
F R I E D ISTVÁN 

A CSONGOR ÉS TÜNDE FORRÁSVIDÉKÉHEZ 

Aligha vitatható, hogy a forráskutatást sokan (s a magyar 
irodalomtudomány múltjába tekintve nem csekély joggal) 
a kritikai kiadások sajtó alá rendezőinek feladatai közé 
sorolják, mintegy a pozitivizmus örökségének vélve. S való-
ban, a századunk tízes-húszas éveire kimerült, megmerevedett 
és leltár-szemléletével helyenként a komikumba fulladt, 
pozitivista szemlélettel készült tanulmányok egyike-másika 
nem is tett többet, mint olykor felületes szöveg-egybevetéssel, 
máskor hasonlónak vélt motívum-összecsengetéssel igazolni 
vélte, hogy a magyar irodalom számos alkotása valójában 
fordítás, jobb esetben átdolgozás, adaptáció egy — rendsze-
rint — német vagy osztrák műből (amelynek eredetije esetleg 
a francia irodalomban keresendő). Csupán arra nem derült 
fény, hogy miért éppen ez vagy az a mű találta meg magyar 
feldolgozóját; vagy arra, hogy mi tulajdonítható a korszel-
lemnek, mi a szóban forgó költő érdeklődésének, saját 
pályáját, esetleg a magyar irodalom tájékozódását kiteljesí-
teni igyekvő szándékának; valamint arra, hogyan asszimilá-
lódik az egyik vagy másik költői műforma, esetleg műnem 
vagy motívum a magyar irodalom adott rendszerébe, 
beleilleszkedik-e vagy idegen test marad. Arról nem is szólva, 
hogy olykor nem források felhasználásáról beszélhetnénk, 
hanem forrástípusok adaptációjáról, amely talán nem is 
igazolható minden esetben szöveg-egybevetéssel. 

így a Vörösmarty-kutatásban már elhangzott Vörösmarty 
esetleges tájékozódása Wieland mesevilága, pontosabban az 
Oberon felé, mindenekelőtt a Délszigettel kapcsolatban.1 

1 Szauder József: Csongor és Tünde. In: Sz. J.: A romantika útján. 
Bp., 1961. 333-334 . 
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S bár nem bizonyítható, hogy költőnk valóban tanulmányoz-
ta-e a maga korában igen népszerű, az operaszínpadon is 
híveket szerző művet, egyes epizódok, fordulatok meglepő 
hasonlósága azt minden bizonnyal feltételeztetheti a kutató-
val, hogy a szerelmesek egymástól való elválásának története 
a Délszigetben az Oberonban megénekelt módon zajlik le. 
Ahogyan az is meggondolkodtató, amiképpen a Tündérvölgy-
ben „Kármán kardvasa" motívuma kapcsolódik a legyőz-
hetetlenné tévő, mintegy varázsszerszámmá váló eszköz 
nemzetközi (és így magyar) népmese motívumához. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a mechanikusan 
regisztrált motívumátvételek legfeljebb a kritikai kiadások 
számára nyújtanak segítséget, inkább bibliográfiai érdekessé-
gűek, keveset segítenek ahhoz, hogy közelebb jussunk a mű 
világához. Másrészt egyáltalában nem minden kétséget 
kizáróan bizonyítható a túlságosan is kézenfekvőnek tetsző 
források látható áttetszése például a Csongor és Tündében. 
Mert míg az átvételeket programszerűen megvalósító 
Kazinczy Ferenc a magyar irodalom tónusainak színezésére, 
műfaji kiteljesítésére törekszik, vagy Verseghy Ferenc számos 
esetben dallamra készült magyar szövegei majdnem híven 
követik a német eredetit (jóllehet nem tünteti föl mintáit), 
addig Vörösmartynál sokkal inkább a konvenciókba való 
beleilleszkedést vagy a konvenciók határozott, nemegyszer 
parodisztikus elutasítását láthatjuk (az Árgirus-széphistóriá-
ból átveszi, hogy a hattyúk szép leánnyá változnak, de Ilma 
szavaival ennek a szintén nemzetközi motívumnak parodisz-
tikus felfogását is adja);2 vagy olyan önálló, szuverén forrás-
felhasználásról tesz költőnk tanúbizonyságot, amely azt 
példázza, hogy átértelmezi, gyökeresen új összefüggések közé 
helyezi még az idézeteket is ; költői világa építésekor a másutt 
olvasott-hallott motívumok, történetek epizódjait egyezteti 
a maga vívmányaival, a maga világértelmezéséből fakadó 

2 „ M á r a hajnalcsillag int, / S míg hattyúvá változom, / Ahhoz is 
csak kell idő . . . " 

8 It 90/2—4 
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létbölcselettel. S ennek révén a mintául szolgáló mű csupán 
az 6, Vörösmarty olvasatában lehet érdekes vagy figyelemre 
méltó. Ez az újfajta olvasat egyben azt is jelenti, hogy a 
hagyományos forrásfeltárással nem sokra megyünk, a forrá-
sok körét és típusát kell megközelítenünk, hiszen éppen a 
Csongor és Tünde jelzi a magyar irodalom és Vörösmarty 
pályájának fordulóját (s itt műnemi—műfaji, hangvételi, 
verselési, ill. világszemléleti vonatkozásokról egyaránt meg-
emlékezhetünk).3 A forrástípus feltárásakor egy ízlésforma 
rekonstruálásához is közelebb juthatunk, adott esetben a 
„tündérezés"-nek4 már a kortársak által észre vett jelenségét 
értelmezhetjük pontosabban, ha az eddiginél világosabban 
látjuk: mennyi volt ebben a „tündérezés"-ben a korszak 
ízléséből, olvasmányanyagából átvett és mennyi az átvett 
elemeket deformáló, új összefüggések között új jelentést 
kölcsönző költői gesztus szerepe. 

