
Michelisz l zseí  mesé i

A magyarországi né met iroda]om, amint aZ ismeretes,
tetszhalott állapotban leledzett, amí g az l970-es é vek
eleié n sikerült felé breszteni, Tú lé lé sé re, esetleges to-
vábbfeil dósé re nemigen fogadott volna senki. Nem
is a politikai körülmé nyek jelentettek els sorban ve-
szé ]}t, amint azt Szabó lános, a té ma talán legiobb is-
mer |e többször hangsú lyozta, F ké pp a salát körök-
ben mutatkozó é rdekteiensé g hatott bé ní tóan, Termé -
Szetesen aZ alkotók Saiát irodalom-felfogásának is
szerepe volt ebben. A funkcionalitás, az irodalom
,,használhatóságának" hangsú lyozása volt leginkább a
jellemz  abban az id ben, A legtöbb né met nemzeti-
sé gi í ró hobbinak tekintette az í rást. Hiányoztak a
publikálás bejáratott csatornái, helyei, közvetí t i, é s
hiányzott az olvasóközönsé g - ám nem volt hiány té -
mában, s az azt kifeiezni kí vánó szándé kban, A legfia-
talabb generáció számára a kisebbsé ghez tartozás
mát nem tudatos Választást ielentett, s már nem a
kollektí v emlé kezet tapaSZtalatai alkották elS Sorban
a m vek mondaniva]óit. Michelisz ]ózsef az egyik jelleg-
zetes ké pvisel je ennek a nemzedé knek,

Michelisz l95r-ben született a Balanya megyei
Somú erehen (Schomberg-ben), egy magyarországi né met
parasztcsaládban, Már a meghitt otthoni köí nyezetben,
kisgyermekké nt megragadta a mesé k világa, amelyeket
szülei é s nagyszülei anyanyelvükön mesé ltek neki, Az
általános iskolában aztán magyarul tanult, s ezen a
nyelven í rta els  lí rai próbálkozásait is, Ké s bb né met
nyelvet é s irodaimat hallgatott a baiai tanárké pz  f is-
kolán. EZt törté nelem-tanulmányok követté k a pé csi
Ianus Pannonius llrdományegyetemen, hiszen mindig
is é lé nken é rdekl dött né pe törté nete - ezen belül salát
 sei - iránt. Maga is vé gzett kutatásokat, amelyek ered-
mé nyeké pp ráakadt Né metországban családja nyomai-
Ia_ Amit megtanu]t é s meg rzött, szerette volna tovább
adni, í gy lett tanár Villányban,

lrodalmi tevé kenysé gé nek kezdete l97ó-ra tehet ,
A pé csi egyetem docense, SzBnde Bé la volt az, aki né -
hány verse elo]vasása után pártfogásába vette, Els 
költemé nye a ,,Potsdami kislány" a Neue Zeitungban ie-
lent meg, Ez lett termé keny irodalmi pályáiának kiin-
dulópontja, Azóta számtalan í rása jelent meg ugyan-
ott, de különböz  antológiákban, é s külföldön is.
Több m vé t magyarra, angolra é s horvátra is lefordí -
tották, ]ól]ehet viiágé leté ben hú zódózott a fellé pé sek,
t l, felolvasóesteken vett ré szt Berlinben, Drezdában,
Stuttgaltban, Esslingenben é s Rammenauban. Ielen-
leg é ppen Sankt Gallenbe ké szül. Nagy sikerrel ké pvi-
selte Magyarországot é s a hazai né metsé get a lipcsei,
valamint a frankfurti köny,vásáron. Különösen arra

sr^ta o"ua u, ELTE Germanlsztlkal lnté zeté nek munkatár-
sa. A í enti tanülmány elhangzott ,,A mese mlnt lntelaktí v inter-
kultufálts mé dturn" cí mú  konferencián.

