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GAAL GYÖRGY NÉPMESÉI, AVAGY MIT  
TUDUNK A MAGYAR ELSŐRŐL?1 

Napjainkban Magyarországon a mese műfaja rendkívüli virágzását éli: a 
folklór és az irodalom birodalmából kiszabadulva több tudomány eszköz-
tárába nagyon népszerű és közkedvelt elemként került be. A gyermekek-
nek szánt mindennapos családi meseolvasás-kampányok és kiadványok 
mellett sorra nyílnak mesemúzeumok, a hagyományos szóbeliségen ala-
puló, improvizatív mesélést visszatanító kurzusok, interpretációs iskolák.

Mégis kevesen tudják, hogy a mese eredendően felnőtt műfaj, továbbá, 
hogy az első magyar népmesegyűjteményt egy Bécsben élő polihisztor-
nak, Gaal Györgynek köszönhetjük, aki Eszterházy Miklós herceg2 bécsi 
könyvtárosaként 1822-ben – a Grimm-testvérek Gyermek- és házimeséjétől 
inspirálva – jelentette meg kötetét. Ennek különlegessége, hogy az akkori 
Osztrák Birodalom szívében, a bécsi úri közönség számára készült a magyar 
kultúra népszerűsítésére, tehát német nyelven, Mährchen der Magyaren 
címmel. A kötet 17 népmesét tartalmazott, melyeket Gaal Eszterházy Mik-
lós Bécsben állomásozó magyar katonáitól gyűjtött. Mivel a kéziratok és a 
levelezés jelentős része német nyelven, fraktúr kézírással készült, mindeddig 
nem sokan foglalkoztak a témával. Kutatásom során nyílik először alkalom 
a hagyaték mikrofilológiai módszerrel való, lehető legteljesebb feltárására. 
Nézzük meg hát közelebbről, hogy mit is tudhattunk eddig!

A témában legjelentősebb kutatások Voigt Vilmos professzor, az ELTE 
Néprajzi Intézetének korábbi vezetőjének nevéhez fűződnek. Ő Ortutay 

1 A szöveg a Nyom-Követés 2. című konferencián elhangzott előadás kézirata. A kon-
ferencia a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Doktoran-
duszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztályának közös szervezésében 
valósult meg az Újvidéken 2016. november 20-án.

2 A családnév írásmódját Eszterházy Miklós nevének korabeli és a szakirodalombeli 
használatát alapul véve ’sz’-szel írom, tehát az idézeteken kívül egységesen Eszterházy-
ként tüntetem fel a ma inkább Esterházy formában emlegetett családot.
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Gyula tanítványaként, Ortutay, Mészöly Gedeon, illetve Horváth János és 
Gácser József tanulmányai mentén vetette fel először a Gaal-munkásság 
rehabilitációjának kérdését. Ő volt az is, aki megtalálta a Tudományos Aka-
démia Kézirattárában a Közkatonák Meséi elnevezésű, három kötetből álló 
kéziratot, mely a Gaal-mesék egyik bázisát adta (Mesék címszó alatt ke-
rültek besorolásra), továbbá a német nyelvű kéziratcsomót, mely eddig ki 
nem derített oknál fogva Erdélyi János hagyatékának részeként volt leltárba 
véve. Nagy Ilona kutatása Adalékok Gaál György kézirat-hagyatékának sor-
sához címmel (Nagy 2015b) a hagyaték útját Bécsből a Tudományos Aka-
démia kézirattáráig kísérte figyelemmel, míg Domokos Mariann Palimp-
szesztben (Domokos 2005) megjelent cikkében lajstromszerűen vette sorra 
a Gaalhoz köthető összes mesekéziratot. Azok tartalmának feldolgozása és 
tágabb kontextusban való értelmezése kutatásom célja.

A népmesegyűjtésnek hazánkban közel kétszáz éves hagyománya van. 
A folklorisztikai tudománytörténet által számon tartott legkorábbi magyar 
népmesegyűjtések a 18. század végére, a 19. század elejére datálhatók. Ezt 
az időszakot a szakirodalom (Voigt 1998, 236) a népmese felfedezésének 
majd az első hivatásos gyűjtések korának nevezi. Ekkor a mesék lejegyzése 
még nem tudatos gyűjtés alapján történt. A legelső népköltési „termékek” 
gyűjtésére irányuló felhívás Révai Miklós megfogalmazásában 1782-ben je-
lent meg Ráth Mátyás jóvoltából a pozsonyi Magyar Hírmondóban. Ebben a 
meséket külön ugyan nem említették, de a felhívás közvetlen vagy közvetett 
hatására készültek el többek között az első magyar mesegyűjtemények.

