
(A másolat alatt Bártfay László megjegyzése: „Az eredetiből másolva Pesten 1852w Július 

A levelet tehát a költő engedelmével barátja, Bártfay László másolta le gyöngybetüivel. 
Másolata pártfogoltjának, Waltherr Imrének hagyatékából 1894-ben került a könyvtárba. 
(1526. Qu. H. számon.) Ebből értesülünk először — s erről Gyulai Pál sem tudott —, hogy 
Vörösmarty az 1851-ben megjelent Három regét elküldte az önkéntes száműzetésben élő Bat
thyány Emminek, s erre még 1845-ben tett ígérete kötelezte. Teljesítésére azok a hírek emlékez
tethették Vörösmartyt, amelyek külföldről érkeztek Batthyanyákról, Telekiekről. Batthyányi 
Emmi a levél írásakor 15 éves volt. Őszinte meghatódása az ismert előzmények után igazán 
érthető. A Három rege postása özvegy Orczy Istvánné, Teleki László szerelme, aki Telekit 1852 
tavaszán még Zürichben találta. 

Vörösmarty a Három rege kiadásával tehát régi ígéretét teljesítette, politikai állásfog
lalását is nyilvánította a mártír leányának tett ajánlással, és ha elkésve is, hazaszeretetre 
nevelő költeményével emlékeztette hazájára. 

A Három rege mellett az Előszó jóidéig csak kéziratban maradhatott fenn, ma is őrzi 
két változatát az Akadémia könyvtára. A költői Örökségből Gyulai Pál 1863-ban úgy adta ki, 
hogy teljes történetét maga sem ismerte, jóllehet még 1854-ben egy asztalnál ült a nagy 
Vörösmartyval. 

• 

Németh Antal { 

SZABÓ LŐRINC CSONGOR ÉS TÜNDE ÁTKÖLTÉSE 
Most, amikor Vörösmarty Mihály teljes életműve kritikai kiadásának munkája elérke

zett a költő legtöbbször játszott filozófiai mesejátékának, a Csongor és Tünetének sajtó alá. ren
dezéséhez, talán nem lesz érdektelen egy olyan szövegvariánsról megemlékeznem, amely a 
XX. századi nagy költőtárs, Szabó Lőrinc alkotó akaratából jött létre. Minthogy ez a Szabó 
Lőrinc-féle színpadi átköltés soha meg nem jelent, sem pedig megszületésének előzményei és 
körülményei nem ismeretesek, ezeket röviden az alábbiakban foglalhatom össze, közölve 
egyúttal szemelvényként a Csongor és Tünde első képének szövegét az 1940-ben történt átköl
tés szerint. 

A Nemzeti Színház együttese 1937. januárjában a Csongor és Tünde új rendezésben való 
felújítására készült. 

A „jós-kút" jelenetben egy nehéz rendezői problémára bukkantam. Mirigy gonosz 
varázslatára Tünde azt látja, a víz tükrében, hogy Csongor hűtlen hozzá, megejt egy ártatlan, 
tiszta leányt és azután elhagyja. A leány a tengerbe öli magát. Ez a betétszerű romantikus 
ballada 79 sorával a színpadon elmondhatatlan, nem említve azt, hogy a kútba lenézvén látja a 
történéseket Tünde, tehát a versek interpretálására legalkalmatlanabb színészi helyzetben. 
Ekkor támadt az a gondolatom, hogy Szabó Lőrincet megkérem: költse át Vörösmarty stílu
sában a kihagyásra ítélt sorokat, a lehető legrövidebbre fogva, hogy a Tündét alakító színésznő 
számára semmi nehézséget ne jelentsen a jelenet megjátszása. 1937. január 12-én kaptam kéz
hez Szabó Lőrinctől a kitűnő megoldást, e következő sorok kíséretében: 

„Kedves Barátom ! 
Csak így, ahogy leggyorsabb, a legelső papíron kopogok. Azt ajánlom, hogy új vers 

beírása helyett használjátok a mellékelt nyolc sort. Ez a nyolc a kihagyásra itélt hatvan sor 
végsőkig rövidített kivonata, érthető, megjátszható, s amellett majdnem teljesen Vörösmarty 
szavaiból, képeiből, egész és fél soraiból állt össze. Benne van az is, hogy Tünde két további 
képet lát a kútban. Két változatot küldök, válassz. 

