
CSONGOR ÉS TÜNDE II. 

ÉJ 

Sötét és semmi voltak: én valék, 

Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj, 

És a világot szültem gyermekül. 

Mindenható sugárral a világ 

Fölkelt ölemből; megrázkódtatá 

A semmiségnek pusztaságait, 

S ezer fejekkel a nagy szörnyeteg, 

A Mind, előállt. Hold és csillagok, 

A menny csodái lőnek bujdosók 

Kimérhetetlen léghatárokon. 

Megszünt a régi alvó nyúgalom: 

A test megindult, tett az új erő, 

S tettekkel és mozgással gazdagon 

Megnépesült a puszta tér s idő, 

Föld és a tenger küzdve osztozának 

Az eltolt légnek ősi birtokán; 

Megszünteté a tenger habjait, 

S mellyet haraggal ostromolt imént, 

Most felmosolyga mélyiből az ég; 

S mint egy menyasszony, szépen és vidáman 

Virágruhába öltözött a föld. 

A por mozogni kezdett, és az állat, 

S királyi fejjel a lelkes porond, 

Az ember lőn, és folytatá faját, 

A jámbort, csalfát, gyilkost és dicsőt. – 

Sötét és semmi vannak: én vagyok, 

A fény elől bujdokló gyászos Éj. – 

A féreg, a pillantat búboréka, 

Elvész; idő sincs mérve lételének. 

Madárt a szárny, a körmök állatot 

Nem váltanak meg, kérges büszke fát 

Letesznek századoknak súlyai. 

Az ember feljő, lelke fényfolyam, 

A nagy mindenség benne tükrözik. 

Megmondhatatlan kéjjel föltekint, 

Merőn megbámul földet és eget; 

De ifjusága gyorsan elmulik, 

Erőtlen aggott egy-két nyár után, 

S már nincs, mint nem volt, mint a légy fia. 

Kiirthatatlan vággyal, amig él, 

Túr és tünődik, tudni, tenni tör; 

Halandó kézzel halhatatlanul 

Vél munkálkodni, és mikor kidőlt is, 

Még a hiúság műve van porán, 

Még kőhegyek ragyognak sírjain, 

Ezer jelekkel tarkán s fényesen 

Az ész az erőnek rakván oszlopot. 

De hol lesz a kő, jel s az oszlopok, 

Ha nem lesz föld, s a tenger eltünik. 

Fáradtan ösvényikből a napok 

Egymásba hullva, összeomlanak; 

A Mind enyész, és végső romjain 

A szép világ borongva hamvad el; 

És ahol kezdve volt, ott vége lesz: 

Sötét és semmi lesznek: én leszek, 

Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj. 

 

[…] 

Mi vakmerő kéz illet engemet, 

Mulandóságról békén álmodót? 

Ösmerlek, nyughatatlan lányka, te; 

Tündérhazádban üdvnek századi 

Valának megszámlálva éltedül; 

De föld szerelme vonta szívedet, 

A fényhazából földre bujdosál; 

S mert boldogságod ott is elhagyott, 

Segélyt keresni későn visszatérsz; 

De mindörökre számkivetve légy, 

Legyen, mint vágytál, a kis föld hazád, 

Órákat élj a századok helyett, 

Rövid gyönyörnek kurta éveit. 

Indulj, ne lásson itt tovább szemem; 

Mert, aki halhatatlan Éj vagyok, 

Ollyan sötétté teszlek, mint az árny, 

Hogy rózsaberkiből a szerelem 

Irtózva nézzen, mint iszonyra, rád, 

S illat helyett gyötörjön vad tüvis. 

Menj, menj, mert amit mondtam, megteszem. 

(Tünde, Ilma el.) 

Omoljatok nem késő habzatok, 

Az Éj az álmok partjain bolyong. (El.)

