
CSONGOR ÉS TÜNDE I. 

1. Foglald össze 15 mondatban a mű cselekményét. 

2. Csoportosítsd a mű szereplőit minél több szempontból. 

3. Vedd sorra a mű helyszíneit; röviden jellemezd azokat. 

4. Milyen időkeretek, -szakaszok jellemzik a mű cselekményét? 

5. Vizsgáld az alábbi idézetekben a párhuzamok és az ellentétek felbukkanását 

Tünde, Tünde, ah, te vagy! 

S annyi szenvedés után 

Nyugszom égi kebleden! 

Sirok égi kebleden! (Cs) 

 

Mily puhák szép karjaid, 

Mint a szép fehér szalonna, 

Kedves, édes oldalborda. 

(B → L) 

Mondd, minek nevezzem őt, 

A nem földit, a dicsőt? 

Hattyu szálla távol égből, 

Lassu dal volt suhogása, 

Boldog álom láthatása, 

S most, mint ébredő leány, 

Ringató szél lágy karján, 

Úgy közelget andalogva; (Cs) 

 

Csongor úrfi , megbocsáss, 

Már a hajnalcsillag int, 

S mig hattyúvá változom, 

Ahhoz is csak kell idő. (I) 

 

Még alig szemléltelek, 

Hű szerelmem hajnalát, 

Rózsabokrát vágyaimnak, 

Rég ohajtott kincsemet, 

S ösmeretlen karjaidtól, 

Még nem ízlett csókjaidtól, 

Elszakasztom szívemet. (Cs) 

 

Mert, mi könnyen eshetik, 

Hogy még itt e csipkefán, 

A rokonságnak miatta, 

Fennakad csipkés ruhám, 

S Balga itt talál az ágon, 

Azt gondolja, som vagyok, 

És nekem jön, és leszed: 

Akkor jaj lesz életemnek, 

Jaj, szegény tündér fejemnek! (I) 

 

Oh, öröm, s ez Tünde lába, 

Mert kié is lenne ilyen? 

A szemérem ajtajánál, 

Mely a szépség arcain hál, 

A szerelm ily lábakon jár, (Cs) 

 

Szamárfület találtam, 

És tehéncsapást; ha ez nem 

Böske lába, vesszek el. (B) 

 

Elérhetetlen vágy az emberé, 

Elérhetetlen, tündér, csalfa cél! 

S miért az olthatatlan szomj, 

miért (…) (Cs) 

 

Hát én mindig éh legyek, 

S únhatlan csak szomjuhozzam? 

És e gyomrot, és e torkot 

Csak bolonddá tartogassam? (B) 

 

 

6. Vizsgáld az alábbi idézetek verselését. Összegezd észrevételeidet. 

Minden országot bejártam, 

Minden messze tartományt (Cs) 

 

 

Elérhetetlen vágy az emberé, 

Elérhetetlen, tündér, csalfa cél! (Cs) 

 

Túl a Tiszán, túl a Dunán, 

Innen is, 

Úgy galambom a kis leány, 

Ha hamis. (Ledér) 

 

Ha a csipkebokron rózsa nem teremne, 

Bolond madár volna, aki ráröppenne. 

Hej, dínom dánom! (Kurrah) 

 

 

7. Melyek a famotívum lehetséges cselekményszintű és metaforikus jelentései? 

CSONGOR TÜNDE MIRÍGY 

Szép fa, kertem új lakója, 

Mely, mint nem várt ritka vendég, 

Félig föld, félig dicső ég, 

Ösmeretlen kéz csodája 

Állsz előttem, s a kopárra 

Életet, fényt, gazdagságot, 

S hintesz álmot a sovárra, 

Mint tehessem, mint lehet, 

Hogy ne nyomjon engem álom, 

Ah! ne kelts föl bánatimból. 

Ilma! Ilma! messze honból, 

Látod, mily hiába járok. 

E kies fát mily hiába 

Ültetém vad föld porába, 

Kedvesemre nem találok. 

A fa kincseket terem, 

A fő kincs, a szerelem, 

Szép világa álmaimnak, 

Mint mondám, az éj ha jő, 

Érni kezd a fán az alma, 

S mint egy most szűlt lánykafő, 

Oly arannyá duzzad halma. 