Az »összerogy az elhagyott lány« helyett ez is jöhet: »Tengerbe rogy áldozatja.« Mind
kettő mellett szólnak érvek. így az »elhagyott« jelző mintegy kiegészíti igével a »Most meg azt 
is« sort, hogy t. i. »elhagyta«; a »tenger« szó viszont a lánynak nemcsak a tragédiáját, hanem az 
öngyilkosságát is kifejezetten tartalmazza. 

Tájékozódj villámgyorsan a Németh László darabja felől. Én tegnap azért adtam át a 
magam uj Tanuját, mert azt hittem, hogy már megjelent s azonnal megvehetem. A bizomá
nyosnál azonban még nem volt új Tanú. Németh tehát kedvességből előre megküldte, ahogy 
arra kértem is. 

Még egyszer figyelmedbe ajánlom Márait ! írjon darabot ! 
Isten veled, ölel: 

37. I. 12. Szabó Lőrinc 

486 



Mellékelve az átköltött Tünde-látomás: 

Csalfa Csongor és a lányka 
A ligetben eltűnik. 
Szerelmemen az a kettő 
Nélkülem hogy osztozik ! 
Most meg azt is ! . . . Fut hajóján .. 
Ilyen minden férfiszív? 
Tengerbe rogy áldozatja . . . 
Csongor öldökölhet így? 

(És folytatja, hogy: Kárhozott légy stb.)" 

Ez a nyolc sor került bele rendezőpéldányomba abban a variációban, amelyben a hetedik 
sor így hangzott: „összerogy az elhagyott lány" — és így hangzott el a jelenet az 1937. február 
5-i bemutatószámba menő felújításon és mindazokon a további előadásokon, amikor az én 
rendezésemben került színre Vörösmarty mesejátéka a Nemzeti Színház színpadán. (Inter 
parenthesim jegyzem meg: Németh László darabját sürgősen elolvastam és azonnal lekötöttem, 
a Maráival való kapcsolatfelvételnek pedig a Kaland 351 előadása lett az eredménye. Szabó 
Lőrinc e levele tanúságot tesz a Nemzeti Színháznak az új magyar dráma támogatása érdeké
ben kifejtett munkájáról és hivatásával való mély és élő együttérzéséről.) 

A Csongor és Tünde 1941. szeptember 5-i évadnyitó előadásán ugyanez a rész Szabó 
Lőrinc kissé bővítettebb megoldásában a következőképpen hangzott: 

„Ah, mi táj ez? ! . . . Zöld lugasban 
Egy ledér nő, haja éjszin, 
Ajka kármin, dala zeng, 
S hős fiu jön fegyverestől 
Vérben, porban — Csongor az ! 
összenéznek — Ah ne higyj az 
Álsugárnak ! . . . Mit beszélek? 
Oh szerelmem álmai ! . . . 
Már ölében a kacér lány, 
Csókja ég az ajkain, 
A hitetlen, mely adóul 
Régen engem illetett: 
Ketten óh szerelmimen 
Nélkülem, hogy osztoznak! 
Jaj nekem, jaj kárhozottnak ! 
Ilma: Már ez mégis szörnyűség! 
Tünde: Oh, nem Ilma ! — Hagyj zokognom ! 

Ilyen minden férfiszív? (elfordul) 
Kárhozott légy, csalfa kut, stb. 