 

a) A drámai cselekményben hol, mikor, milyen helyzetben hangzik el a monológ? 

b) A monológ alapján hol helyezkedik el az Éj a szereplők rangsorában? Miféle nézőpontból látjuk általa 

az anyagi világot, a földi létet? 

c) Milyen idősíkok kapcsolódnak hozzá? Hogyan ismétli meg a monológ a műegész szerkezetének 

körkörösségét? Miben tér el ettől? 

d) Hogyan hozza létre maga a monológ szövege is a körkörösséget? 

e) Mi jellemzi az Éj szerint a teremtett világot, az ember egyedi és történelmi létét? Gyűjts és értelmezz 

néhány jellegzetesnek, kifejezőnek tartott költői képet!  

f) Milyen lét- és történelemszemlélet bontakozik ki a monológból? 



RÉSZLETEK FRIED ISTVÁN „S A KI ÁLMAIMBAN ÉL…” CÍMŰ ELEMZÉSÉBŐL 

Ebbe az értelmezési körbe szeretném vonni Babits Mihálynak Vörösmarty-elemzését is. A világirodalmi környezetből a romantikus-

szimbolikus mesedráma előbb európai, majd magyar meghonosodását emelném ki, a mesedráma két jelzőjével a kétfajta „stílus” és írói 

magatartás egymást értelmező voltára szeretném felhívni a figyelmet. […] 

Babits Mihály „perújítása” Vörösmarty életművének ügyében, kiváltképpen a Csongor és Tünde újraértékelésében, kapcsolatba hozható a 

szimbólum újraértelmezésével, és így a romantika és a századfordulós modernség viszonyrendszerbe állításával. 

Marót Károly szimbólummeghatározását a Csongor és Tünde értelmezésében sem tartom teljesen mellőzhetőnek; sőt: mint „összetett 

jelenség”, mint „elképzelés”, illetőleg, mint a Marót által adott leírás más összetevője, Vörösmarty műépítési stratégiájában sem egészen 

elhanyagolható a szimbólumnak ilyetén felfogása: „A szimbolum már annyiban is összetett jelenség, hogy nem magukkal a tárgyakkal, 

hanem egymáshoz való vonatkozásaikkal vagy helyesebben: hasonlóságuk egy vagy több különböző oldalának tudatával foglalkozik. 

Képzése általában észrevevések és elképzelések összeolvasztásából áll. Ehhez képest elsősorban tárgyi tudatunk primarius formáinak, ú.m. 

érzésnek, észrevevésnek, emlékezésnek és elképzelésnek az összességét igényli. Ezenkívül a szimbólum képzés teljessé tételére 

szükségeltetik még az asszociáció, analógia, fantázia, érzésáttétel és last but not least a szuggesztio.” 

A tárgyköltészet és a bölcselet iránt intenzíven érdeklődő Babits Mihály föltehetőleg örömmel fedezte föl Vörösmartyban azt a romantikus 

költőt, aki, eltérvén az átlagromantikus szubjektumfelfogástól, éppen a Csongor és Tündében egyként élt a korábbi korszakok allegorizáló 

modorával, nem utolsósorban Csongor állandósuló öndefiníciós zavarainak az absztrakciók révén kifejeződő elhatárolási törekvéseiben, és a 

romantikának olyan típusú zenei konstrukciójával, amely vezérmotívumokkal él, illetőleg a kisebb poétikai egységek műszervező erejét 

használja ki, így például a verselési fajták nem pusztán a hangulati-szituációs tényezők jelzésére szolgálnak, hanem modalitásuk segítségével 

egymással vitában álló „világok” megszólaltatására is, miközben gazdag utalásrendszerük fölidézheti a verseléshez kapcsolódó előd költői 

„világ”- okat. […] 

A különféle létszférák egyetlen, „regényes” (romántos!) műben felmutatásával összefüggéseik, egymást átható gondolataik, a hármas útra 

lépő reprezentánsok révén teljes világ bontakozik ki: a küzdelem Csongorért folyik, evilági meg túlvilági, mesei-mitikus-valóságos erők 

között. Miközben a megszólalásnak igen változatos formái jelzik a célba vett világok sokrétűségét. Vörösmarty szavakból, szintagmákból, 

mondatnyi egységekből szövi a mű motívumhálóját, az ismétlések korántsem kusza szövevénye egyben a lehetséges változatokat (is) 

fölidézi. 

