megtestesítői: «illat», «sóhajtás», «mosolygó csók», «égő szív»,
«gyönyör úrfi» a nevük, s királyuknak «szűzlányszív dobo
gása» a bölcsője. A bűbájos nemtöjelenetnek már Gyulai is
nagy elismeréssel adózott («oly rendkívül kedves, hogy Vörös
marty benne önmagát múlta felül», «a maga nemében majd
nem páratlan»), de mélyebb értelmet nem igen tulajdonított
neki, ahogyan az egész műnek sem, — pedig ebben a jelenet
ben, mint egy miniatűrben, benne van az egész Csongor és
1
) Vannak, akik úgy beszélnek képiesen Vörösmarty fellépéséről az
irodalomban, mint egy teljes zenekar megzendüléséről (pl. Juhász Géza:
A magj/ar szellem vóndorútja.) Különben a manók hangszerszámai közül
kettő másutt is előfordul a költészet szimbólumaként Vörösmartynál: a
bodzasíp, illetőleg hangafa héjából való síp Délszigetben, a hegedű A vén
cigányban. — Az éhség zúgó ölyve talán Prometheus keselyűjével azonos:
az ember égbetörő vágyának szimbóluma; lényegében tehát ugyanazt szim
bolizálja pesszimista világkép keretében, amit optimista világkép keretében
a varázseszközök.
24*
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Tünde. A nemtők eljátsszák előttünk szimbolikusan a szere
lem egész drámáját, amiképen Vörösmarty lelkében végbe
ment: a «szomjú»-val («Szánj meg, oly szomjú vagyok»), a
csók mámoros szédületével («Hullok, hullok, jaj, lehulltam,,
Rőt levélke ing alattam»), s «mély titká»-val (Mese a rózsabimbóról), amelyet Mirigy őriz: ami miatt egyszerre eltűnik
«Rózsaillat, rózsaharmat, rózsaagy» és puszta tüske marad
ezek nyomában, — akárcsak a Mirígy-örizte tündérfán, — mi
helyt megjelenik Mirigy szimbolikus alakja. 0 minden csóknak
megrontója a földön: «Förtelem», mely a gyönyörű földet
«rossz tartomány»-nyá varázsolja. A szerelem fája alatt ját
szadozó nemtők szimbolikusan visszarepülnek előle égi hazá
jukba («Vissza, vissza, vissza; A föld nem nekünk való r
Durva, zordon és csaló»), a tündértát pedig Mirigy akarja
elvinni:
Ifjúságnak drága fája
Tán lehull a kor homálya,
Almádat ha ízlelem.
A szerelem által megifjodik az ősi rossz i s : és valóban
a dráma szimbolikusan visszatér a kiindulópontjához: ugyanaz
ä színhely, csakhogy elvadultan, a kert közepén (melyet a
földre visszatérő Tünde újból «éden»-né óhajt varázsolni
Csongor számára) ismét ott áll a tündérfa, Mirigyet is újra
megkötözik a manók a fa tövében.
Ez lehetne a dráma szimbolikus befejezése, ha a költő
nem akarná az ifjúkor álmát legalább a költészet világában
valóra váltani. Az álom beteljesül, mihelyt a manók Mirigyet
elhurcolják és ártalmatlanná teszik, mert «e gonosz» volt
minden rossznak szimbolikus kútforrása, a csalfa gyanúnak is,
mely Tünde szivében gyökeret vert {«Csongor, oh, gyanúm
megölt E g y lakót, a bizodalmat E kebelben, mely híved»).
A hű szerelem most már valóban célhoz ér: Tünde alvó
szerelmesére lel a gyönyörfa alatt, «mely az emlék Tükörével
a mosolygó Múltba visszaboldogít». íme, a szerelem tündér
fájából az emlékezet fája lett, mely alatt Ida várja Hiadort
Egerben:
Egy van örömkor az életben, szép rózsa napokból
A kéj árja körül koszorúvá fonva, Vidáman
Mint búvár, megy az ifjúság közepette. Jaj annak,
A ki nem örvend itt, s szilajúl elhányja virágát.