Amikor a Nemzeti Színház együttese meghívást kapott Frankfurt am Mainban és 
Berlinben 2—2 estére tervezett vendégszereplésre és Goethe Ős-Fai/sí-jávai egy estén, megrövi
dített szöveggel kívántam bemutatni Vörösmarty mesejátékát, minthogy a „húzás" nem 
segíthetett, analóg eljárással az egész verses dráma átköltése látszott az egyetlen lehetséges 
megoldásnak. 

A költői „átdolgozás" nemcsak azt a célt szolgálta, hogy Vörösmarty verssorai még a 
magyar nyelvet nem értő közönség előtt se csonkuljanak a húzásokkal, hanem azt is, hogy 
bizonyos dramaturgiailag laza összefüggések a motiváció megerősítésével szorosabb kap
csolatba kerüljenek egymással, és így a színészi játék pantomimikus mozzanatai világosabbá 
tehessék a pergőbbé vált cselekményt. Ilyen motiváció volt például a következő: Mirigy és a 
három ördögfi egymás elleni groteszk küzdelmét fokozni véltem azzal, hogy a palástot, ostort, 
bocskort is eredetileg Mirigy tulajdonának tettem meg, amit az ördögfiak tőle elraboltak. 

Az első kép első tíz sorából 3 sor kimaradt, a megmaradt 7 sort már Szabó Lőrinc per
geti tovább a sűrítés és dramaturgiai interpoláció kívánalmai szerint: 

Mi az? Milyen csodafa? 
Csupa csillag, gyöngyi S alatta 
Mint leláncolt zivatar, 
Mirigy nyög, a vén boszorka . . . 

7 Irodalomtörténeti Közlemények 4 ° ' 



Mirigy: 
Csongor úrfi, szabadíts ki! 

Csongor: 
Mit csinálsz ott, ronda pók? 

Mirigy: 
Megkötöztek a manók, 
Róka-lányomat megették, 
köd-palástom, ostorom, 
varjúszárnyú bocskorom 
elrabolták, mind a hármat, 
s láncraverve idezártak: 
harmadéje szomjan-étlen 
ülök itt a fa tövében. 
Szabadíts ki ! 

Csongor: 
Csak maradj. 

Mirigy: 
(magában) Vessz meg ! Akkor hát ígérnem 
kell va lami t . . . (fenn) vedd az ostort, 
a palástot meg a bocskort 
vedd el őket a manóktól, 
neked adom, szép királyfi, 
csak eressz ki, szabadíts ki. 

Csongor: 
Jó helyed van. 

Mirigy: 
Neked is jó 

volna ez a hely . . . (halkan) Te disznó . . . 

Csongor: 
És ugyan miért? 

Mirigy: 
Nagy titok. 
Ugy látszik, hogy vallanom kell. 

Csongor: 
Azt a titkot hallanom kell. 

Mirigy: (magában) 
Majd segítek valahogy 
magamon, csak szabaduljak. 

Csongor: 
Mit morogtál? 

Mirigy: 
Hogy a tündér — 

Csongor: 
Hogy? Beszélj csak! 

Mirigy: 
Halld tehát: 
Tündér hozta ezt a fát, 
ezüst virág, aranyalma 
terem minden éjre rajta, 
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de mikor megjön az éjfél 
és vele az égi tündér, 
bűvös álom szele támad, 
lecsukja a szempillákat, 
— az enyémet is lecsukta — 
és a szép lány mint sajátját 
elviszi az aranyalmát. 
Ha helyemre te kerülnél — 
Itt az éjfél, jön a tündér! 

Csongor: (leüti Mirigy láncait) 
Tündér? Kotródj ! És gebedj meg ! 
Ha itt látlak, eltemetlek ! 

Mirigy: 
Isten áldjon — Meg az ördög ! 
Jó szerencsét — a pokolban ! (El) 

Csongor: 
Szép fa, kertem új lakója, 
mit tegyek, hogy lássam őt 
és ne nyomjon el az álom? 
Hogyha már virágod ily szép, 
mily gyönyör lesz a gyümölcsöd ! . . 
Zene zendül . . . Dal suhog, 
hattyufogat száll az égből, 
jön a kincsek asszonya, 
rejts el, lombok sátora! 