Mégis ebben agg apádnak 

És anyádnak haszna nincsen; 

Mert bármennyien vigyáznak, 

Báj szellő kel éj felében, 

Melytől a szemek lehúnynak, 



S megláthassam kincsedet? 

Földben állasz mély gyököddel, 

Égbe nyúlsz magas fejeddel, 

S rajtad csillagok teremnek, 

Zálogúl talán szivemnek, 

Hogy, ha már virágod ilyen, 

Üdv gyönyör lesz szép gyümölcsöd. 

Szép fa, tündérkéz csodája, 

Vajha ilyen légy nekem. 

Ah, de mit tekint szemem? 

Szerelemnek rózsaszája, 

Mondd, minek nevezzem őt, 

A nem földit, a dicsőt? 

Hattyu szálla távol égből, 

Lassu dal volt suhogása, 

Boldog álom láthatása, 

S most, mint ébredő leány, 

Ringató szél lágy karján, 

Úgy közelget andalogva; 

Ah, tán ez, kit szívdobogva 

Vártam annyi hajnalon? 

Ah, tán e fa ültetője, 

Ennyi bájnak, és gyönyörnek, 

Ennyi kincsnek asszonya? 

Rejts el, lombok sátora, 

Rejts el éjfél, szív, ne dobbanj, 

El ne árulj, el ne rontsad 

A szerencse útait. (I.) 

Melyek e vidékre vonnak, 

Ah, az rajta nem terem. (I.) 

 

Nézzed e fát, a gyönyörnek 

Fája volna; itt reméltem, 

Szerelemtől boldogítva, 

Senkitől nem háborítva, 

Vágyaimnak álmait 

Teljesedni karjaidban; 

Itt reméltem árnyaiban, 

S mily gyönyörnek éjeit! 

S ím, az első éjjelen 

Or kezek megbántanak, 

És elárúlt titkaimmal, 

Károhajtó hatalommal, 

Ellenségim játszanak. 

Vissza hát a messze honba, 

Visszahordom kincsemet, 

Hol magányos napjaimban, 

Mig szivemben egy sohaj van, 

Érted égve, érted aggva, 

Mondhatatlan bú temet. 

Álljon újlag e helyen, 

A kopárnak bámulandó 

Dísze, s messze tündököljön. 

És ha hű még, és hivem, 

Akit nem felejt szerelmem, 

Csalfa jóslat ellenére 

Itt találjon enyhhelyére 

De ha hűtlen, és a jóslat 

Képe nem csal, akkor, ah! 

Hervadj, hervadj, drága fa. 

Hervadásnak átka rajtad. (V.) 

S reggel a szedett fa áll, 

Mint a puszta tüskeszál. 

S mert legaggabb én vagyok, 

Legtovább virraszthatok, 

Azt beszélték, s ideköttek 

A fatőhöz, s megnevettek. 

Engem is pedig lesujt a 

Bűvös álom ón hatalma, 

És ez harmad éje már, 

Étlen, szomjan, hogy vigyázok. 

S most, aranyfa, jőj velem, 

Ifjuságnak drága fája, 

Tán lehull a kor homálya, 

Almádat ha ízlelem. 

Asszonyod már nem keres, 

Mert búvában epedezve 

Nincs e tájhoz többé kedve; 

Megcsalám, és odavesz. – 

Áslak, áslak, addig áslak 

Körmeimmel, míg kivájlak. (V.) 

 

8. Melyek a kertmotívum lehetséges cselekményszintű és metaforikus jelentései? 

CSONGOR TÜNDE MIRÍGY 

Szép fa, kertem új lakója (I.) 

 

S rajtad csillagok teremnek, 

Zálogúl talán szivemnek, 

Hogy, ha már virágod ilyen, 

Üdv gyönyör lesz szép gyümölcsöd. 

Szép fa, tündérkéz csodája, 

Vajha ilyen légy nekem. 

Ah, de mit tekint szemem? 

Szerelemnek rózsaszája, 

Mondd, minek nevezzem őt, 

A nem földit, a dicsőt? 