Mink nem örülhettünk; te futottál csalfa gyanúból
Engem elért darabos pályán a sors kfze. Még egy
Kjncsem az elhamvadt szerelem szikrája: setéién
Űl lelkem mellette s fölül tündér suhogással
A bús emlékezet gyász fája lebegteti fodrát
;
Oh Hiador! ide térj, ha kívánsz Idára találni.
J
Itt leled őt honn, a szomorúság puszta vidékén
• -• „ .
Hol szép álmaiból s a multak gyász fonalából,
•"
Mint hálót, szövi, gondköltö elméje regéit ...
;•j
A boldogságnak, s Hiadorral végzi, ha fárad . . .
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A bús emlékezet fája alatt lepihenő Csongort Tünde fel
oldozza a manók (ösztönök) durva kötelékeiből, és helyettük
az elmúlt szép napok szimbólumaként a «vadonnak koszorúját»:
«rózsalánc»-ot helyez alvó kedvesére: így ébred Csongor jel
képesen az elmúlt «szép rózsa napok» örömkorára («e kicsinded
élet, Mint egy rózsa, úgy virítson» — mondja Tünde is
magáról). Az ördögfiakat, e «barna szolgákat» pedig most már
szimbolikusan Tünde fogadja szolgálatába, hogy azok a boldog
szerelmeseknek szolgáljanak a tündérpalotában. Csakhogy ez
a boldogság a «bús viránynak mezején», ahol a «bajoktól
messze» él a szerelem, «nem kevésbbé szomorú» Csongor
számára, mint a bujdosás.
6. A három vándor.
Hogy a Csongor és Tünde sajátos problematikáját a végső
ponton: a megoldásban is megfoghassuk, bővebben kell szólnunk
még a három vándorról, akik csak kísérői a Csongor-problema
tikának. Míg eddig a már Zolnai Béla által hangoztatott égi
földi kettősség helyes irányba való átváltásával haladtunk (a
megoldás is ebben az irányban van), e kitérő alkalmából viszont
Barta János Vörösmarty «polifon világélményé»-rŐl vallott
nézetét vagyunk kénytelenek az adoleseentia-élmény kereteibe
szorítani. Barta szerint «Vörösmarty lelkének legfőbb jellemzője
a valóságélmény 'polifóniája, élményeinek más-más valóság
síkokra, realításfokokra való átvetítése». 1 Ennek alapján úgj
akarja a dráma problematikáját megfoghatóbbá tenni, hogy
két vaíóságsík (égi és földi) helyett több, sok realitásfokot vesz fel
egymás mellett, melyek azonban semmi kapcsolatban sincsenek
egymással. í g y a szellemes megoldási kísérlet nem járhatott
kellő sikerrel, viszont meglepően jónak bizonyult épen a ma
gányos vándorok szempontjából, akiknek jelentőségét Barta már
kitűnően látja: «Ok viszik a boldogságkeresés motívumát a
polifónia mélyebb hangnemeibe: a meséből a mítosz síkjára;
velük lopja be a költő a tündérmesébe a maga metafizikai
élményét: a tragikus világlátást, az emberi szenvedélyek prometheusi merészségét és Összeomlását.» Barta épen csak abban
téved, hogy a három vándort a mítosz síkjára helyezi, de ebben
az esetben még a tévedésnek is mélyebb értelme van: mítoszok
csak az emberiség ifjúkorában születnek, annak világélményét
tükrözik: Csongor és Tündében a vándorok szintén az ifjúkorét.
Ez az a pont, ahol Barta János szavaival élve polifon
világélményről lehet valóban beszélni, de olyan értelemben,
mint Spranger beszél erről Die ewige Renaissance c. tanul
mányában : «Az érés korában minden életforma jelentkezik
1

Barta János: A romantikus Vörösmarty. Nyugat, 1938.