Ezek közül a legrégebbi, az 1789-re datált Sárospataki népmesegyűjte-
ményként számon tartott, Szilcz István szabolcsi földbirtokos által (vagy 
részére) összeállított kézirat, mely nyolc meseszöveget tartalmaz. Egy évvel 
később, 1790-ben a Komáromi Mindenes Gyűjteményben találhatunk Péczeli 
József jóvoltából meséket. A következő általunk ismert mesét 1793-ban szőt-
te Csokonai Vitéz Mihály A méla Tempefői című „nemzeti nemes játék”-ába, 
mely Szuszmir meséjeként (AaTh 506) lett közismert. A kor következő for-
rása egy debreceni diák, Virág Pál (1797) diáriuma, mely Mesék címmel 13 
típusszámmal jól beazonosítható mesecímet és egy mesetöredéket tartalmaz.

Húsz évvel később 1820-ban keletkezett a népköltészet iránt nagy ér-
deklődést tanúsító, piarista tanár és író Dugonics András műve Magyar 
példabeszédek és jeles mondások címmel. Ebben a kétkötetes proverbium-
gyűjteményben a szólásokat és mondásokat gyakran népmesékkel illuszt-
rálja, mely okból kifolyólag a mű a mesekutatók számára is kiváló forrásul 
szolgál, noha ez a kincsesbánya még feltárásra vár.
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Dugonics legkedvesebb tanítványa Gaal György, mesterének valamint 
a Grimm testvérek munkásságának hatására (Grimm 1812–1815, Ortutay 
1963, Nagy 2015a) már az 1810-es években nagy elhivatottsággal gyűjtötte 
a magyar népmeséket, melyeket 1822-ben az első magyar gyűjteményként 
jelentetett Mährchen der Magyaren címmel. A kötet tudománytörténeti 
jelentősége abban állt, hogy a népmesét bevezette az akkoriban éppen ki-
alakuló folklorisztikai műfajstruktúrába.

Gaal kötetének megjelenését követően két további német nyelvű ma-
gyar népmesegyűjtemény jelent meg: gróf Mailáth János Magyarische 
Sagen und Mährchen című gyűjteménye 1825-ben Brünnben, majd báró 
Mednyánszky Alajos Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns Vor-
zeit Pesten, 1829-ben. A szakirodalom e három szerzőt a magyar mese- és 
mondagyűjtés „bécsi triásza”-ként emlegeti (Voigt 1989).

Gaal Györgyöt (Gaál György, Georg von Gaal) íróként, műfordítóként, 
népmese- és proverbiumgyűjtőként, folkloristaként és filológusként tart-
ja számon a szakirodalom (Voigt 1978, 1982, 1987, 1989, 1997; Szinnyei 
1891–1914; Domokos 2006; Tátrai 1975; Ujváry 2001). Gaal munkássá-
ga olyannyira szerteágazó, hogy a publikált, illetve a kéziratban maradt 
anyagainak az áttekintése és feltárása majd’ kétszáz év távlatából is komoly 
kihívást jelent az utókor számára.

A folklorisztika vele összefüggésben jellemzően azt a tényt hangsú-
lyozza, hogy a népmese műfajának elsőként komoly figyelmet szentelt, ő 
publikálta az első magyar népmeséket tartalmazó gyűjteményt, illetve az 
első hatnyelvű proverbiumgyűjteményt Spüchwörterbuch in sechs Spra-
chen címmel (Gaal 1822, 1830; 1834a–b).

Nézzük meg, honnan is indult Gaal György! Pozsonyban született 
1783. április 21-én, egy Hevesből származó magyar család egyetlen fia-
ként. Apja, Gaal Mihály a királyi udvari kamara tisztviselője volt (Szinnyei 
1891–1914). A kamara és a család Gaal György születése után nem sokkal 
Budára költözött, ezért iskolai tanulmányait itt kezdte, majd Vácott, Eger-
ben és Pozsonyban folytatta, egyetemre Pesten és Bécsben járt.