Szab  Dezs 

volt büszke, hoey kiállí tott kön],^/eit - né hány kivé tel-
t l eltekintve - mind ellopták| tudatában Van Szere-
pé nek, hogy magyarorszáqi né met meseí róké nt jegyzik, de
nem szeretné , ha beskatulyáznák,

Mié rt pont a mesé k - ké rdezem t le -, mié rt í r egy
költ  mesé ket? Józsi barátom azonban csak a fejé t in-
gatja, hiszen azokat az iskoláskorú  magyarországi né -
met gyerekeknek szánja. Gyermekkorában nem vo]t
mé g te]eví zió, amely veté l),társa lehetett volna a
könyveknek s az é lmé nyeknek, Michelisz é lmé nW akar
köZvetí teni, é s eközben kitöré si pontokat SZeretne
mutatni, Kitöré St a valós világ sz kös határai közül,
de a valóság talaján, Michelisz tanáí ké nt töké letesen
tisztában van a morális tanulság fontosságával Tudia,
hogy ha a vé ge jó, akkor ugyan nem minden jó, de
legalább annak látszik, s mindenké pp annak kell lát-
sZania,

Különösen jól megfigyelhet  eZ,,Z uberhut" (varázs-
cilinder) cí m(i mesegy jtemé nye eseté ben, amely nem,
csak az í ró, de a hazai né met irodalom egyik ]egna-
gyobb közönsé gsikeí e volt az utóbbi é vekben, Már
amjkor taní tani kezdett, fe]t nt Michelisznek, milyen
kevé s né metnyelv  könyvet í rnak a gyerekeknek. Pedig
é rdekl dné nek, ez nem is ké tsé ges. Enné l a könyvé né l
a tanulók gyakorlatilag szerz társnak tekinthet k, hi-
szen  k il]usztrá]ták a mesé ket, é s ötleteket is adtak
hozzájuk. Michae]isz h  a ré gi mesekeretekhez, de
egyben meg is ú lí tla a m fajt, amennyiben következe-
tesen korszer en é s jöv re összpontosí tó szemlé lettel
í r, Világos számára, hogy mind kife jezé smód jában,
mind nyelvezeté ben más utat kell 1árnia, Közbeveté -
semre, hogy a ,,megrendelé sre í rás" veszé lyeket is rejt,
het magában, azt feleli, hogy nem a hasznosság elve
vezé rli, mert Saját é lmé nyeit veti papí rí a. A mesé k
már ott Voltak bizonyos ideje a fejé ben, s csak arra
vártak, hogy dolgozzon ve]ük, Azé rt Választotta a Va-
rázscilinder cí met a könyvhöz, meft abbó] sok csodá-
latos dolgot lehet el b vé szkedni, s mert é rdekl dé st
kelt, kí váncsivá tesz

A vers kónnyen é rthet , az igé k jól elrendezik a
mondanivalót, Sok állat szerepel benne, s már maga a
té ny, hogy itt cirkuszi á]latokról é s egy varázslóról van
szó, sokat sejtet, Hiszen a költ  is egyfajta varázsló!
Úgy hú zza el  a verseket, mint b vé sz a cilinderb l a
nyu]at. Ezt a metafórát vé gigviszil az állatok vé gül az
állatkertbe kerülnek - ahogy a verseket is kötetbe
gy itik, AZ állatnevek mellett hangutánzó szavak vagy
páros rí mek állnak, a szóismé tlé sek er sí tik a ritmust,
A könyv mesé i olyan csodás költemé nyek, amelyeket
hagyományos id beli é s té rbeli kötetlensé g jellemez,
A szí nhely szinte mindig a termé szetben található (er-
d , erd szé i, folyópart Stb,), ahol az állatok - kiragad-
va valós környezetú kb l - beszé lni, cselekedni ké pe-
sek; ahol lehet vé  válik az emberek é s állatok k zótti
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zauberhut