Már Staud Géza5 fölhívta a figyelmet arra, hogy Ernyi 
Mihály tündéries vígjátéka, A' Tündér alma avagy Nadir és 
Nadine több mozzanatában emlékeztet a Csongor és Tünde 
egyes jeleneteire, anélkül (tesszük hozzá), hogy részletesebb 
egybevetésre a szerző vállalkozott volna. Staudnak még egy 
megállapítását idézhetjük, miszerint Ernyi Mihály darabja 
viszont több vonatkozásban emlékeztet Schikanedernek 
Szerelemhegyi András által magyarított A'jól-tévő szarándok 

3 Ez a dolgozat kapcsolódik már másutt publikált írásaimhoz, 
amelyek szintén részletek a Csongor és Tünde elemzésével szolgáló 
értekezésemből: Három ellenző világ. Dunatáj, 1981/1., 16—24.; 
A Csongor és a Tünde és a Faust, Uo. 1985., 2., 41 — 54.; „Es irrt der 
Mensch, sogar er strebt . . .". In : Rezeption der deutschsprachigen 
Literatur in Ungarn 1800-1850. Hg.: László Tarnói. Bp., 1987., 
II., 7—34.; A magyar emberiségköltemény felé. Palócföld, 1987. 1., 
2 9 - 3 7 . 

4 Dolgozatomban erősen támaszkodtam a kritikai kiadás eddig 
megjelent köteteire, főleg Horváth Károly és Martinkó András 
kutatásaira, amelyek a jegyzetanyagban kaptak használható formát. 

s Staud Géza: Az orientalizmus a magyar romantikában. Bp., 
1931. 20. 
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vagy-is A' csörgő sapka című (az eredeti cím szerint: Der 
wohltätige Derwisch od. Schellenkappe und Zaubertrommel) 
vígjátékára, főleg, ami „Abukáfnak babonás (értsd: varázs-
zsal teli) kertjé"-t illeti. Ehhez viszont nem nehéz hozzágon-
dolni Schikaneder - Mozart Varázsfuvoláját6 mint a bécsi 
kültelki színházak jellegzetes produkcióját, amelyben átválto-
zások, jellempróbát igénylő kalandok, varázslók, esetleg 
szerecsenek egyként jelzik azt a fajta színházat, amely érint-
kezhet a szabadkőműves misztériumokkal, a felvilágosodás-
nak a babonák ellen küzdő tételeivel vagy akár a XVIII. 
században mind népszerűbb meseirodalommal. Nem feltét-
lenül népmesével; sokkal inkább a populáris kultúrát kép-
viselő, ún. ponyvakiadványokkal, amelyek európai nép-
szerűsége nem csökkent az ész századában sem.7 Staud 
ötletéhez Turóczi-Trostler József is hozzájárult egy másik 
ötlettel, ő Ernst Schulzénak Kovacsóczy Mihály által tolmá-
csolt Varázsrózsájában vélt fölfedezni a Csongor és Tünde felé 
vezető nyomokat.8 

Ideje végre megkísérelni, hogy rendet teremtsünk a végig 
nem vitt ötletek között, s a jó sejtéseket (Szauder Józseféit 
Wieland nyomatékosabb magyar jelenléte ügyében) párosít-
suk Vörösmarty forrásainak egy lehetséges körével: neveze-
tesen a tündérjátékok egy bizonyos típusával, amelynek 
példa-értékű reprezentánsa lehet a színészként, fordítóként, 
íróként egyként népszerű Ernyi Mihály színjátéka. A vígjáték 
1803-ban jelent meg Kolozsvárt, ismerjük egy 1803-as 
kéziratát is, amely később, 1838-ban Sepsy Károly színész, 

6 Erre a kérdéskörre vonatkozó szakirodalom : Einziger, Moriz: Die 
Entwicklung des Wiener Theaters vom 16. zum 19. Jahrhundert. Stoffe 
und Motive. Berlin, 1918—1919.; Rommel, Otto: Die Alt-Wiener 
Volkskomödie : ihre Geschichte bis zum Tode Nestroys. Wien, 1952., 
487—500.; Vö. még: Blümmel, Emil K a r l - G u g i t z , Gustav: Alt-
Wiener Thespiskarren. Wien, 1925. 

7 Burke, Peter: A populáris kultúra a történettudomány és az etno-
lógia határmezsgyéjén. Antropológiai írások 12. Bp., 1984. 

8 Turóczi-Trostler József: Vörösmarty mai szemmel. In: T. T. J. : 
Magyar irodalom—világ irodalom. Bp., 1961. I., 429. 

8* 
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színiigazgató tulajdonából került az Országos Széchényi 
Könyvtár Kézirattárába;9 s tudjuk azt is, hogy a kutatás egy 
darabig Katona József színdarabjának hitte, hiszen kéziratai 
között találtak egy, a nyomtatott példánnyal teljesen meg-
egyező másolatot „fűzve, csinosan írva, papírkötésben";10 

ismeretes az is, hogy Mátray Gábor önéletrajzában emlékezik 
meg: 1812-13-ban A' Tündér alma című „tüneményes 
játék dalai"-t komponálta.11 

Egyszóval a maga korában népszerű, jellegzetes tündér-
játék az Ernyié, rendelkezvén mindazokkal a jellegzetességek-
kel, amelyekkel a bécsi külvárosi színházból importált 
énekes játékok, azokkal a dramaturgiai következetlenségek-
kel is, meg azzal a szándékkal, hogy népszerű dallamok 
segítségével hidalják át a képtelen és inkább epikus anyagba 
kívánkozó történet esetlegességeit. Ernyi vígjátékában meg-
leljük az egymástól elszakított szerelmesek motívumát, a 
keresését, az átváltozásét, a titokkal teli varázslatokét, a 
megtévesztését, a varázsszerszámét, a jellempróbáét, majd 
a boldog befejezését. A' Tündér alma úgy kezdődik, hogy 
Nadir bolyong, keresi eltűnt szerelmesét, Nadinét; keresésé-
ben társa lesz Hali, aki szintén megleli majd párját (s a 
Hali — Fatime páros, azaz az „alacsonyabb szint" Papa-
geno — Papagena kettősére emlékeztet, sokszorosan is: 
amiképpen Fatime ráncos öregasszonyból menyecskévé 
válik stb.). Nadir elrepül egy szekéren a felhők közé, Hali 
szkeptikus kommentárja szerint: ,,A' ki magosra hág, 
nagyot esik." 

9 OSZK Kt. Kézirattár, Oct. Hung. 949. 
10 Miletz János: Katona József egy ismeretlen színmüve. Magyar 

Szalon 1884. 210—218.; Uő. : Katona József ismeretlen munkái. 
Bp., 1886.; Bayer József: Katona József írta-e a „Tündér Almát"? 
Erdélyi Múzeum 1893., 153—157. Szerinte 1802-ben született meg 
ez a vígjáték, míg a 9. számú jegyzetben i. m. szerint: „Szerzette 
Ernyi Mihály, a' magyar Játtzó Társaság tagja 1803-ban." 