A pesti egyetemen nagy hatással volt rá tanára, a piarista szerzetes, író 
és többek között közmondások gyűjtésével is foglalkozó Dugonics And-
rás (1740–1818), aki korának egyik legünnepeltebb literátora volt (Sziny-
nyei 1891–1914; Voigt 1987; Tátrai 1975; Domokos 2006). Az egyetemista 
időkből származott Horvát Istvánnal (1784–1846), a kor jelentős bölcse-
lőjével való barátsága (hozzá íródott az egyetlen Gaaltól származó magyar 
nyelvű levél). Gaal népi kultúra iránti korai affinitását jól példázza a Joseph 
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Richter-féle Briefe eines Eipeldauers (Verő 1912, 128) mintájára 1803-ban 
megjelent A’ tudós palótz, avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor 
urához írt levelei (Gaal 1803–1804, Zoltán 1975) című hat füzet terjedel-
mű népies karcolata. Ebben Furkáts Tamás, az együgyű fiatalember egy 
vidéki kis faluban élő rokonának ad számot a pesti és budai élet „furcsa-
ságairól”. Az irodalmi szempontból inkább egzotikumnak tekinthető mű 
a folklorisztika számára jó adalékokat szolgáltat a korabeli mindennapi 
életről (pl. öltözködés, szokások, viselkedés, mesterségek), továbbá a szö-
veg proverbiumoknak is kincsestára.

Apja, miután szembesült azzal, hogy az általa élvezettel olvasott népi-
es karcolatok a hivatalnoknak szánt fiától származnak, mindent megtett 
a „Furkáts levelek” beszüntetéséért és fia jó útra térítéséért. Gaal György 
apja közbenjárására 1804-ben Kismartonba, az Eszterházy-birtokra került 
jószágigazgatói megbízatással, a „Furkáts levelek” folytatását apja ellenzése 
miatt Verseghy Ferencre bízta (Voigt 1974, 241).

Kismartonban Gaal virágzó, német nyelvű kulturális életbe csöppent, ám 
ez azzal is járt, hogy magyar nyelvtudása ekkortól kezdett passzívvá válni. 
Tudományos érdeklődése a herceg könyvtárában, képtárában és számtalan 
egyéb gyűjteményében lelt édenkertre. Gaal hegedűsként tagja volt a messze 
földön híres Joseph Haydn vezette zenekarnak, továbbá színházi előadáso-
kon is statisztált (Gácser 1905, 14). Rendkívüli nyelvérzékét mi sem mutatja 
jobban, mint az a tény, hogy német, latin, francia, olasz, spanyol és portugál 
nyelven olvasott. Ezen körülmények között fordította le a magyar irodalom 
népszerűsítése céljából a hercegi udvar számára Kisfaludy Sándor Tátikáját 
(Gaal 1820a), ami később könyv formában is megjelent.

A jó képességű fiatal Gaalt Eszterházy Miklós (1765–1833) magával 
vitte Bécsbe, ahol 1808-tól könyvtárőri, majd 1811-től könyvtárnoki po-
zíciót kapott. Bécsben ismét az Eszterházy-család körül pezsgő irodalmi 
és tudományos életbe csöppent, melynek egyik vezető egyénisége Joseph 
von Hormayr (1782–1848) osztrák történész volt, akit olyan kiadványok 
atyjaként becsülünk, mint az Archiv vagy a Taschenbuch für vaterländische 
Geschichte (Voigt 1978, 240). Hormayr egy egységes birodalmi, német 
nyelvű kultúrát szándékozott kialakítani.

A bécsi körökben Gaal a magyar kultúra népszerűsítője és tolmácsolója 
volt, többek között Kisfaludy Károly és Sándor (Gaal 1820a–b) műveinek 
átültetője, továbbá a magyar népmesék fordítója. Gaal Kisfaludynak és a kor 
több magyar nagyjának (Toldy, Bajza, Vörösmarty, Horvát István) nemcsak 
fordítója, de kritikusa és tanácsadója, mondhatni, külföldi szakértője volt.
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Gaalt mindezek mellett az esztétika foglalkoztatta, 1820-ban a bécsi 
egyetem megüresedett professzori székét is megpályázta, ám hiába dol-
gozta ki előadásait, a státuszt nem tölthette be, helyette egy hercegi nevelőt 
neveztek ki. Karrierjének legmagasabb lépcsőfokát jelenthette volna, ha 
elfogadja 1829-ben egy miniszter meghívását, amely meghívás által akár 
császári és királyi udvari tanácsos is lehetett volna, de elhatalmasodó be-
tegsége miatt a lehetőséget vissza kellett utasítania.3

Gaal az 1810-es években kezdte összegyűjteni a publikált, illetve kéz-
iratban maradt népmeséit. Népmesegyűjtő és kiadó munkásságát gyak-
ran hozzák a Grimm-testvérekkel kapcsolatba, nem véletlenül, hiszen 
Grimmék a Kinder- und Hausmärchen 6. kiadásában külön ki is térnek a 
Gaal-féle kötet méltatására. 