Dal: [6 sora változatlan] 
(Tünde és Ilma jön) 

Ilma: 
Tünde, úrnőm ! Égbe vittél, 
csak azért, hogy Csongor úrfit, 
emlegessem ott napestig? 
De nekem oly jó e földön ! 

Tünde: 
Ne zavarj most. 

. 
Ilma: Van okom rá. 

Itt a férjem: neve Balga, 
szomja-éhe mondhatatlan, 
e nagy jöld kenyér ha volna 
s hozzá sajt a holdvilág, 
már eddig fölfalta volna. 
Már első nap verni kezdett 
és ijesztett, hogy megesz, ha 
enni nem viszek neki. 
Tudni azért most szeretném: 
meddig tart e bujdosásunk, 
mert ha Balga itt talál, 
akkor jaj lesz életemnek, 
jaj szegény tündér fejemnek. 

Tünde: 
Hagyd a t r é fá t . . . Jobb a bánat ! 
Mennyi kincs van: nézd a fámat, 
a fő kincs a szerelem 
s ah, az rajta nem terem. 

Ilma: 
Hát ott nem az úrfi alszik? 



Tünde: 
б az ! Hála érte -

Ilma: Nékem ! 
Tünde: Félek ! . . . 
Ilma: 

Ejnye ! Megmutassam, 
hogy köszöntik a szerelmest? 

Tünde: 
Hátha itt lesz a tiéd is: 
Menj ! . . . És keltsd a csalogányt, 
hogy. mig itt mulat szerelmem, 
töltse dallal a magányt. 

(Tünde Csongorhoz el.) 

Ilma: 
Balga, Balga, merre járhatsz? 

(A kert belsejébe el. — Mirigy visszajön) 
Mirigy: 

Ott alusznak . . . Gyönyörűek . . . 
Azt hiszik, hogy üdvözültek . . . 
Szállj reájuk, keserűség, 
a rút lesz a gyönyörű szép: 
— aranyhaj és aranyalma 
együtt: ég és föld hatalma, 
így, vagy úgy, még nem tudom, 
Csongort tőle elcsalom. 

(Egy fürtöt lopva levág az alvó Tünde hajából és elrejti) 
Megvan, itt van . . . Most az almát; 
a világot akarom ! 

(Ilma visszajön. Mirigy, aki már az almáért nyúl, visszariad és elmenekül.) 
Ilma: 

Hess, szipirtyó ! Tünde, Csongor ! 
Ébredjetek álmotokból 1 

Mirigy: 
így, vagy úgy, még nem tudom, 
de meglesz, ha akarom ! 

(Gúnyosan nevetve el. Tünde jön, utána Csongor) 
Tünde: 

Jaj, mi történt? . . . Meggyaláztak 1 
Elrabolták fél-erőmet, 
fél-varázsom odalett. 
Csongor, Csongor, ég veled ! 

Ilma: б volt ! . . . 

Csongor: 
Tünde, még alig 

láttam arcod hajnalában, 
szép szemed két csillagában 
felderülni mennyemet 
s máris itt hagysz? 

Tünde: 
Még alig 

éreztem a kéj varázsát, 
álmodott csók földi mását 
és itt kell, hogy hagyjalak. 



Csongor: Meghalok, ha — 

Tünde: Halok én is — 

Csongor: Ki bántott? 

Tünde: Egy gonosz üldöz — 

Csongor: Nem eresztlek — 

Tünde: Nincs erőd rá — 

Csongor: Akkor utánad megyek ! 

Tünde: 
Elfárad a fergeteg, 
mig elér az én hazámba, 
Tündérhonba, üdvlakig, 
hol magányos búm lakik <EI.) 

Csongor: (Észreveszi Ilmát) 
Te ki vagy? Ah, Böske ! Mondd csak, 
legalább te — 

Ilma: Ilma, kérem. 
Oly parasztnév nincs divatban, 
ahol Tünde tart lakást. 