11 Várnai Péter: Egy magyar muzsikus a reformkorban. Mátray 
Gábor élete és munkássága a szabadságharcig. Zenetudományi Tanul-
mányok II. Bp., 1954., 246. 
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A Csongor és Tündében az alábbi mozzanatokban tér 
vissza a följebb említett néhány motívum: a színdarabban 
szintén elszakadnak egymástól a szerelmesek, majd Csongor 
bolyong, kísérője, Balga hasonló szkepszissel szemléli 
Csongor messze tűnését (a varázsszerszámok segítségével); 
az átváltozásoknak itt is jelentős a szerepük : az Árgirus-
históriából átemelt hattyú - leány — hattyú mellett Mirigy 
leányát rókává képes varázsolni, önmagát pedig — miként a 
szükség kívánja — bagollyá, tehénné, „rút varacskos régi 
kővé". 

A Vörösmarty-kutatás jórészt felfedte azokat az előzmé-
nyeket, amelyek Vörösmarty epikájában az 1820-as években 
a Csongor és Tünde felé mutatnak.12 Ebből a szempontból a 
Tündérvölgy és a Délsziget a két legfontosabb alkotás; 
emlékeztessünk azonban arra, hogy a Csongor és Tündében 
oly lényeges, történetalakító szerephez jutó megtévesztésnek 
is megvannak az előzményei, pl. a Magyarvárban. 

Két közbevető megjegyzés kívánkozik ide: 

1. A Tündérvölgyben találunk olyan mozzanatokat, ame-
lyek szintén emlékeztetnek A' Tündér almává. Egyrészt a 
keresés motívuma az első kidolgozás szerint hangsúlyosabb 
lett volna azáltal, hogy Csaba utazása címet tervezett a 
költő. Másrészt az érdemel figyelmet, hogy a Nadinéba 
szerelmes tündér a szarvasként megsebesült Nadinét magával 
viszi, de erőszakos udvarlása ellenére sem ér célt (ezután 
aztán eltér a két történet : Nadinénak ugyanis a tündér tőrt 
üt szívébe, de naponta kihúzza, hogy érezze a leány az 
elhagyatott szerelmes minden búját). A Tündérvölgyben a 
halott Jevére csap le a „Nap ragyogó fia", betakarva őt 
„Túl a napon egy szép ligetes csillagra" viszi. Erőszakos 
udvarlása ellenére sem ér célt (Ő viszont álmot bocsát a szép 
leány szemére, amely majd csak akkor szűnhet meg, ha 
visszatérvén apjához, Dal mához, annak megoldják kezeit). 

12 Máig a legteljesebben: Turóczi-Trostler: i. m. és Szauder: i. m. 
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2. A megtévesztés motívuma A' Tündér almában kisebb 
jelentőségű, Nadir elé vezetik Nadine árnyát, a Tündérvölgy-
ben csupán a tenger szép leánya kísérti meg Csaba szívét, 
a Magyarvárban viszont ezt olvashatjuk: 

Asszonyalak lebegett a' távol déli hegyekben, 
Sok keresése után ez tűnt föl előtte, legottan 
Arra csavarta lovát; de csalólag el-elvesze a' kép 
Lombok alá jutván 's foszolékony ködnek alája. 

Viszont a megtévesztés fontos epizódja A' Tündér alma 
egyik forrásának : Wieland Nadir und Nadine című meséjének. 

S ezzel visszaérkeztünk Ernyi Mihályhoz, akiről tudjuk, 
hogy — mint szinte mindenki a korszak magyar színészei 
közül — maga gondoskodott a játszható műsorról, pontosan 
ismervén a megcélzott közönség ízlését és érdeklődését, jó 
érzékkel választotta ki az adaptálandó darabokat. Csakhogy 
Ä Tündér alma esetében nem színdarab volt a mintája, ha-
nem a magyar irodalomban akkoriban sokat emlegetett, 
fordított, különböző olvasórétegek előtt más és más műveiért 
népszerű Wieland néhány meséje a Dschinnistan című mese-
gyűjteményből. 

Ha belelapozunk Kazinczy Ferenc levelezésébe, az első 
kötetekben Wieland egyike a legtöbbet emlegetett német 
íróknak, Kazinczy László már 1786-ban megszerzi Wieland 
új verseit, Orczy Lőrinc az Agathonból, Kazinczy Ferenc 
A gráciákból fordít, Vitéz Imre a Lady Johanna Gray-1 
tolmácsolja,19 ismerte, hivatkozott rá Ányos Pál és Kármán 
József, később lelkes fordítója Kis János és Fáy András, 
nem is szólva a Wieland-élményét fordításokkal dokumen-
táló Kazinczy Ferencről, aki mind a fogsága előtt, mind a 
fogsága után adott közre Wieland-művet, fogsága után éppen 
a philosophusi románnak nevezett két mesével foglalkozott.15 

13 Dschinnistan oder auserlesene Feen- und Geister-Mährchen. Win-
terthur, 1810. Csak az 1810-es, winterthuri kiadáshoz jutottam hozzá, 
így ezt használtam, valamint egy modern kiadást: Berlin 1968. 

1J Kazinczy Ferenc Levelezése (a továbbiakban: KazLev) I, 109., 
469.; II, 559. 
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Pozsonyban 1804-ben Hertzeg Piripiónak Tündér Története 
címmel jelent meg magyarított Wieland-mű — ebbe a soro-
zatba illeszkedik bele Ernyi Mihály magyarítása.16 Az igen 
bonyolult mesét csak fő vonalaiban követi, nem is tehet 
másként, maga Wieland bonyolítja történetét az elbeszélés 
az elbeszélésben módszerével. Ernyi Mihály „egy kietlen 
kősziklás hely"-en indítja a történetet, „Zwischen unersteig-
lichen Felsen. . . " kezdődik Wieland meséje. A nevek azonos-
sága minden kétséget eloszlathat, de egy szöveg-összevetés 
nem árt bizonyítékul : 

Astramond (Ernyinél Astromond) meséjében így hangzik 
a Neraorral, testvérével való vetélkedés egy részlete: ,,a' ki 
közüllünk elébb talál, egy még szerelembe járatlan 16. esz-
tendős Leánykát, és annak minden erőltetés nélkül megnyer-
heti szívét, a' lessz a' nyertes." — Der erste von euch beyden 
— tolmácsolja Astramond a testvérek vetélkedése miatt 
elkeseredett öreg király szavait —, der sich der aufrichtigen 
Gegenliebe einer geliebten Person würdig machen, sich mit 
ihr vermählen und einen Sohn von ihr haben wird, dieser 
wird der Vater des mächtigsten Sterblichen seyn. 