A Mährchen der Magyaren tehát 17 meseszöveggel jelent meg a Wal-
lishauser kiadónál, melynek vezetője olyannyira nem tartotta sikeresnek 
a kötetet, hogy Gaal folytatásra való igényét teljes mértékben visszautasí-
totta (Domokos 2005).

Korábbi kutatásaim (Havay 2011) arra a kérdésre irányultak, hogy 
van-e a kötetnek rendelkezésünkre álló kézirata, illetve milyen relációban 
van a Tudományos Akadémia Könyvtárában található magyar és német 
nyelvű anyagokkal. A német nyelvű kéziratok átvizsgálása után több addig 
kérdéses dologra derült fény: a rendelkezésünkre álló magyar kéziratok 
egy részének fordítását tartalmazzák a német kéziratok. A német fordí-
tásokon szerencsénkre található keltezési dátum, mely szerint 1821 szep-
temberétől 1824. április 24-ig készültek a szövegek, ami azt jelzi, hogy a 
német kötet megjelenése után is foglalkozott Gaal a mesék fordításával. A 
német nyelvű kéziratok közül viszont csupán egy teljes és egy töredékes 
egység van átfedésben a kiadott kötettel, és az átfedés jellege is csak tar-
talmi jellegű. A magyar kéziratok jelenleg folyó feldolgozása során több 
mese „alapvariánsra” bukkantam, de ezek összefüggéseiben való rendezé-
se még várat magára.

Nyilvánvalóvá vált, hogy Gaal György a kor szokásának megfelelően ma-
gán átszűrve, a kor ízlésének és stílusdivatjának megfelelően újramesélve for-
dította le a meséket. Éppen ezt kritizálták a Grimm-fivérek is: szerintük tehát 
a mesék hosszúságán és stílusán lett volna mit csiszolni, úgy látták, a mesék 
mesterkélt hangvétele veszélyes, mert nevetségessé teheti azokat. Megítélé-
sük szerint a legtöbb mesének van/volt német változata, így a gyűjtemény a 
magyar népmesékről való ismereteiket nem növelte jelentős mértékben.

3 Gaal levele Tody Ferenchez. 1829. március 14. Magyar Irodalom Levelezés 4-r. 66.



50

Ezzel ellentétben az MTA Kézirattárában található, közkatonák által 
készített szövegek (MTAK RUI 4r 66), a magyar „bázisvariánsok” viszont 
tökéletes lejegyzések, a szóbeliség és az írásbeliség határmezsgyéjén moz-
gó, nagyszerű megoldások, melyek még a nyelvjárást is hitelesen megőriz-
ték. Mai szemmel nézve ez egy nagyon modern, korát minden szinten 
meghaladó filológiai módszer volt.

A német nyelven kiadott kötet olyan meséket tartalmazott, mint A cso-
dálatos pipa; Erdőkerülők; Az üveg kapa; Az ördög réme; A szalonnavár; 
Mese a fillérről; Halászmese; A hálás állatok; A madár aranyverítéke; Ki 
hogy vet, úgy arat; A világ ára; A fukar parasztasszony; Bölcs Péterről; A 
vörös kutya; A kígyókirályfi; Az aranyhajú hármasok; Kocsismese, melyek 
Kovács Ágnes és munkatársai által Aarne-Thompson típusszámokkal is 
beazonosításra kerültek (Kovács 1987).

Nincs még feltárva, hogy a kötetnek milyen fogadtatása volt. Annyit 
tudunk, hogy minden jelentősebb értelmiségi közeghez (pl. Széchényi Fe-
renc könyvtára, Bécsi Nationalbibliothek, Oxford stb.) jutott egy-egy pél-
dány, de a reflexiótörténethez még többet kell tudnunk. Érdekességkép-
pen megjegyzem, hogy ismereteim szerint Budapesten eredeti példány 
jelenleg egyedül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemé-
nyében érhető el. 