lch war einmal im Crofzirhus
- das gab mir frohen Mut -
da trat heran ein zauberer
und schenkte mir sein' Hut.
kh nahm ihn und ú edankte mich
und eihe í roh nall Haus,
lch tat den Hut auí  einen Tisch,
nun fiel raus eine Maus,
Ith rannte gleich dem Mtiuschen nath,
doch es verschwand im Herd,
dann als ich an den Hut blickte,
stand auf d,em Tisch ein Pferd.
Da schlüpften sie der Reihe nach

aus diesem zauberhut:
Ein Tiqer, Nashorn, Elefant *
mir wurd es heiL wie Glut.
sttindig sah kh neue Rassen:
Cei er, Löw e, Blauf uths,
Strau|3 und Zebra, Edelmarder
und í ibenl,ies ein Luchs-
Der Hul zaub?rt? w?it?rhin
Panther, W alrof , Ente -
Da fiel mir ein das Zauberwort:

,,Abrak - Kabrak - Endel."

Ich schuí  dann einen grofen Zoo
mit Af|en, Büffelu, Aalen,
und, wenn ihr diesen 'mal besutht,
da nüFt ihr nichts bezahlen.

párbeszé d; ahol a termé szeti jelensé gek csodákkal
megmagyarázhatók, A cselekvé sek sztereotí piák:

Gqermekí zor - a boldog gyermekkorra való emlé kezé s
mindig fontos szerepet iátszott Micheliszné l, Gyer-
mekké nt bens sé ges viszonyban volt az anyanyelwel,
s hogy ez a szoros kapcsolat tovább é i, arról a kötet
bevezet jé ben olvasható sorok tanú skodnak,

,,Das ühichsal lieí 3 mir eí ne Freundin geben,

sie lullt mich ein, sie htilt mich wach,

nur ihre Treue qilt fürs ganw Leben

und trdgt den Namen: Muttersprach"

Sorsom adta kincsem, szé p barátn m,
áImom  rzfie, óbreszt  surelmem,
h  leszel, tudom, houám mindhaláIiq,

egtletlenem, é n é d,es anl4angelvem.

Allat * x emberi szenvedé s mögött mindig ott reit -
zik az állatok szenvedé se, A gyerekek szeretik az álla-
tokat, é s a beszé l  ái]atok alkalmasak arra, hogy em-
beri tulajdonságokat testesí tsenek meg, ami mögött
pelsze megint csak látni kell a pedagógiai szándé ko-
kat, Aho] a mese az állat motí vumával é l, ott az sok-
szor a haza hiányát is szimbolizálja,

Haza (jobb kifejezé s hí ián használjuk csak ezt a ki-
fejezé st, hiszen nem tudjuk visszaadni a né met
vaterland é s Heimat köz tti árnyalatot a magyar nyelv-
ben) - tulajdonké ppen a sz kebb é rtelemben vett,
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A varázscilinder

A Nagq Cirhuszban a ninap
b vé sz zárta a sort,
elé m dobta cilinderé t,
miel tt rueqhajolt -

Elkaptam, í utlttam haza,
lássuk, mit reit e mé hj

kalpag , benn' mi mNOrOq?
Nuú l lesz az| ]uii, egé rl
Hopp, a güzü sparhertba be

s meqint ki| Messze í ár.
Mfu frergetem, cilinderem
táltos mé nt produkál-
Toporzé kol, nqeú t, de mór,

ki látott  y csodát,
tiqri; szüleLik, eleí ánt
s egq orrszanlú  - nahát|
Mi 1öhet mé q? H  kesely |
Qroszlán, róka, qé m,

stru.c, zebra, menlJé t é s hiú z
eqvmás hátdn-hegaé n|
Párducom van| ROzmárOm is
Cágog a gdcsór bdcsi _ _.

Ez slk| yarázsí gé t hamar|
Abrakababra,ácsi|
Pár ángolna fticsú szott mé q,

m aj o m mal, bdlé nnq el v egyest.

Allatí zertem holnap meqnuitlm.
Belé pé s ingqenes .