Ernyi változtatásai mind az előadhatóság, az egyszerűsítés 
érdekében történtek, ennek ellenére a hosszadalmas elbeszé-
lések lelassítják a színpadi cselekményt. Wieland meséjének 
csak csupaszított váza maradt, részben a technikai eszközök 
szegényességéhez alkalmazkodva annyi varázst vitt színre 
Ernyi, amennyi megvalósítható, a többit elmondatta, olykor 
igen hosszadalmasan, szereplőivel. 

15 Uo. II, 299-300. , 384., 399., 543.; XXII , 2 4 - 2 5 . ; XXIII, 182.; 
XI., 43., 481., XII, 1., 28., 447. 

16 Wieland magyar népszerűségének igen hiányos bibliográfiai fel-
mérése: Heinrich Gusztáv: Wieland hazánkban. Egyetemes Philo-
logiai Közlöny 1900., 555 — 557.; Császár Elemér: Deutsche Elemente 
in der ungarischen Dichtung. Sonderdruck. München, 1943., 154—155., 
164.; György Lajos: A magyar regény előzményei. Bp., 1941. 
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Csakhogy találtunk olyan — színi — utasítást Ernyinél, 
amelynek megfelelője nem a Nadir und Nadine című mesében, 
hanem a Kazinczy Ferenc által is fordított, közreadott,17 

majd Kazinczy szokása szerint átdolgozott18 mesében olvas-
ható, nevezetesen A' Szalamandrine és a' képszobor című 
történetben (eredetije : Der Druide, oder die Salamandrin und 
die Bildsäule). 

íme, Ernyi színi utasítása: ,,A' Szín fekete szobává válto-
zik, mellyben Nadine négy léptsőnnyi magasságon fekszik 
koporsóba, körüllötte négy fegyveres Szeretsen áll, kiknek 
aranyos matériából vagyon elő-kötöjök, fejeken pedig láng-
színű tollas süveg. . . " Wielandnál pedig: „Unter der Kuppel 
stand auf einer drey Stufen hohen Estrade ein großer mit 
schwarzem Sammet beschlagener Sarg; sechs Mohren, mit 
runden Schürzen von Goldstoff um die Hüften, mit feuer-
farbnen Federbüschen auf dem Kopfe. . . " 

Viszont nem sikerült megtalálnom Perifermiroforusnak, 
Nadine lángocskává változtatott apjának eredetijét. Nem 
valószínű, hogy ez és a vígjátékban éppen ez (a névadás, az 
átváltozásnak ez a változata) Ernyi leleménye lenne. Elkép-
zelhető az is, hogy előkerülhet az a vígjáték vagy énekes 
játék, amelynek alapján Ernyi át- vagy földolgozta Wieland 
meséit.19 Eddig erre vonatkozó nyomozásom nem járt ered-
ménnyel. Némileg megnyugtatni látszik az, hogy Ernyi 

"Kazinczy Ferencz Munkáji VIII. Pest, 1816. 
18 KazLev XV., 60., 388., 396., 414. 
19 Az átnézett szakirodalomban ennek nem bukkantam nyomára. 

Nem igazít el a nemzetközi Wieland-bibliográfia sem: Günther, 
Gottfried—Zeilinger, Heidi: Wieland-Bibliographie. Berlin—Wei-
mar, 1983. Tudunk arról, hogy Wieland egyes műveit zenés játékokká 
dolgozták át. így például Samuel Gottlieb Bürde: Operetten. Kö-
nigsberg, 1795. Itt leljük a Don Sylvio von Rosalva oder der Sieg der 
Natur über die Schwärmerey című Wieland-mű színdarab változatát. 
A nagyszabású német színháztörténeti vállalkozás, amely az európai 
és részben amerikai könyvtárak nyomtatott színmű-anyagát dolgozza 
föl, eddig csupán a sorozatok és a gyűjteményes kötetek regisztrá-
lásáig jutott el. Vö.: Meyer, Reinhart : Bibliographia dramatica et 
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— ismétlem — követi a Nadir und Nadine című mese vázát, 
s csupán ebben a leírásban, valamint a leány keblébe vert 
tőr epizódjában tér el a mintául választott mesétől, és fordul 
A' Szalamandrine és a' képszobor felé. Ott a „nagyhatalmú 
géniusz" nyilat üt a „Szép" mellébe. Kazinczy Ferenc szavait 
idéztem. Egyébként a hosszadalmas elbeszélő betétek, a kez-
detleges történetszövés mintha Ernyi munkájára vallanának. 

Ezen a ponton azonban talán érdemes abbahagynunk ezt 
a régi típusú forráskutatást, és inkább a „miért" és a „ho-
gyan" kérdésére keresni a választ. Szauder sejtése az Oberon 
jelenlétéről a 20-as évek Vörösmartyjának gondolkodásában 
nem gyengült, nem is erősödött, csupán kiegészült azzal, 
hogy magyar (nyelvű) előzmények is sugallhattak költőnknek 
meséket, történeteket. Ehhez annyit tehetünk hozzá, hogy 
ama műmese-típus segítségével érvényesült egy történetnek 
a konkrét, történelmi időtől való megfosztása, amelyhez 
hasonlókkal Vörösmarty is kísérletezett mesenovelláiban. 
A wielandi mese mégsem keleties mesék írására ösztönözte 
Vörösmartyt, pedig az 1820-as évek végétől az Ezeregyéjszaka 
fordítása is egybecsenghetett ezzel az inspirációval. Annál is 
inkább, mivel például A rom ennek az ihlet- és képzetkörnek 
jegyében született. Ami azonban a Tündérvölgy és a Délsziget 
mese-epikájában óvatosan, áttételesen jelentkezik, ti. egy 
mesevalóság rekonstruálása, s azon túl álom és valóság 
egybejátszása, az a Csongor és Tündében fölerősödik, 
Csongor eleve az „álmaiban élő" égi szépet keresi. S ha a 
nyitó sorok még a szokványos mesekezdésre engednének 
következtetni, a minden országot, minden messze tarto-
mányt bejárt, kereső ifjúról, addig a folytatás már össze-
tettebb világba vezet: az áloméba, amelyben „él" az égi szép. 
S ha most ismét német szöveget idézek a Nadir und Nadine egy 
mondatát, ezzel korántsem azt szeretném igazolni, miszerint 