Hattyu szálla távol égből, 

Lassu dal volt suhogása, 

Boldog álom láthatása, 

S most, mint ébredő leány, 

Ringató szél lágy karján, 

Úgy közelget andalogva; 

Ah, tán ez, kit szívdobogva 

Vártam annyi hajnalon? 

Ah, tán e fa ültetője, 

Ennyi bájnak, és gyönyörnek, 

Ennyi kincsnek asszonya? 

Rejts el, lombok sátora, 

Rejts el éjfél, szív, ne dobbanj, 

El ne árulj, el ne rontsad 

A szerencse útait. (I.) 

Csak mikor fenn tündököl 

A világos dél, 

S Hajnal messze múlat, egy más 

Ország szélinél, 

Akkor kertje belsejében 

Lop a szerelem, 

S egy rövidke édes órát 

Enged töltenem. (II.) 

 

De ha boldogúl szerelmem, 

Akkor itt e puszta domb 

Fénylakommal díszesedjék; 

E vadon, mely mint ijesztő, 

Áll a néma sivatagban, 

És a hajdan ékes kertnek 

Már benőtte útait, 

Akkor mint egy éden álljon, 

S benne e kicsinded élet, 

Mint egy rózsa, úgy virítson 

Csermelyárnak partjain. (V.) 

 

KILENCEDIK 

Gyönyör úrfi én vagyok. 

Mit csináljunk, hadnagyok? 

TÖBBEN 

Játsszunk, játsszunk! 

MÁSOK 

Micsodát? 

NÉMELYEK 

Méhcsoportot, rózsafát. (V.) 

Ezt a rosz kopár tető, 

Tán a naptól s csillagoktól 

Terhbe jutván, úgy fogadta, 

S szülte, mint boszú jelét; 

Mert eleddig rajt’ egyéb 

Rosz bogácsnál s árvahajnál 

Nem termett: azért leve 

„A boszorkánydomb” neve. (I.) 

 

Csongor majd egy kertbe visz 

A közép dél fényekor, 

Hintsd meg ottan e porokkal, 

S ő alunni fog, ha szinte 

Félvilágot érne is 

Minden perc, kit ott elalszik. (II.) 

 

  



 

9. Melyek az út-, vándor(lás)motívum lehetséges cselekményszintű és metaforikus jelentései? 

CSONGOR, I. CSONGOR, II. CSONGOR, V. 

Minden országot bejártam, 

Minden messze tartományt, 

S aki álmaimban él, 

A dicsőt, az égi szépet 

Semmi földön nem találtam. 

Most mint elkapott levél, 

Kit süvöltve hord a szél, 

Nyugtalan vagyok magamban, 

Örömemben, bánatomban, 

S lelkem vágy szárnyára kél. 

Tévedésnek hármas úta, 

Útam itt ez volna hát, 

Melyen éltem sugarát 

Fölkeresnem Ilma mondta. 

A közép a biztos út, 

Oh, de melyik nem közép itt? 

Melyik az, mely célra jut? 

Itt egymásba összefutnak, 

Egy csekély ponton nyugosznak, 

S mennyi ország, mennyi tenger 

Nyúlik végeik között! 

Vagy tán vége sincs az útnak, 

Végtelenbe téved el, 

S rajta az élet úgy vesz el, 

Mint mi képet jégre írnak? 

Ím, de itt a hármas útvég, 

Mint varázskör áll előttem; 

A kivánság, a reménység 

Int, von, ösztönöz belépnem. 

Fellép a hármas útra. 

 

Hah! mely tekintet! Egy raj a világ. 

A legkisebb por, mint él, mint 

mozog. 

S mi vándor arcok jőnek itt elém? 

Oh, hármas útnak kétes ál köre, 

Mi más kebellel léptem föl reád, 

Virág reményim reggelében akkor, 

Most kínnal rakva, búval gazdagon 

Az elhanyatlott szívnap alkonyán! 

 

El a világnak ál tekintetétől. 