örökú l kapott környezet, A saját haza, amely öSZtö-
nöz, é s amelynek meglé te nem egyszer en alapvet 
lelki igé ny. Ezt az é rzé st nemcsak a kellemes társa-
dalmi környezet, avagy a ió köZé rzet, a meghitt han-
gulatú , ismer s tái váltja ki, Ehelyett világosan lát-
hatóak a haza meghatározó krité riumai: felcseré lhe-
tetlensé g, sokszí n sé g, é lmé nygazdagság, a iellem-
z  jelké pek. mesé k meghatározása, Michelisz h  a
hazáiához, a sz kebb környezeté hez é s az ott lakó
emberekhez,

Mondavilág - mint a sz kebb szemé lyes köí nyezet
ré sze jelenik meg. A szerz né l ez Somberek, A különb-
sé g a monda é s egy mese között a grimmi meghatáro-
Zás szerint annyi, hogy az utóbbi teljesen elválik a va-
lóságtól. Ké rdé semre, hogy ez egy magyarországi né ,
met í ró eseté ben is igaz-e, Michelisz ú gy fogalmaz,
hogy ebben az é rtelemben a monda az alapanyag, a
mese pedig az inteí pletáció,

Yáqqakozás - mint a romantikusoknál, ú gy szerz nk-
né l is Ielen Van egyfaita nosztalgia, Fontos Számára,
hogy bizonyos táVolságot tartSon a mai Világtól, ame-
lyet nem tart ideá]isnak, másik után vágyakozik, é s
meg van gy z dve arról, hogy erre lenne is igé ny,
Másfel l azonban, amí g a romantikusoknál a mese
egyfa|ta önigazolás ezen az ú ton, Michelisz, egy ,,el-
bú itatott irodalom" ké pvisel jeké nt el bú jási, kitöré si
lehet sé get lát benne.

A kdltí sé g, mint hivatás, illetve foqlalkozás - verset í rni
annyjt ielent, mint kemé nyen dolgozni, é s magyalol-



Reimschnitzerei

Der Drethsler tut drehen ,

der Bauer tut mtihen,
der Gtirtner tut giepen,

der ltí ser tut schiú en,
der Dokt\r tut heilen,

d,er Schlosser tut feilen ,

der Maler tut ma,Ien,

der MüIler tut mahlen,
d,er Lehrer tut lehren,

der Schdí er tut scheren,

der Schuster tut í Iicken,
der Stricher tut stri(,ken,

der steinmetz tut hauen,
der Maurer tut bauen,
d?r Di(ht?r tul s(hftibPn-
der Tschikosth tut treiben
d,er Stinger tut Singen,
die Gloche tut klinoen -
d,as hören sie alle
und, qehen nach Haus,
sie essen, sie tinken,sie ruhen sich aus.

szági né met költ ké nt ez mé g kemé nyebb munkát je-
]ent,

A felsorolt foglalkozások köZött megtalálható
Micheliszé  is: az irodalomké szí t , a rí mfabrikáló, vers-
vé s , s tudvalev , hogy vé sni nehé z munka, De a vé -
gé n csodálatos a vé geredmé ny: az alaktalanságból
forma születik esetünkben a szóhalmazból a verssé
rendezett forma ez, A vers szimbólumai (ha-
rang=templom=lsten=teremté S hat nap alatt, majd
megpihenni) mind alkaImasak arra, hogy a gyerekeket
morá]isan megszólí tsák: minden embernek dolgozní a
kell, de mindenkinek szüksé ge van a nyugalomra, pi-
hené sre is,

Miche]isz számára persze nem mindig az erkölcsi
mondanivaló a fontos, Van ú gy, hogy egyszer en csak
fel akaria kelteni a gyerekek é tdekl dé sé t- Ió pé lda er-
re az ,Á]]ati szokások" cí m  vers, ahol eszé be sem jut
az állatokat valós jellemz ik, tulajdonságaik alapján
bemutatni, ehelyett játé kosan felé breszti a gyerekek
f antáZiáláí .