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egyszer, ha csak futólag is, mint lehetőség, amelyet meg lehetne
ragadni. Ez ugyanaz a jelenség, mely ebben a korban a színészi
hivatást oly csábító színekben tünteti fel: mindenben részt
szeretnénk venni, ha másképen nem, legalább egy-két órára
vagy percre; szeretnők — és vájjon ki mondott volna le e
vágyról teljes jószántából valaha? — az egész életet élni.» 1
A pubertáskori elszigeteltségből kilépő fiatal lélek külön
féle életideálokat vonultat el maga előtt a «válaszúton»: ennek
megfelelően a Csongor előtt elvonuló vándorok a földi boldogság
keresés három főirányát szimbolizálják. Ezek az En és T e
viszonyában minden realitástól elvonatkoztatott, de «érvényes»
életideálok minden tekintetben az adoleseentia világélményé
nek tükrözői: «akkor az elszigeteltté és egyedülvalóvá lett
fiatal lélek új utak an megint csak a közösségből eredő élmények
keresésére indul, és keresi őket a legszűkebb, meg a, legtágasabb
utakon, de a középszerűség ösvényét megveti. Az En keresi a Te
második személyét, keresi az emberiséget s ezt az emberiséget
ismét nem meglévő szervezeteiben keresi, melyekből kimenekült;
nem keresi a családban, vagy az iskolában, az államban vagy
a társadalomban, hanem az 'Én és Te viszonyában.» 2 A fej
lődés útja a másik különálló én, a «Te» felé rendszerint a sze
relmen á t v e z e t ; ezt tartja Bühler is a szociális fejlődés alap
jának: «A fejlődésnek ezen az általános emberi útján a szerelem
társas élmény, amelyet az adoleseentia parancsolóan követel.
Csak a szerelem adja meg legelőször a pubertással együtt jelent
kező kielégülési szükségletnek a beteljesülést, s ahol ez a teljes
kielégülés nem következik be, ott a serdülő vágyakozását ma
gával viszi jövendő életébe.» 3 Mondanom sem kell, hogy az
utóbbi eset következett be Vörösmarty életében is; a Csongor és
Tünde befejezése már ezáltal is szimbolikus jelentőséget nyer.
A három vándor sorsa ezzel még nincsen megmagyarázva:
de ami sajátságos körbenfutásuk alatt lejátszódik s valami Faustszerűséget visz Csongor és Tündébe, az megint csak az adoleseentia.
tipikus élményének tekinthető. A közismert Faust-monológnál
is jobban megvilágítja ezt kissé más érdeklődési körben, de
egyébként teljesen azonos lélektani törvényszeröséggel Bühler
könyvében egy adolescens fiú szemlélődése egy «átélt évről»:
«Már egy év, vagy csak egy év? E g y év volt. Sohasem éltem
ennyire s ezután valószínűleg sohasem fogok megint ily inten
ziven élni. Alapjában véve valami Faust-szerü gondolatéíetemvolt ezek alatt a hónapok alatt, talán ez sem fog többé meg
ismétlődni. Amit ebben az évben átéltem, arra egy egész életet
el lehetne használni s az gazdag élet volna. De mégis minden
i Bübler i. m. 153. I.
2 Bühler i. m. 188. 1.
« Bühler I. m. 183. 1.