Csongor: 
Légy hát Ilma, csak felelj, hogy 
utánatok merre menjek? 

(A bokorból három manóarc vigyorog elő.) 
Ilma: 

Nincs időm rá — 
Csongor: Napkeletre? 
Ilma: 

Vár a hattyúnk — 
Csongor: Napnyugatra? 

Ilma: 
„Sík mezőben hármas út, 
Jobbra, balra szertefut, 
A középső célra fut." 

(A manók visszahúzódnak) 
Csongor: 

Tündérálmaim világa, 
ah, miért is hajnalodtál, 
ily hamar, hogy elborulj?! ... 
De utána ! Tünde, hozzád 
röpítenek vágyaim, 
nincs nyugalmam, életem nincs, 
míg nem bírnak karjaim! (El.) 

Vörösmarty filozófiai mesejátékának a teljes átköltését kellene közölnöm ahhoz, hogy 
Szabó Lőrinc mesteri szövegredukciójának és az éppen száz esztendővel korábban született 
nagy költőtárs szellemében végzett átdolgozásának költői és dramatiurgiai értékei kibonta
kozhassanak. De talán ez az első alkalommal publikált első kép is ízelítőt ad sajátos költői 
munkájának természetéből, amikor magyar klasszikus költő alkotása került érzékeny „műfor
dítói" tolla alá. Szabó Lőrinc sorai észrevétlenül kapcsolódnak Vörösmarty verseihez, és 
amennyit veszít a nyelv romantikus dagályából, annyit nyer lüktető ritmusban, ami éppen a 



fő cél volt, hiszen a túlnyomórészt idegen hallgatóság nem a mesejáték verbális varázsában 
gyönyörködött, hanem a páratlanul pergő, pantomimikus jellegű színészi játékban, ami szer
vesen csak ilyen sűrített szövegből volt kifejleszthető. 

Vörösmartynál ez az első kép 474 verssorból áll az instrukciókon kívül, Szabó Lőrinc-
nél 151 verssorból, tehát kevesebb, mint az eredeti egyharmada, mégis minden lényeges moz
zanat feltalálható benne. És ebből a 151 verssorból 105 „eredeti" Szabó Lőrinc-vers és csak 46 
sor az átvétel, de ebben a 46 sorban is előfordul a könnyebb mondhatóság kedvéért szó-inver
zió, igealak-módosulás stb. A Csongor és Tünde színpadi „életrajzára" vár a feladat, hogy rész
letes elemző munkával feltárja majd Szabó Lőrinc ez ismeretlen és máig publikálatlan egyszeri 
költői munkájának filológiai és dramaturgiai értékeit, ami messze meghaladná e figyelemre 
felhívó és összefoglaló jellegű rövid emlékezés szűk kereteit. Ezúttal csupán utalni szeretnék 
arra, hogy Vörösmarty mesejátéka ebben az 1130 sornyi szöveggel 82 percre sűrített formájá
ban n e m került színre Magyarországon, ellenben a németországi vendégjátékot követő 
követő hónapokban készült a műből egy újabb színpadi átdolgozás, mely a Nemzeti Színház 
hagyományainak szellemében visszaállította Vörösmarty verseinek túlsúlyát a színpadi elő
adásban, de átmentett Szabó Lőrinc szövegéből is 120 sort olyan helyeken, ahol a teljességen 
túlmenően a dikció világossága és a dráma belső összefüggéseinek szorosabbra kapcsolása ezt 
meggyőződésem szerint szükségessé tette. Ezzel a színpadi átdolgozással — amelyben 2139 
sor volt Vörösmartyé, összesen tehát 2259 sorra terjedt — nyitotta meg 1941/42. évadját 
szeptember 5-én a Nemzeti Színház, és 1945-ig bezárólag a Vörösmarty-mesejáték minden 
további előadásán ezt a szöveget használtuk. 
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