dramaticorum. I—III. Tübingen, 1986. A „személyi rész", majd az 
utolsó kötetben található névmutatók esetleg nyomra vezethetnek 
ebben a kérdésben. 
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Vörösmarty megkerülve Ernyi vígjátékát (az sem bizonyos, 
hogy valóban lapozgatott Wieland egyébként széles körben 
olvasott mesegyűjteményében) eltalált Wieland meséihez. 
Feltételezésünk szerint Kazinczy Ferenc kilenc kötetes 
fordítás-válogatásának egyes darabjai túlzásba vitt stílus-
és nyelvújításukkal inkább taszíthatták, mint vonzhatták 
Vörösmartyt, és ez igencsak áll a Wieland-tolmácsolásra, 
amelynek tudatos germanizmusai, szépelgésbe fajuló nyelvi 
megoldásai keveset mutatnak a művészi magyar prózát 
inkább útirajzaiban és önéletrajzaiban remeklő Kazinczy 
Ferencből. Ám térjünk vissza a megígért Wieland-idézethez. 
Nadir egyre kétségbe esettebben keresi tőle elszakított-elsza-
kadt Nadinéjét. E keresés közben „der unglückliche Jüngling 
merkte nicht, daß er in diesen schrecklichen Felsen immer nur 
im Kreise ging" (a boldogtalan i f jú nem vette észre, hogy 
mindig csak körben jár e szörnyű sziklák között), majd 
mindama jelenés, amely oly élénken lebbent föl lelkében, 
lehetetlenné tette számára, hogy pusztán álomként tartsa 
számon („aber alle Erscheinungen desselben standen noch 
so lebendig vor seiner Seele, daß er ihm beinahe unmöglich 
war, sie für einen bloßen Traum zu halten"). 

Két mozzanatra figyelmeztetünk : az egyik — az utóbbi — 
álom és valóság szorosan kijelölt határainak szétmosódásáról 
tesznek tanúbizonyságot. Az álomban látott képek valójában 
élők, az álom előrejelzi a bekövetkezendőt, s bár az ifjú 
tudván tudja, hogy csupán álmodott, az álom életszerűsége, 
az álom „valóságtartalma" mintegy a ráháruló feladatok és 
a ráváró kalandok előképének tetszik. A másik viszont a 
bolyongás minéműségére utal : nevezetesen arra a kényszerű 
körpályára, amelyet a még be nem avatott ifjúnak szükség-
szerűen meg kell tennie. Méghozzá azelőtt, mielőtt átlépné a 
varázzsal, meseelemekkel megjelölt világ határait; mielőtt 
tudatosulna benne, hogy feltétlenül el kell hagynia eddigi 
képzelgéseit, és az álmok jövendölte, tündérek meghatározta, 
bűvös szerszámoktól is irányított tartományba kell belépnie. 
Wieland tündér- és szeliemmesék újraköltésére vállalkozott, 



A Csongor és Tünde forrásvidékéhez 339 

s e mesék műfaji jellegzetességeit hangsúlyozta előadás-
módjával, amelynek egyik fontos eleme az orientális, az 
Ezeregyéjszakára. emlékeztető rekvizitum ok fokozottabb ér-
vényesítése a történetben (indításként a kásmiri király viszá-
lyáról olvashatunk; ez helyet kap Ernyi Mihály vígjátékában 
is !). De legalább olyan lényegesnek tetszik a Wieland-mesék-
nek az a jellegzetessége, amely az álomnak mintegy pedagó-
giai funkciót tulajdonít (s ennek szép példája idézett mesénk), 
és így szinte Novalis meseregénye, a Heinrich von Ofterdingen 
számára készíti a továbblépéshez vezető utat.20 Wielandnál 
az álom nem tagadása a valóságnak, hanem a valóság tovább-
gondolása, előrejelzése a kívánt valóságnak. Mindenféle 
misztikától megfosztva, a valóság kimondatlanul is élő 
elemeiből tevődik össze az álom, ahol megtudható, ami logi-
kusan következik a valóságból, de amelynek végiggondolásá-
ra a maga szűk körébe zárt ember egyelőre nem merészkedik. 
Ezért aztán nem figyel arra, hogy keresése körben járás, 
a szokásos és beidegződöttségek meghatározta területen 
bolyonghat csak Nadir. 

Wieland természetesen a német felvilágosodásnak író-
gondolkodója,21 de ahogyan elítélte a pietizmusból kinőhető 
kritikátlan rajongást, akképpen komikumba fullasztotta a 
földön járó és perspektívátlan racionalitást is. Egyként 
elhatárolta magát a pusztán oksági viszonyban gondolkodó 
és „abderitizmusba" fúló kisszerűségtől és a vallási alapú, 
tartalmatlanná váló elragadtatottságtól. Dschinnistan'ja első 
megközelítésben talán nem több mint főleg francia eredetű,22 

az alacsonyabb néposztályok számára készült történetek, 

20 Samuel, Richard: Novalis und Wieland. In : Christoph Martin 
Wieland Nordamerikanische Forschungsbeiträge zur 250. Wiederkehr 
seines Geburtstages 1983. Tübingen, 1984. 

21 Erről részletesen: Wieland-Kolloquium. Halberstadt 1983., Hg. : 
Thomas Höhle. Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg. Wissen-
schaftliche Beiträge 1985/12 (F 53), Halle/Saale 1985. 

22 Fuchs, Albert: Les apports français dans l'oeuvre de Wieland de 
1772 à 1789. Paris, 1934. 
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mesék szellemes, a magas kultúrába átemelt, „megszerkesz-
tett" és nyelvileg is igen igényes gyűjteménye. Azonban (mint 
azt utóélete tanúsíthatja) csak részben folytatás, híd a 
Bibliothèque Bleue és a Musäus által kiadott mesék között, 
újítás, újszerű világlátás is, amely Goethe meseszerű novellái-
ig, Novalisig tervezte meg a német irodalom egy műfaját, és 
amely mindenekelőtt éppen az álom és a valóság, a varázs-
latosság és a racionalitás összefüggéseit, lehetséges egymásba 
játszásait, megfeleléseit formálta történetté, elbeszéléssé. 