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az ifjúkornak, a csak azután leendőnek, a pelyhes-zöldnek
bélyegét hordta magán és ez volt benne a gyönyörű. . . Először
is a konfirmáció vallásos ösztönzést keltett bennem, mely hol
erősebben, hol gyengébben működött. A nagy vakáció után
természettudományos érdeklődésem támadt, darvinizmussal, fej
lődéselmélettel foglalkoztam. Ilyesmik közepette az ember kissé
filozófussá válik. Aztán vallási kételyeim támadtak, időnként
hitetlenséggé váltak s én, félig védekezve, abban az áramlatban
találtam magam, mely a monizmushoz vezet. t$gy kell magam
erővel beleélnem, hogy elképzelhessem, mennyire szinte szét
szakadtam ebben a meghasonlásban. Két hónappal ezelőtt még
igazán vallásos voltam, most nem látok kiutat, istenképzetem
olyan volt, mint egy buborék és szertefoszlott... A hónapokon
át tartó küzdelem csak körbenfutás volt, mely a kiindulóponthoz
vezetett vissza. A körbenfutás törvényét egyébként egyre világosabban
látom.s)1 Milyen világos lesz a vándorok körül is minden az
adolescentia tükrében: a körbenfutás a szubjektív idő szimboliká
jával, mely az ifjúkori életérzés felfokozott intenzitásának éreztetője (a vándorok «egy egész életet» elhasználnak, míg kiinduló
pontjukhoz visszatérnek); e belső intenzitásnak a férfikor
küszöbén való alábbhagyásával magyarázható, hogy Csongor
(és a férfi Vörösmarty) az «elhanyatlott szívnap alkonyáról»
beszél már a dráma végén. Az sem közömbös, hogy a Tudós
filozófus alakjában jelenik meg Csongor és Tündében; a fiatalság
sajátos állásfoglalását az élettel szemben Bühler is az ifjúkor
filozófushajlamával magyarázza: «Tudjuk, mennyi filozófiai véna
van a fiatalságban; közismert dolog, mennyire érdeklik az
emberiség nagy kérdései, s hogy mennyire törekszik minden
tapasztalat nélkül saját lelkéből meríteni e problémák meg
oldását; sokszor kinevették már e kísérletezést a felnőttek és
sokszor megbotránkoztak már az ifjúságnak ellenséges maga
tartásán, mellyel szembehelyezkedik a hagyományos társadalmi
szervezetekkel és közösségekkel.» 2 Ezt a hagyományos élet
formákkal való szembehelyezkedést mutatja Csongor is, midőn
első ízben találkozik a földi vándorokkal.
Hogy ez azonban Csongor esetében nem pusztán szembe
helyezkedés a hagyományos életideálokkal, hanem szimbolikus
belehelyezkedés is, azaz «polifon világélmény», — legjobban
bizonyítja az a tény, hogy Csongornak a Tudósról mondott
szavait («—ez a legszörnyűbb mindenek között: Mint a halál
jár élő lábakon, És puszta sírt hord hő kebel helyett») Vörös
marty 1826-ban A szív temetése c. versében eredetileg önmagára
alkalmazta «emlékírás» gyanánt («Itt nyugszom én szívemben
eltemetve, Bujdosva két láb hordja síromat» stb.). Vörösmarty
1

Bühler i. m. 130-131. 1.
2 Bühler i. m. 188. L
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fantáziájában még öregkori válsága idején is, — mely őt a
vén Tudóshoz hasonlóan valóban az őrület szélére kergette, —
az ifjúkori ideálok összeomlása kisértett:
Hulló angyal, tört szív, őrült lélek,

Vert hadak vagy vakmerő remények?
(A vén cigány.)
Az ifjúkori körbenfutás tanulsága, mely a «.vert had» ként
visszatérő büszke vándorok és Csongor sorsából egyaránt kö
vetkezik, A merengőhöz szóló tanítás volt:
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely kancsalul, festett egekbe néz.
Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hir? gyöiigyör? Legyen bármint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kergett:
Csak a szerénynek nem hoz vagya kínt.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
Földön hónát csak olyan lelheté.