A Gaal-gyűjteményből magyar nyelvű kiadványok csupán a gyűjtő 
halála után jelentek meg: Erdélyi János Magyar népmesék (1855) című 
kötetében 7 darab, míg Kazinczy Gábor és Toldy Ferenc szerkesztésében 
(1857–1860) 3 kötetben összesen 53 mese. 

Hogy mikortól kezdte összeállítani Gaal tetemes méretű és páratlan 
gyűjteményét, a kutatás jelen állása szerint még vitatott. Gaal saját kö-
tetében több, mint tíz évnyi munkálkodás eredményéről ír, tehát 1812 
lehetséges kezdődátumként. Voigt Vilmos (Voigt 1989, 375) véleménye 
szerint nem Jacob Grimm 1812-es bécsi látogatása és előadása tekinthető 
kiinduló pontnak, sem pedig a Kinder- und Hausmärchen 1812-es első 
kiadása, hanem az 1815-ös Cirkular wegen Aufsammlung der Volkspoesie 
című felhívása az inspiráció forrása. Voigt meglátása szerint (amelyre ku-
tatásom mai állása szerint még nem találtam konkrét bizonyítékot) Gaal a 
gyűjteményét 1820–1821-ben állította össze és így jelenhetett meg 1822-
ben. Toldy Ferenc Gaal nekrológjához készített jegyzeteiben 1819-et jelöli 
meg, mint a munkák kezdeti évét (Toldy 1855).

Gaal a kötethez írt előszavában több mint tízévnyi fáradságos és küz-
delmes munkájának gyümölcseként mutatja be anyagát, melyet minden 
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ismerőse, rokona, barátja bevonásával igyekezett létrehozni.4 Anyaga ak-
kor állt össze, mikor egy kizárólag magyar nyelven beszélő öreg katona5 
olyan stílusú mesékkel gazdagította gyűjteményét, mely Gaal szerint az 
eredeti népi hangvételnek felelt meg.

A mai napig nem tisztázott, hogy kit ért az öreg katona alatt. Voigt Vil-
mos Varga József közvitézt sejti a megjelölés mögött, de a kéziratokon 6 
másik katonát is ismerünk: Köblös Gábor, Veres, Mészáros Anton, Zetykó 
József, Ivánsitz Stefán, Papp Georg, akik összesen 89 szöveget hagytak ránk. 

Felmerül a kérdés, hogy mekkora hatalommal bírhatott egy korabeli 
könyvtárnok, hány beosztottja és írnoka volt? Ők mennyire tudtak ma-
gyarul, németül, latinul? Hogyan volt lehetséges, hogy egy könyvtárnok 
„ura” katonáit oly botor dolgokra utasítsa, mint hogy heteken, hónapokon 
keresztül meséket jegyzeteljenek? Egyáltalán kik voltak ezek a katonák, 
akik a kor analfabéta világában ilyen jól tudtak írni? Ők maguk vetették 
papírra saját meséiket, vagy írnokoknak mondták tollba az otthonról ho-
zott történeteket, esetleg valakitől hallomásból ismert szövegeket adtak át 
az utókornak?

A rendelkezésre álló kéziratokon Gaal György és Toldy Ferenc sorain 
kívül legalább 10 különböző személy írása különíthető el. A kéziratok tex-
tológiájáról elmondható, hogy nagyon igényes, rendezett, tisztázott anya-
gok. Nyilvánvalóan felsőbb utasításra minden esetben igyekeztek hűen 
visszaadni a nyelvjárások sajátosságait. A helyesírás ellenben rendkívül 
változó, a középpontozás mindig egyedi, a mondatkezdéseket gyakran 2 
cm-es szóközök jelölik, mindezek digitális visszaadása egyelőre proble-
matikus. A német kéziratos szövegek kivétel nélkül fraktúr írással készül-
tek, ami a magyar dokumentumok német szavaiban is megmarad. 

Zárásképpen elmondhatom, hogy még hosszú út áll előttünk, hogy 
mindent megtudhassunk az első magyar népmesegyűjtemény keletkezé-

4 „Mehr als zehnjähriges Forschen, Sammeln und Vergleichen, unsägliche Hindernisse 
und Schwieigkeiten, eines nahmhaften Kostenaufwandes nicht zu gedenken, - waren 
dem zweideutigen Glücke vorangegangen, einen Wustmangelhafter und Gehaltloser 
Bruchstücke zusammen zu bringen, woraus denn eine längst von mir beabsichtete 
Sammlung einfacher und klarer Apologen hätte entstehen sollen” Gaal 1822, IV.; Uj-
váry 2001,19.