S itt ezen a ponton találhatunk vissza Vörösmartyhoz, s ír-
hatjuk le ismét, amit másutt, más szempontból, mindenek-
előtt a műfaj keresés igyekezetét dokumentálva már leírtunk,'2 ' 
nevezetesen azt, hogy a magyar költő lényegében ugyanennek 
a gondolatnak, világlátásnak jegyében előbb epikus anyagon, 
majd drámai formában gondolta végig az álomnak, a mesé-
nek, a keresésnek, a beavatásnak, a sorsszerűségnek szerepét 
a kurtára szabott emberi életben. S bár a kutatás nem csekély 
igazsággal a boldogságkeresés szándékával magyarázta a 
tévelygő, a mese és a valóság között hányódó Vörösmarty-
hősök életpályáját, ezt jórészt elfogadva, aligha szűkíteném 
le erre az egy jelenségre a Tündérvölgytől (ill. a Zalán futásá-
tól) a Csongor és Tündével lezáruló Vörösmarty-pályaszakasz 
vezérlő gondolatának megjelölését. Van ugyan már Wieland-
nál is egy olyan pont, amely talán efelé tájékoztatna. 
Ugyanis a Nadir és Nadinéban is, Ernyi Mihály vígjátékában 
is elhangzik a figyelmeztetés: a helyes emberi magatartás 
nevelő erejű szava, az apa tanácsokat ad az erkölcsös visel-
kedésre, az életre. Nem maradnak a szereplők a tündérvilág-
ban, hanem a tünékeny emberi életet vállalják, miként a 
Tündérvölgy záró soraiban áll: 

Nincsen az életnek több ily pillantása, 
Rövid ; de századnál drágább bírhatása. 

23 Fried : A magyar emberiségköltemény felé . . . i. m. 
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A végkicsengés nem mond ellent a „tündérezés"-nek ; nem 
a realitás és a szűkebb körű racionalitás győzedelmeskedik a 
mese, a varázs fölött (hiszen a hősök, hősnők diadalához 
varázsszerszám, esetleg nem e földi hatalom segítsége szük-
séges!). A végkifejlet szinte nem más, mint az álom betelje-
sülése, egy nevelődési folyamat utolsó mozzanata (Wieland-
nál feltétlenül, de lényegében a Csongor és Tündében is: itt 
Csongornak meg kell ismerkednie három alapvetőnek tekin-
tett funkció nagyságával és bukásával, a csalódással, a meg-
tévesztettséggel) ; ilyen módon a wielandi mese sugalmazása 
nem áll oly nagyon távol a felvilágosodás hitétől a megisme-
rés és a megpróbáltatás eredményezte boldogság elérhetősége 
tekintetében. S még valamire figyelmeztetünk: aligha járunk 
el helyesen, ha allegóriákat vagy pusztán szimbólumokat 
igyekszünk felfedezni a Wieland-mesékben (míg Novalis me-
seregényében a többféleképpen értelmezhető jelképek a törté-
net és mondandó lényegéhez tartoznak). Wieland irodalom-
má, az elfogadottakkal egyenértékű műfajjá avatja a mesét, 
amelyben nevelési regényével, Shakespeare-fordításaival, 
egyéb epikus műveivel azonos körben mozog: valamiképpen 
mégis a fejlődéselvet, a tökéletesedés módozatait keresi, 
s ezzel párhuzamosan tágítja az ember lehetőségeinek terüle-
teit, a nem tapasztalati valóságba való behatolás esélyein 
töprengve. 

Nyilvánvaló, hogy Vörösmarty helyzete egészen más az 
1820-as esztendőkben, mint Wielandé volt az 1780-as évek-
ben, mint ahogy a magyar irodalomnak ez évekbeli állapota, 
rendszere sem igen hasonlítható a XVIII. század 80-as évtize-
deinek német irodalmáéhoz. Vörösmarty csak látszólag 
folytatója Kazinczy törekvéseinek. Kazinczy kilenc kötetes 
Munkái\d\ ugyan valóban sokféle „világirodalmi" törekvés 
magyar megszólaltatására vállalkozott (Ossziántól Goethéig, 
Wielandig), de inkább a stílusújítás, az irodalmi fejlődés 
megtervezése érdekében adta ki fordításait (mintegy eredeti 
alkotások helyett). Nagyra kell értékelnünk azt, hogy Szép-
halom poétája mekkora elszántsággal és szívóssággal küzdött 



342 Fried István 

a teljes műfaji rendszer magyar megvalósításáért, de el kell 
hogy gondolkodtasson az a tény, miszerint még leghívebb 
követői is sajnálták: alkotó energiáit fordításokba ölte, s e 
fordítások olykor nagyon is egyszínűvé váltak. Vörösmarty 
az 1820-as évek elején egyre tágabb világirodalmi vidékekre 
vetette pillantását, 1828-tól kezdve pedig, mint a Tudomá-
nyos Gyűjtemény szerkesztője és cikkírója már hivatásszerű-
en tolmácsolt magyarul külföldi irodalmi jelenségeket 
(a hinduk drámai literatúrájától a svéd romantikáig). Idő-
közben igen csak változott az eredetiség, a fordítás jelentés-
tartalma, így értekezésekben, ismertetésekben a nemzeti 
irodalom fogalma is mind határozottabban körvonalazódott, 
s ezzel kapcsolatban a nemzeti irodalmi múlt újabb meg 
újabb alkotásaira vetődött fény. Ennek nyilvánvalóan meg-
volt a műfaji következménye. 