E tanulság íelől nézve a Csongor és Tünde befejezése nem
a tündérmesének tett engedmény, hanem az ifjúkor élettanul
ságát szimbolizálja. A vándorok, Csongor és Balga egyformán
a vágyak végtelenjében keresték a boldogságot, pedig «csak a
szerénynek nem boz vágya kínt.» Az embernek Vörösmarty
szemében a telhetetlenség az ősbűne: e miatt vesztette el -4s veszti el mindig újból — a paradicsomot is. A «tilos vágy»-gyal
párosult szenvedély égi-földi korlátok áttörésére hajszolja folyton
az embert: ez a láncaiból föloldott {rút Mirigy-szerű) Prometheus
bennünk, — a szárnyaló lélek és a földiségünk antagonizmusának
örök szimbóluma. «Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen»:
csakhogy ez a szárny A vén cigány vizióiban halhatatlan
kínokat okozó keselyűként csattog a viharban (mely Vörösmartynál szintén égi-földi antagonizmusát szimbolizálja) s
Prometheus tragédiája szimbolikusan Kain é-s Ábelével kap
csolódik össze. Mert túlságosan égbetörni se szabad (Gondolatok
a könyvtárban c. költeménye végén is ezt szimbolizálja a Bábel
építés): a telhetetlen ember prometheusi vágya magában hordja
büntetését, akár égi (Csongor, Tünde), akár földi vágyról (a
három vándor és Balga) van szó. A túlzás fölfelé («gőg, mohó
vágy»: a régiek hübrisze) és lefelé (állatiság) egyaránt rossz:
ezért lehet Mirigy a drámában a végletekbe csaló szenvedély
szimbóluma nemcsak Balga, hanem Csongor esetében is.
A dráma befejezésének szimbolikája szerint ezt a lázongó
Prometheust meg kell láncolni önmagunkban, égi vágyainkat
pedig összebékíteni föld is egünkkel. Mikor Mirigyet a manók
ártalmatlanná teszik, és Tünde meggyőződik Csongor hűségé-
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ről, elhárul végre boldogságuk útjából az utolsó akadály is 1 .
Hogy azonban Csongor és Tünde találkozása álomból valóság
Lehessen, ahhoz előbb Balga és Ilma szimbolikus kibékítése
szükséges. A kibékítés pedig olyképen történik, hogy Ilma
a durva Balga életpárja lesz ugyan, de továbbra is az eszmé
nyibb világ (Tünde) szolgálatában marad. Ez a jelképi be
fejezés tehát valóban nem más, mint «az eszményinek kibékülése
a valóval», ahogyan azt már Beöthy Zsolt tanította Gyulai
val szemben.
A dráma megoldása így valahol ég és föld között lebeg
középen: «A közép a biztos út», — ez volt a szimbolikus hár
mas út titka. A befejezés tehát sem nem reális, mert a múltba
van helyezve, — sem nem irreális, mert a múlt tanulsága
alapján lehetőnek van feltüntetve. E látszólag boldog megoldás
Csongor számára «nem kevésbbé szomorú», mint rosszabbik
alternatívája, hiszen a «lehetéstöl az avvá léteiig» végtelen nagy
távolság van. Vörösmarty írja Zádornak e kulcs-szavakat,
amikor ez megházasodott: «Adja Isten, oly boldog légy, a mint
azt érdemled: boldogságom, úgy is abból fog'állani, ha hazám
és Ti boldogok lehettek. Én is lehettem volna, de baj! mely
véghetetlen lépés van a lehetéstöl az avvá léteiig, s mégis hány
van, a ki az sem lehetett volna; meri szívén hívül kereste
a boldogság forrását.* íme, a különbség Csongor és a szimbolikus
vándorok között. . .
Csongor csak a szívén belül, a három vándor csak a szivén
kivül kereste a boldogságot, mely valahol középen, az arany
középúton van. A «tévedésnek hármas úta» a boldogságkeresés
három fő irányát szimbolizálja: a három út közül bármelyik
lehet középső, «biztos út», ha úgy megyünk rajta végig, hogy
az elérhető valósághoz mérjük szívünk vágyait; „Amennyit a
szív felfoghat magába, Sajátunknak csak annyit mondhatunk."
Kincs, hatalom, tudás özöne magában, melegen érző szív
nélkül, úgysem boldogít, ahogyan a szerelem egymást taszító
égi vagy töldí véglete sem elegendő magában, hanem e
kettőnek harmóniája szükséges a boldogsághoz.