Koldús a gazdagság, a hatalom 

Leszállt fokáról, hamvadott üszök 

A tudománynak napszövetnéke, 

S közöttök a nem boldog szerelem, 

Mint a magányos gerle, nyögve jár. 

El innen a magánynak rejtekébe, 

El, ahol ember nem hagyott nyomot. 

Derűs homályban, szélmoraj között 

Az észmerengés búja ott lakik. 

Ott álmadoztat ifju képzelődést 

Elmúlt szerelm és meghiúlt remény, 

S a szív halála lassu, nem gyötör. El. 

 

CSONGOR ÉS A VÁNDOROK 

CSONGOR 

Más az, mit kérek: tedd le 

gondodat. 

Te sokfelé jársz dús hajóidon, 

Ahol kel és száll, láttad a napot, 

Szólj, Tündérhonban üdlak merre 

van, 

 

KALMÁR 

Ah, hát beteg vagy? Ódd magad, 

hogy a 

Tündérhazában éhen ne vessz. 

Itt van zsebemben a tündérvilág, 

Itt láthatod meg, jersze, légy buvár. 

 

CSONGOR 

Hideg pénzbánya! minden 

kincsedért 

Az egy szerelmet, még nevét sem 

adnám: 

Jobb, égjen a szív, 

CSONGOR 

Csak egyre kérlek. Mert te messze 

bírsz, 

S nagy birodalmad nem tud 

éjszakát, 

Mondd meg nekem, hová kell 

tartanom, 

Hogy Tündérhonban érjem 

üdlakot? 

 

FEJEDELEM 

Vagy úgy? kireppent a madár, az 

ész, 

S a fészek puszta, szellők sípja lett. 

(…) 

Tündérhon ott van, ahol én vagyok. 

 

CSONGOR 

Az megvető volt, ez még gőgös is, 

Raboknak rabja! kincs és hatalom 

Már nem segíthet. 

CSONGOR 

Kevés, de minden, amit kérdezek: 

Nézd, ifju lelkem Tündérhonba 

vágy, 

Dúst és hatalmast kérdék, merre 

van, 

És senki meg nem mondta, mondd 

te meg, 

S nyisd fel tudásod kincstárát 

előttem. 

 

TUDÓS 

Költők világa, szép tündérvilág, 

Mi kár, hogy álom, gyermeknek 

való! 

Ébredj föl, vagy ha még álmodni 

jobb, 

Menj, álmodd vissza, amit 

álmodál, 

Mert a valóság csalt remény – 

 

CSONGOR 

S ez minden, amiért az ember él? 

Setét, üres, határtalan kebel, 

Oh, a te magányod rémítő lehet! 

S így útazóim útra nem vezetnek. 

Egyik mint bálványt, hitvány port 

ölel, 

A másik rommá tenné a világot, 

Csak hogy fölötte ő lehessen úr. 

S ez a legszörnyebb mindenek 

között: 

Mint a halál jár élő lábakon, 

És puszta sírt hord hő kebel 

helyett. 

Oh, szerelem, gyújts utamra 

csillagot, 

S te légy vezérem Tündérhon felé. 

 

  



VÁNDOROK, II. FELV. VÁNDOROK, V. FELV. 

KALMÁR 

jő. 

Szomszédim a két Indiák nekem, 

S az új világnak minden partjai 

Ösmérnek engem, és hajóimat. 

Még egyszer ennyi! és a félvilág 

Kincsét zsebemben hordozom. 

Mi lesz még zárva ennyi báj előtt! 

Az éjet nappá, éjjé a napot 

Varázslom által, és a szerelem 

Aranybilincsre kötve, mint urát, 

Fog bébocsátni titkos ajtaján; 

S örömnek, fénynek, kedvnek kútfeje, 

Barátokat fog látni palotám, 

Amilyeket szív s ész ohajt. (…) 

KALMÁR 

mankóján támolyogva jő. 

Segíts tovább, te fáradt, gyenge láb, 

Segíts, te gyámbot, rossz lábpótolék, 

Te mégis hű vagy: köszvény, zsibbadás 

Nem rontanak meg, jó, rossz út között 

Nem válogatva mégy, amerre kell. 