Éppen Vörösmarty műfaji próbálkozásai a kisfaludys 
vígjáték, a shakespeare-i királydrámák, a vergiliuszi honfogla-
lási eposz, majd a más típusú verses epika, a mesenovella, végül 
a bölcseleti jellegű mesejáték területén jelzik egyfelől (kisebb 
mértékben) a külföldi irodalmak olvasásából adódó tanul-
ságok integrálását egy, a hagyományos imitációelvet elutasító 
költői életműbe, másfelől a költői kísérletek terepét, a külön-
féle világirodalmi mozgásoknak a hazai irodalmi lehetőségek-
kel való egyeztetésének, megfeleltetésének próbáit. S akár 
olvasta Vörösmarty Wieland emlegetett műveit, akár nem 
(akár csak Kazinczy mesefordítása jutott el hozzá), ténynek 
tetszik előttem, hogy a mese, így a tündérmese egyike volt 
azoknak a műfajoknak, amelyeknek elemeit, hozadékát 
Vörösmarty a maga gyakorlatában felhasználta. Annál is 
inkább, mert a magyar (és az osztrák irodalomba átnyúló 
magyarországi és német nyelvű) érdeklődés ezt segíteni, 
ösztönözni látszott. Egymás után jelentek meg a magyar 
mese- és mondagyűjtemények, igaz, német nyelven, Mailáth 
János, Gaál György, ill. Mednyánszky Alajos tollából 
(Mailáth gyűjteményéből Kazinczy Ferenc fordított), és az 
1830-as esztendők elején Mednyánszky-mondagyűjteménye, 
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ill. Musäus német mesegyűjteménye magyar nyelven, kötet-
ben napvilágot látott.24 Vörösmarty erőteljesebb odafordu-
lása a meséhez tehát nem (pusztán) zseniális ráérzés egy 
általánosabb, részben divattá váló műfajra, hanem a korszak 
tendenciáit jól érzékelő költő vállalkozása ennek a divatnak 
magas szintű kihasználására, több műfajban való népszerűsí-
tésére (verses epikában, mesenovellában, bölcseleti mese-
játékban). Míg Wieland sikere (utóéletében és még életében) 
egyértelműnek bizonyult, Vörösmarty közönségsikere lénye-
gében elmaradt, leszámítva azt, hogy mesenovelláinak egyi-
ke-másika kalendáriumban is megjelent.25 

Az okok között emlegethetjük, hogy éppen az volt az 
akadálya a közönségsikernek, ami irodalomtörténeti (és késő 
utókora) elismerését meghozta: az újszerűség — Wielandhoz 
és a wielandi típusú meséhez képest. Tudniillik az, hogy 
Vörösmartynál (térünk vissza egyik indító gondolatunkhoz) 
nem forrásokról, hanem forrástípusokról kell beszélnünk: 
adott esetben egyként lehet számon tartani Wielandnak a 
nevelési regény egyes elemeit tartalmazó meséit, egy tündé-
ries vígjátéktípusba tartozó zenés vígjátékot, Kazinczy 
Ferenc fordítását, népszerű széphistóriát, nemzetközi mese-
motívumokat, amelyek esetleg német nyelven kiadott magyar 
mese- és mondagyűjteményekből érkeztek el hozzá. Annyi 
látszik bizonyosnak, hogy mindezek az „előzmények" (ha 

24 Gaál, Georg: Mährchen der Magyaren. Wien, 1822.; Mailáth, 
Johann von: Magyarische Sagen und Mährchen. Brünn, 1825.; Med-
nyánszky, Alois: Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns Vor-
zeit. Pesth, 1829.; Uő: Elbeszélések, regék 's legendák a' magyar e/ő-
korból. Pest, 1832. 1 — 2.; Magyar regék, mondák és népmesék. Gróf 
Mailáth János után Kazinczy F. Kiadta: Kazinczy Gábor. Pest, 1864. 
(Kazinczy Ferenc előszava 1825-ből való!) Musäus Travesztált regéi. 
Honosítás: Staut József. Pest, 1834-1835. 1 - 5 . 

25 A kritikai kiadás megfelelő kötetei regisztrálják, hogy mely 
kalendáriumokban mely Vörösmarty-müveket közöltek újra. Ezeket 
az adatokat egy közléssel kiegészítettem: Egy elfelejtett Vörösmarty-
kiadvány. Magyar Könyvszemle 1978., 343—346. 
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másképpen nem: tárgytörténeti előzmények!) mind a Tündér-
völgyben, mind a Csongor és Tündében átértékelődve, új 
összefüggések közé helyezve új értelmet kaptak. 

A tündérmesékben talán az egyik legfontosabb elem: az 
átváltozásé. Hol egy jó-, hol egy rosszindulatú varázsló műve, 
a bizonytalan emberi léthelyzet jelzése is, de a főszereplő elé 
állított próbákban is föllelhető. A Csongor és Tündében az a 
motívum szinte mellékesen kerül elő, többnyire egyes szerep-
lők elbeszélésében (pusztán Mirigy egyik átváltozásának 
lehetünk tanúi). S ez nyilván összefügg azzal, hogy a Csongor 
és Tündét színpadi előadásra szánta szerzője. Az átváltozás-
nak ez a történet peremére szorulása a kiváltképpen mesei 
elemek gyöngítését is szolgálja, csak annyi mesei hátteret 
fest föl a költő, amennyi az időtlenítéshez, a konkrét tér-
belitől való eltávolításhoz szükséges. S az átváltozásokban 
rejlő groteszk elemek a romantikus iróniának tételszerű 
megfogalmazása utáni korszakra vallanak; már a közkeletű 
mesei motívumot is lehet idézőjelbe tenni, az is lehet a játék 
része. Játék a szavakkal, az átváltozás okozta helyzettel — já-
ték a mesével, amelyben a varázslat sem mindenható, s talán 
éppen a varázslatról való lemondás lesz a megoldás kulcsa. 
Ugyanígy értelmezi át Vörösmarty a megtévesztés motívu-
mát. Bár Wielandnál szintén az ellenséges hatalomnak 
szinte utolsó próbálkozása a főszereplő eltérítésére, ott a 
varázslat, a csoda egyik hatásos mozzanata, szerves követke-
zése a mesevilágnak. Vörösmartynál fokozatosan készül elő 
(a megtévesztés jelenetében) egy hatalmától megfosztott 
gonosz veresége. Sikere csak látszólagos, Csongor elhiszi, 
hogy a lebegő leányalak Tünde, körbenjárása bizonyosodik 
be, mikor szétfoszlik az árnykép. Ám mivel Balgával is meg-
esik a megtévesztés varázslata, természetének megfelelően 
étellel és itallal, így a jelenet az alacsonyabb szintre száll alá, 
az ideális mögött vaskosan bukkan elő a földközeli, a varázs-
lat ezúttal is megkapja groteszk vonásait. S a megtévesztés 
egyben a tudatosítás eszköze: Csongort visszavezeti a téve-
désnek hármas útjára, a különféle léthelyzetek (s így az ő 
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tévelygésének) csődjéig, ama végső pontig, ameddig eljut-
hat, ti. a felismerésig: 

S miért az olthatatlan szomj, miért 
Rejtékeny álom, csalfa jóslatok, 
S remény vezérrel eltűrt, hosszas út, 
Ha ahol kezdtem, vége ott legyen, 
Bizonytalanság csalfa közepén? 