1
Ugyanezt a «biedermeier» életfilozófiát olvasta ki Zolnai Béla Vörös
marty lírájából (csak éppen Csongorban nem vette észre): ez az életfilozófia
szerinte is «diszkreditálja a szenvedélyt» és a «sírhoz vezető» szenvedélyek
lenyomása az alapja. «Az életbölcseség nem lehet más» — mondja Zolnai
A merengőhöz fordulva — «mint az idealizmus és realizmus kibékítése».
Legszebben azonban Vörösmarty egyik emlékkönyvbe készült epigrammájá
ban tükröződik vissza ez a nemesen földi életbölcseség, «mely megtalálja
a földi végcélt, légi eszmény és durva valóság közt, az átnemesült élve
zetekben» :
Sok rideg álomként az egekben kergeti üdvét;
Más a földi javak kéjözönébe merül:
Téged boldoggá lelkednek erénye avasson
S áldását szerelem hü keze adja rá.
(Másnak, 1841.)
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7. A Csongor-problematika.
Egymagában a boldog szerelem sem lebet reális életalap.
Ezért Csongor, aki a válaszúton a szerelemre teszi fel életét,
Balgával e g y ü t t szimbolikusan mindig kivül marad a földi
boldogságkeresés (vagyis a három vándor) tágas útjain.
Egy keskeny gyalogút vezet ugyan a szerelem birodalma
felé a Hajnal honában, de midőn a szerelmesek itt összejönnek
egymással, a testi és lelki ember közt még diszharmónia van,
akár Csongort és Balgát, akár,Tündét és Urnát nézzük. Ugyan
i t t azonban előrevetül a harmonikus kiegészülés arany közép
utas szimbolikája is, amikor Csongor és Balga a gyalogúton
térdepelve közrefogja Tündét és Urnát («Most középen itt re
kedtünk, I t t a szolga, ott az úr»). Urna szavai F(«Asszonyom,
nem volna jó, Míg időnkben tart ölelni ?» — «Oh, én inkább
hódolok») ekkor már fölvillantják a testi oldalon a találkozás
lehetőségét, de Tünde a lelki oldalon még nem készült föl
reá: Csongor napnak, «Éjbe foglalt délvilág»-nak mondja ked
vesét, de a szimbolikus déli idő Tünde számára csak ezután
jön el — az adolescentia végén.
Míg Ledér, aki már nem kis leány, de még nem nagy lány
elbukik az adolescentia küszöbén, Tünde Urnával továbbmegy
a Hajnal honában a keskeny gyalogúton: egyenesen, félre
nem lépve halad rajta, mert aki e szűk útról félrelép, elveszett
(v. ö. Tünde: «Tedd, hogy félre menjen innen; Mert különben
elveszünk» és Ledér: «Oh, én elveszett leány, énW). Ezen a kes
keny úton kellene Csongornak is végigmennie, hogy «szíve
üdvét» megtalálja, Balga azonban letéríti róla: Csongor maga
kényszeríti őt erre korai kétségbeesésében, mert a lefátyolo
zott, szemérmes égi szerelmes, a széparcú Hajnal birodalmában
(a maga szűzies ártatlanságában) nem meri még magát meg
mutatni, sőt szólni sem mer kedveséhez, Csongor ezt a szent
némaságot félremagyarázza (Balgának, a testi embernek vissza
taszító külsejével hozza összefüggésbe) és azt hiszi, hogy Tünde
nem szereti («Elnémult a szerelem, S a kivül nincs semmi hívem,
Mely vezetne utamon»). Nem is követi ezután a maga útján
Tündét és Ilmát, hanem letér a szűk ösvényrőL a Balga-találta
nyomokon, amelyek egy ál Tünde felé vezetnek.