S a pályavéget ér az útazó, 

Vénsége zordon, bús, rideg telén, 

Még tűzre rak, s utószor felhevűlve, 

Végigtekint a tarka életen, 

Mint a ruhán, mely hajdan dísze volt, 

Most a szegénység ronda bélyege 

Az elkopott fény foltjait mutatja. – 

Hol vagytok, összehordott kincseim? 

FEJEDELEM 

jő. 

Te Zeüsz, te isten, vagy bármily nevű légy, 

Ki e világot részre szaggatád, 

Földünket mért nem alkotád nagyobbá, 

Nem akkorává, hogy ha bírhatom, 

Ne kelljen búnom a napfény elől, 

A nagyban e kis morzsadomb urának. 

Seregeihez. 

Ti napkeletre, napnyugotra ti, 

Hatalmamat hordozza kardotok. 

Hogy, míg leszáll ott, itt már fenn ragyogjon 

Szolgálatomban a nap, s birtokom, 

Mig én leszek, ne lásson éjszakát. 

FEJEDELEM 

jő. 

Égsz még, s nem égsz el, nap, mely verve látsz? 

Rengsz, s el nem omlol, föld, e láb alatt, 

Mely vérjelekkel nyomta hátadat? 

Ha ölnyi térben hírem, és magam 

Bőven tanyázunk, mért e hosszas út? 

Mért e hegyekkel büszke földdarab 

Egy sírhalommá nem lesz, nem nagyobbá, 

Mint mennyi kell, hogy lábamat kinyujtsam? 

(…) 

Te csalfa fényből alkotott ragyogvány, 

El a kezekből, fejedelmi bot, 

Erőtök nincs, míg volt, én voltam az. 

Ez a kebel volt műhely ezrekért, 

Fenségben ültem, mint a bérci kő, 

Rokon szív nélkül, szörnyen egyedűl. 

Az átvirrasztott éjek rémei, 

A barna gondok, szélvészháború, 

Villám s hideg fény voltak táborom; 

Lábamnál nyílt és hervadt a virág; 

De úr valék, s betöltve a hiány. 

(…) 

Lázadj fel, tenger, bérc, te hullj alá, 

Gördűlj ki, föld, e fáradt láb alól, 

Szakadjatok rám, égő csillagok, 

Romlásotok harsogása jel legyen, 

Hogy egy királyi lélek sírba megy. El. 

TUDÓS 

elmélkedve jő. 

Erő az isten! úgy kell lennie, 

Ész és erő, vagy inkább még erő: 

Erő az ész is, mert uralkodik, 

S mi az? természet, most felelj, ha tudsz, 

Munkáit értem, nem tudom magát. 

Erő, vagy isten? melyik szó erősebb? 

Szavak, nevek, ti öltök minket el! 

Ezerszer oszlatám már szűz elemre 

Az össze-visszajárt természetet. 

A képzelődés elfáradt agyamban, 

S még istenem sincs. Nem tudom, mi az, 

Vagy kit nevezzek annak. És ezért 

Fáradtam annyit éjimen s naponnan, 

Hogy azt mondhassam, semmit sem tudok! – 

És mégis ezt a nemtudást nem adnám 

Egész hadért, mely, hogy tud, azt hiszi. 

TUDÓS 

Az élhetetlenség 

És halhatatlanság 

Két nagy dolog, két régi fejtörés. 

(…) 

S mért élhetetlen? vagy mért halhatatlan, 

Mért élhetetlen, aki élni vágy, 

S mikor nem az, mért halhatatlan akkor? 

Élet- s halálban mért az a lehet, 

Az élhet, halhat mért van eltörölve? – 

S én nem kivántam, hogy legyek, s vagyok! 

Majd nem kivánnék halni, s meghalok! 

S akkor, ha láttam hitványságomat, 

Tán úgy kivánnám, s meg nem halhatok! 

S örökre nem! nem! mindig nem! gyötör. 

Homlokára üt. 

Ki vagy te, aki bennem háborogsz? 

Ész, vagy nem ész? elő! hadd lássalak. 

 

10. Milyen irodalmi művekkel rokonítható a darab? Gyűjts mellettük érveket. 