Die W chteln, die War.hteln, A fürleh, kicsi füqek
sie wohnen nitht in Scha(.hteln. nem skatulaában ülnek,

Die Kühe, die Kühe,
sie brüllen in der Frühe.

Szomorú , szé p tehé nke,

hajnalban bí q szeqé nyhe-

Dolgos - rfunes

P,z eszterg áhjls eszterqáI,

molnár malma lisztet iár,
pázsitot lotsol a kerté sz,
é s dú vadra l  az erd,é sz,

gazda dolqa a veté s,

kófaragó kóbe vé s,

beteqet quóglJí t a doktor,

susztert d,i(.sé r csizma, bocskar,

Iakatas tudja, mit melq huks ngit,
hurkoló zohnit köt meq pul6it,
a juhász bodros birkdt nljí r,
mí g a kdltí  uerset í r,

a k mí í ves hózat emel,
tanárod oktat é s nevel,

szóI a tenor áiála,
a fest   szt szí nez a fákra,
csik s csördí t, a mé nes fordul,
s az estharang, ha ógre kondul,
nekih üzen.

mind hazaté r vacsorára,

i llakih, meapiheu,

szeretnek ugyanis egy tünemé nyes mókuslányba, aki
három feladatot állí t nekik, hogy eldöntsé k, ki é rdemli
ki- Az els  kett t mindketten sikeresen megoldják, te-
hát a harmadik próbának kell döntenie. Itt azonban a
mese modern fordulatot vesz. A mókuslány, aki tulaj-
donké ppen a vadmacskába szerelmes, nem é rdekelt
h sejnk sikeré ben, ezé rt azí  hazudja nekik, hogy el,
dugta valahol a gy r jé t, é s azt kí vánla: találják meg,
Termé Szetesen semmifé le gy r t nem dugott el, í gy a
ké t baí át í té ]etnapig tú rhatja a földet, Itt Van egyré szt
a klasszikus mese, amelynek vé gé n a gyerekeknek já-
té kos, vidám lormában e]magyaláZzák, mié ft iS tú rja a
vakond a föidet, Másfel l viszont a szerz  figyelembe
Veszi mai modern Világunk jellemz  tórté né seit,

A mesé k öröké rvé ny ek, ké pesek arra hogy az em-
ber é rze]meit é s tapasztalatait jeiké pesen kifejezzé k,
Szilárd bels  rendjük van, a bennük szerepl  figurák
különböz  é rté keket ké pviselnek, a pozití V h söknek
mindig van cé ljuk, amelyet el szeretné nek é rni, ellen-
feleik pedig ebben próbálják  ket megakadályozni, A
mese ennek ellené re majdnem mindig iól vé gz dik, a
jó gy z, a rossz alulmarad, A mesé nek azonban kí ván-
csiságot is kell é bresztenie, ösztönöznie é s termé sze-
tesen neve]nie kell, Ha egy magyarországi né met me-
sé r l beszé lünk, akkor más té nyez ket is figvelembe
kell vennünk, Pé ldául azt, hogy miké nt segí theti a ta-
nulók nyelvi fejl dé sé t, Szerz nk mesé j - é s ez az jga-
zán figyelemremé ltó, azok irodalmi é rté ké n tú l - sike-
resen veszik ezt a komplex akadályt. Az oktatásban
törté n  sokré t  felhasználhatóságukat nemré giben
egy bajai iskolai kí sé rlet is bizonyí totta,

A Verseket Áts Erlka fordí totta

Vé güI mé g egy mesé t szeretné k megemlí teni, amely
azt pé IdáZZa, hogy Michellsz mesé i kit n en felhasz-
nálhatóak az iskolai oktatáSban is. A mezei egé r é s a
Vakond törté nete, Ké t h sé nek három próbát kel1 ki-
állnia, hogy elnyerhessé k szí vük hölgye kegyé t, Bele-
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