Midőn Csongor a negyedik fölvonás elején a Tündével
való találkozásra kijelölt időben Mirigy háza elé kerül az ál
nyomokon (melyeket Mirigy hagyott hátra Csongor félreveze
tésére), Balga, a testi ember nem akar továbbmenni a lelki
emberrel. Ebből keletkezik a tragédia: a testi oldalon, Mirigy
bűvkörében nem az igazi Csongor és Tünde találkozik egy
mással, hanem csupán Balga és Ledér, akik azonban Mirigy
szimbolikus mesterkedése folytán mégis égi alakok (Csongor
és Tünde) gyanánt kerülnek szembe egymással. Az igazi Tünde
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hiába keltegeti ezalatt az igazi Csongort: a lelki embert
szimbolikusan halálszerű, «hívatlan bűnös álom» tartja fogva>
amely a Kurrah által megkötözött Balga érzéki kalandjában
realizálódik.
Balga az érzéki bűvöletből felocsúdva nyomban Csongor
hoz igyekszik menekülni a Mirigy-fonta halóból; bár Mirigy
— a rossz szenvedély megtestesítője — szeretné visszatartani
(ä seprő-jelenet talán a szenvedély rabságába esett ember nem
kívánatos sorsát szimbolizálja), Balgának mégis sikerül a szim
bolikus boszorkány kezéből kiszabadulnia. A végletekbe csaló
szenvedély démona tehát a testi oldalon kudarcot vall, — a pokol
ból ebkor felhangzó kacaj talán a fájdalom gúnykacaja 1 — de &
lelki oldalon ezután sem szűnik meg káros hatalma. A jövő képé
nek a Jövendő szimbolikus kútjában való hazug feltüntetésé
vel Ilmában gonosz féltékenységet kelt, míg Tündében az
elébevetített Örök Ariadne-sors a férfiban f való hitet öli meg,
ami a női féltékenységnek lelki alapja («Oh, hitemnek romladéka, Bánat merre viszlek el»). A lélek tájain mozgó égi
ideái, aki a Hajnal honában még olyan elérhetőnek látszott,
ezután szimbolikusan elérhetetlen messzeségben bujdokol —
az Ej országában («— a bú homálya, A reménynek csüggedése, És a csüggedés reménye I t t találják honjukat»).
Csongor drámája szintén erre a síkra tolódik: a testi
oldalon elvesztek a lelki ember illúziói (a varázseszközökkel
űzött szimbolikának ez az értelme), de elvész ezekkel együtt
hite is a Tündével való találkozás lehetőségében. Bánatában
bujdosni indul, mint Tünde: a bujdosás mindkét oldalon a
reális élettől való elszakadást szimbolizál. Csongor a valóság
világától elfordulva a jövendő kútjából felszálló égi, illetőleg
légi leányt: Mirígy-felídézte árnyalakot kerget a szenvedély
elvakultságával sivatagszerű magányban. A földi szerelem
végletéből tehát, ahová Csongor a testi ember vezetésével ju
tott, a lelki ember vezetésével a másik végletbe kerülünk.
1
Vörösmarty Börzsönyből való eltávozása után Perczel Etelka iránt
érzett reménytelen szerelmével kapcsolatban írja le ezt a különös monda
tot egy levélben (Zádor Györgynek, 1825. nov. 6.): «A fájdalom bennem
gúnykarajjá vált». Ez azért hozható kapcsolatba a pokolból kihangzó gúny
kacajjal Csongor és lündében, mert a fájdalom Vörösmarty képzeletében a
pokollal van szimbolikus összefüggésben. Öröm és bú c. 1830-ban írt (tehát
a Csongor és Tündével egyidejű) epigrammája ekképpen szól:
Az öröm édes bor, keserű a fájdalom és hú,
Annak ég, ennek barna hazája pokol.
Kettő közt, a ki él, a bolygó földön az ember,
A sorsnak kéziből issza keverve borát.