5 „Durch die Bekanntschaft mit einem alten Kriegsgesellen, welcher nichts als Magya-
risch verstand, gelangte ich zu einer Reihe Mährchen, die ich mit meinen schon frü-
her gesammelten Stoffen vergleichen, und womit ich glücklicher Weise auch manche 
Mängel und Lücken derselben ergänzen konnte, indem ich mehrere, ihrem Inhalte 
nach einander Aenliche, zusammenstellte, und dadurch alsobald erkannte, welches 
das Wahre und Beste sey.” Gaal 1822, V.
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séről. Nehézséget jelent az is, hogy a források egy része Bécsben található, 
de bízom abban, hogy a 200 éves jubileumra, tehát legkésőbb 2022-re egy 
teljes kritikai kiadással tiszteleghetünk Gaal György munkássága előtt. 
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ABSZTRAKT

GAAL GYÖRGY NÉPMESÉI, AVAGY MIT TUDUNK A MAGYAR ELSŐRŐL?

Napjainkban Magyarországon a mese rendkívüli virágzását éli: a folklór és az iro-
dalom birodalmából kiszabadulva több tudomány eszköztárába nagyon népszerű 
és közkedvelt elemként került be. A gyermekeknek szánt mindennapos családi me-
seolvasás-kampányok és kiadványok mellett sorra nyílnak mesemúzeumok, a ha-
gyományos szóbeliségen alapuló, improvizatív mesélést visszatanító kurzusok, in-
terpretációs iskolák. Mégis kevesen tudják, hogy a mese eredendően felnőtt műfaj, 
továbbá hogy az első magyar népmesegyűjteményt egy Bécsben élő polihisztornak, 
Gaal Györgynek köszönhetjük, aki Esterházy Miklós herceg bécsi könyvtárosaként 
1822-ben – a Grimm testvérek Gyermek- és házimeséjétől inspirálva – jelentette 
meg kötetét. Ennek különlegessége, hogy az akkori Osztrák Birodalom szívében, 
a bécsi úri közönség számára készült a magyar kultúra népszerűsítésére, tehát né-
met nyelven, Mährchen der Magyaren címmel. A kötet 17 népmesét tartalmazott, 
melyeket Gaal Eszterházy Miklós Bécsben állomásozó magyar huszáraitól gyűjtött. 
Mivel a kéziratok és a levelezés jelentős része német nyelven, fraktúr kézírással ké-
szült, nem sokan foglalkoztak a témával. Jelen kutatásomban nyílt először alkalom 
hagyaték mikrofilológiai módszerrel való, lehető legteljesebb feltárására. 

Kulcsszavak: Gaal György (Georg von Gaal), Mährchen der Magyaren, bécsi tri-
ász, Grimm testvérek, Gyermek- és házimesék, mese, népmese, kiadástörténet, 
mesemondók, katonák

THE FOLK TALES OF GEORG VON GAAL, OR WHAT DO WE KNOW 
ABOUT THE FIRST HUNGARIAN FOLK TALE COLLECTION?

Nowadays, in Hungary, the genre of folk tale has a renaissance: it crossed the boun-
deries of the folklore and literature, it has become popular in many disciplines. 
However, only few people know that the tale was genuinely in the Hungarian tra-
dition a genre for adults and that the first Hungarian folk collection was due to 
Georg von Gaal (Gaal György), a Hungarian polyhistor, who published his volume 
(inspired by the collection of the Brothers Grimm) as a Viennese librarian of 
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Prince Miklós Eszterházy in 1822 in German language, with the title Mährchen 
der Magyaren. The speciality of this collection is that it was designed to promote 
Hungarian culture in the heart of the Austrian Empire. The volume contained 17 
folk tales collected by Gaal from the Hungarian soldiers of Eszterházy Miklós. 
Since many of the manuscripts and correspondence were written in German with 
fractal handwriting, not many researchers could deal with the subject. My present 
research is the first opportunity to find out with a microphilological method of the 
manusrcipts and correspondence as much as possible.

Keywords: Gaal György (Georg von Gaal), Mährchen der Magyaren, Triad of Vienna,  
Brothers Grimm, Children’s and Household Tales, Folk tale, Fairy tale, Publishing 
history, Storytellers, soldiers