A Csongor és Tünde az európai romantika fordulópontján született, akkor, amikorra jó néhányan a romantikus korszak lezárultát tételezték, 

ám akkor, amikor a kelet-közép-európai irodalmak egyike-másika éppen megkezdte romantikája kiépítését. A Csongor és Tünde egy kereső 

korszakra tekint vissza, epikus és drámai meg lírai műfajok tapasztalatát ötvözi, és egy kereső, kevéssé epikus, csak részben drámai, ám 

erőteljesen lírai korszakot előlegez. Irodalmat és zenét találkoztat, bölcseletet meg személyiség-értelmezést, szinte eleget téve német korai 

romantikus igényeknek. Kölcseynek és még inkább Babitsnak igaza volt, nem kevésbé Lukács Györgynek: a Csongor és Tünde „igazán 

organikus alkotás”. 

__________________________________________________________________________________________________ 

[Levél] [Feladó] 

NAGYSÁGOS Weöres Sándor 

TAKÁTS GYULA TANÁR ÚRNAK Csönge, Vas megye 

Kaposvár, Kováts S. u. 9. 

 
 

Édes Öregem, 

ölellek leveledért. Írhattál volna már régen; én nem írhattam, mert nem találtam a címedet. De az a fő, hogy kapcsolatunk újra megszületett. 

– Nem tudom, mi okod van azt gondolni, hogy „talán bizony nem szívesen” veszem leveledet. Úgy hiszem, jó barátod voltam és vagyok, 

mióta csak ismerjük egymást, bár a barátság nálam nem vallomásokban és lelkendezésekben, csak a bizalmasság csöndjében szokott 

nyilvánulni; fő szórakozásom az unatkozás, el se tudod képzelni, hogy milyen mennyei élvezet ez nekem; és talán Neked is, így lehet, hiszen ez 
kapcsolt bennünket össze. Az unalom ínyencei, ópiumszívói voltunk és jól éreztük együtt magunkat. 

Pécsi kiskocsmák, ej-haj! Ne is emlegesd. Kettesben unatkozni mégiscsak jobb, mint egyedül. Mogorva vagyok mostanában, nyűgös, 

beteges, fázós, kedvetlen. Társaságom egy kutyából, két macskából és Vörösmarty Csongor és Tündéjéből áll. Sok levelet kapok mindenfelől, 

napi három-négy óra, amíg mindre válaszolok. Pécsről Tatay és Ficzkó*1 szoktak írni. Várkonyi hallgat. Gratulálok, hogy tetszett 

Várkonyinak a Berekkirály.*2 

Apropos: végre megalakul a fiatalok szépirodalmi lapja „Keresztmetszet” címen; Vándor Lajos fogja szerkeszteni, aki ma talán a 
legeredetibb fiatal költő. Hamarjában csak a német Erich Kästnert tudom, aki a XX. század városi levegőjét olyan nagyszerűen tudja 

érzékeltetni. Ha van kedved csatlakozni hozzánk, írj Vándornak és küldj neki kéziratot (cím: Örkény István, Bp., Vilma királyné út 28.). 

Vándor címét nem találtam meg egy félórai keresés után sem, ezért szerkesztőtársát írtam ide. És ha tudsz, szerezz néhány előfizetőt: tudod, 
hogy egy újság megindítása mennyi nehézséggel jár. 

Írj, Öreg. Szóval, letetted az utolsó vizsgát: fogadd nemzetiszínű szerencsekívánataimat. Ölel barátod 

Weöres Sanyi 

Csönge, 1934. nov. 2. 

U. i. Faluhelyen az embernek úgy sincs más szórakozása, mint a levelezés. Hát írj minél hosszabban és hamar. 

 
 

(Mellékelve a Lidérc és a Halotti maszk című vers.) 
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