Ugyanez a képzetkapcsolás kisért A vén cigány refrénjében is («Szív
és pohár tele búval borral), sőt a pokolban zokogó malom szimhólumát is
csak ezen az alapon lehet mesérteni: csak tudnunk kell,' hogy Vörösmarty
szerint «a kebel a szenvedélyek malma» (Kincskeresők). ,
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Az az eszményűző «égi» szerelem azonban, amely Csongort
csupán képzeletében élő légi leány után hajszolja, tulajdonképen a pubertás jellemzője: Csongor éppen így hajszolta
hasztalanul az álmaiban élő «égi szépet», mikor az első fel
vonásban elénk toppant. Érthető tehát, hogy útja végeztével
ugyanott találja magát a szimbolikus hármas úton: a «bizony
talanság csalfa közepén», ahonnan elindult a pubertás álom
kertjét maga mögött hagyva. Most már az ifjúság «tündér
tömkelege»1 is mögötte van, de Csongor eltévedt e labirin
tusban, mert nem volt igazi Ariedneja,, és bolyongásában
szimbolikusan ugyanodajut vissza, ahonnan egykor a «tündér
álmok hajnalán» elindult büszke reményekkel, hogy az egész
világot megfogja hódítani, mint Csongor, mint Kalmár, mint
Fejedelem vagy mint Tudós.
Mikor Csongor másodszor kerül a válaszútra, jól látja
már boldogtalanságának okát (az előtte elvonuló vándorok
prometheusi tragikuma ezt illusztrálja), de akkor már késő,
hiszen az «elveszett időt», — amelyet a Tündével való talál
kozás idején .átaludt, illetőleg átálmodott, — egy Isten sem
adhatja vissza:
Oh, az elveszett időt
Mellyik Isten, mellyik etriber
Szerzi vissza életemnek ?
Elment, mint sebes hajó,
Nyom helyett örvényt hagyó,
Melyben elmém sírja nyílt meg,
S összetépett lelkemé.

Az «elhanyatlott szívnap alkonyán», mikor már csak a
megváltó halált várja, 2 Csongor bűvös zene hangjainál (ez a
manók zenéje!) a múltba ringatja magát vissza a szerelem
tündérfája alatt,
S kedvesének szép szeméről
És gyönyörről álmodik.

Á haldokló Omár ikerben épen így csak egy álmot óhajt
még az élet után, látni a kedvest, amint szemlélte «először
bútalan évében», mikor «először ráfordult nagy barna szemével
mindkét féle szerencsének birodalma»: a C-ongor és Tünde
befejezése ennek az álomnak virtuális megvalósulását mutatja
meg a kétféle sorslehetőségben, melyet Tünde Csongor elé
állít.
1

L. a III. felvonás elején:
Itt van a Hajnal palotája
És a tündér lömfceleg.
2
Az elhaló szerelem c. vers szerintié tompa fásultságban már nem
is kell halál («— neked, ki szívkihalva, Élsz magadtól iszonyodva, Kell-e
még halál ?»).
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Új szerelem lehetőségében Vörösmarty, 4Íey látszik, már
nem hitt ekkor, csak «szíve régi búját» oldja fel a költői
extázis mámoros felszabadultságában az első szerelem óta el
telt idő tanulsága alapján. Az élmény kidalolááával Csongor
egyszerre megszabadul a haláltól is, az élet manóinak durva
bilincseitől i s : «lét és nem lét közt» lebeg élete; így kerül
a dráma megoldásának középvonalába «az élhetetlenség és
halhatatlanság» dialektikája, melyet Vörösmarty az őrült
Tudós szavaiban ekképen fogalmazott meg halhatatlanul:
Miért élhetetlen, aki élni vágy,
S mikor nem az, mért halhatatlan akkor ?

A manók szimbolikus hangszerszámaikkal (a költészet
eszközeivel) valóban az élhetetlenségból teremtettek halhatat
lanságot: a nagy lélek élhetetlenségének tragikumából halha
tatlan remekművet, — amelyet vígjátéknak is, tragédiának is
lehet nézni, akárcsak a rejtett összefüggésekkel teli életet.
BALLAI MIHÁLY.