Azaz: a mesékben rejlő varázslatok megtévesztők voltak, 
az álom továbbra is „rejtékeny", kezdet és vég egybeesnek 
ezen a reménnyel teli, majd reményt vesztő vándorúton, s ezt 
majd igazolni fogja a három vándor. 

A megtévesztés csalfasága ezzel nem ér véget. Nem csekély 
meglepetésre Balga szintén a Shakespeare-drámák jambusá-
ban kesergi panaszát, előre is parodizálva a három vándor 
veszteségeit, olykor még szóhasználatával is utalva például 
a kalmár monológjára. 

Mi ez? homokká lettél, rossz palack, 
Silány homokká porlol döggalamb? 
S azért van éhem, hogy most port egyem ? 
Te, átkozott, te csámpaláb, megállj. . . 

A kalmár monológjából az alábbiakban idézek : 

Segíts, te gyámbot, rossz lábpótolék (. . .) 
Ételt ki ád az éhnek, és italt 
A lankadónak, bú és szomj miatt? (. . .) 
Segíts tovább, te fáradt, gyenge láb, 
Segíts tovább, te gyámbot, menni kell. . . 

Úgy is megfogalmazhatjuk tételünket: Wieland mindvégig 
megmarad a mesén belül, olyképpen mesemondó, hogy nem 
merészkedik túl az elfogadott műfaji jellegzetességeken, 
inkább ezeket a műfaji jellegzetességeket igazítja egy felvi-
lágosodott író-gondolkodó elképzeléseihez. A mesét mesé-
nek láttatja, nem csalja meg azt az olvasót, aki a Dschinnis-
tant úgy akarja olvasni, mint mesét, viszont lehetőséget 

9 It 90/2 —4 
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biztosít azok számára, akik a meséből kikövetkeztethető 
tanulságokat másutt szeretnék föllelni, és főleg az irodalmi 
megformálásban bukkannak rá továbbgondolható elemekre 
(bizonyára így tett Novalis, amikor az álmot, a „csalfa" 
jóslatot történetformáló mozzanatként fölhasználta). 

Majd negyven esztendővel a Dschinnistan megalkotása 
után Vörösmarty a Tündérvölgyben látszólag szintén a 
meséhez fordul; odafordulása csak a történetre vonatkozik, 
hiszen bejelenti, a szinte személytelen mesemondó helyett 
olyan költő beszéli el a történetet, akivel „lángképzelődése" 
játszik, s magának a történetnek azért nem lesz égen-földön 
határa, mivel a költő saját lelkén lelte írva. Ez a romantikus 
attitűd eleve eltávolítja a költőt a hagyományos mesétől, 
amely kimondva-kimondatlanul a mesében hívő, a mese-
világot valóságosként elfogadó közönségnek készül, vagy 
puszta szórakoztatásra hangzik el. A magyar költő már a 
birtokba vett-veendő romantika felől tekint a mesére, amely-
nek egyes elemeit, motívumait beépíthetőnek véli a másfajta 
gondolatiságot kifejező alkotásba. A Tündérvölgynek és a 
Csongor és Tündének (s részben a Magyarvárnak) csak egyik 
forrása a wielandi típusú (vagy alapozású) mese, amely a 
magyar irodalomban is föllelte a maga fordítóit-fölhaszná-
lóit. Nem tévedett tehát a kutatás akkor, amikor részben a 
Varázsfuvola, részben Wieland (igaz, az Oberorí) felé tájéko-
zódott az 1820-as évek Vörösmarty műveinek tágabb kon-
textusát nyomozva. 

Továbbkeresve Wieland életművében, a meséket is bevon-
hatónak éreztem ebbe a körbe, és talán igazoltam is ezt az 
érzést. Érvként hozom elő, hogy az 1837-ben megjelent 
(1841-ben naptárba került) Szél úrfit maga Vörösmarty 
nevezte tündér regének. A kutatás a Csongor és Tünde, ill. 
a Délsziget tájára utasít a mese egyes fordulatait illetőleg. 
Legyen szabad azonban ismét a Wieland ihlette Ernyi 
Mihály-vígjáték egy epizódját felidéznem. Az almafa almái 
valójában leányok, akiket a négy évenként esedékes adó 
alkalmából vitt magával a tündér. A Szél úrfiban „A sánta 
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banya minden ártatlan leányt, ki határán bebotlott, rövid, de 
erős szolgálat után kóróvá, tüskévé változtatott". A boldog-
talan kórók tűzbe vetve nyerik el korábbi alakjukat. Amit 
ezzel az egybevetéssel mondani szerettem volna, nem keve-
sebb (és nem több), mint a Wieland-mesékben helyet kapó 
motívumok esetleges ihlető-sugalmazó szerepe (nem lénye-
ges, hogy közvetve vagy közvetlenül), egy bizonyos epizód 
változata. Vörösmarty ezzel az utolsó „mesenovellájával" 
valójában oda tért vissza, ahonnan elindult, a délszaki 
tündér, a Délsziget, a Csongor és Tünde világába, amelyben 
a wielandi típusú történetek egyes mozzanatainak is helye 
van. 

Csakhogy a magyar irodalomban ez a vonulat kihaszná-
latlan lehetőség maradt, sem a mesenovelláknak, sem a 
Csongor és Tündének nem akadt (közvetlen) folytatása, s a 
Tündérvölgyre is csupán messziről cseng vissza a János vitéz. 
Wieland magyar olvasói népszerűsége mindenekelőtt az írók 
körében számottevő ; pl. a Kazinczy tolmácsolta Bölcsek köve 
nem talált kiadóra.2" Az a tény, hogy magyar (nép)mesék 
kötetben előbb jelentek meg német nyelven, mint magyarul, 
s a magyar mesekutatás még jó darabig váratott magára, 
szintén hátráltatta Vörösmarty följebb vázolt igyekezetének 
egykorú méltánylását, hogy aztán később éppen ezek a 
Vörösmarty-alkotások vonzzák a legtöbb kutatót. A Csongor 
és Tünde titkainak megfejtése mind a mai napig a legizgal-
masabb feladatok közé tartozik. 

26 György Lajos: i. m. 
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