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Tanszékének pályázati kiírására
„Caterina” jeligére
Gianni Rodari mesevilága
La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi:
essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove,
può aiutare il bambino a conoscere il mondo".1

Gianni Rodari kiemelkedő alakja a XX. századi olasz gyermekirodalomnak, a
fantáziavilág tanulmányozásának és a kreativitás fejlesztésének. Nagyon fiatalon, 17-18 éves
korában kezdett gyerekekkel foglalkozni. 1948-ban írta meg első meséit, mely tevékenység
kapcsán eszébe jutott egy korábban megkezdett gyűjteménye a fantasztikum vizsgálatával
kapcsolatban. Utóbbival foglalkozó első munkáit végül csak 1962-ben tárta publikum elé a
Paese Sera című napilapban, két részletben jelentetve meg azt a folyóiratban. 1972-ben tartott
egy öt napos kurzust Reggio Emiliában, ahol tanítóknak és tanároknak összegezte saját
oktatási-fejlesztési módszereit. Ezeket később A képzelet grammatikája című könyvében
gyűjtötte össze, mely mára már erősen ajánlott a leendő pedagógusok, színész-és
drámatanárok módszertani tanulmányaihoz.2
Ez a kötete nem Rodari légből kapott ideológiáira épült, hanem tapasztalatra és tudásra
egyaránt. Sok filozófustól, gondolkodótól, írótól merít és összegez. Legfőbb szempontja
azonban végig a gyermeki felfogás, lelkület megértése marad. Nem törekszik tudományos
megállapításokra, mégis tükrözi azt a magas intellektust, szeretetet és jókedvet, amivel az író
rendelkezett.
Történeteit sokszor maguk a célszemélyek, a kisdiákok inspirálták. Amikor tanított,
figyelte a gyerekeket, akiknek újabb és újabb játékokat talált ki, hogy életre keltse bennük a
saját kreativitásukat és az alkotás vágyát. Rodari hitte, hogy a képzelőerő fontos a nevelésben.
A pedagógusra és tanítványára is egyformán hatással bírt. Mottójának ezt a szép és
demokratikus csengésű mondatot választotta: „A szó minden hasznát mindenkinek!3”
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Szándéka nem az volt, hogy „mindenki művész legyen, hanem, hogy senki se legyen
rabszolga4”.
Írói munkájának, sajátos mesevilágának is ez az alapja.5 Egy felnőtt számára
groteszknek tűnő módon, a világ legtermészetesebb dolgaként ír arról, hogy az emberek a
túlélés céljából hallá változnak, vagy épp arról, hogy a történelem tanár elviszi az osztályt
nem csak Caesar halálának helyszínére, hanem idejébe is egy különleges utazási cég, az „IdőTours” segítségével.6
Rám legnagyobb hatással a Mesél az írógép című kötete volt; abból ragadok ki néhány
írást, és azok segítségével mutatom be Rodari különleges stílusát, aki a valóság határait oly
könnyedséggel lépi át, hogy a gyermekek számára láthatatlan, szándékoltan érzékelhetetlen
marad az átmenet. Zökkenésmentesen sodródnak tovább a történettel, mely a klasszikus
meseelemeket remekül elegyíti a kortárs világ megfelelő környezetével, mintha csak a
szomszéd kisfiúval történtekről számolna be. Épít az olasz népmesékre, tündérmesékre, a
világirodalom leghíresebb gyermekeknek szóló, ismertebb műremekeire, amelyek a kortárs
olasz mesekánont gazdagították
Műveire jellemző az egyszerű, mégis szokatlan alaphelyzetek megteremtése, a
hétköznapi, de csodákkal tarkított meseszövés. Többségében nem tipikus tündérmeséket ad
elő, ahol mindent a varázslat és annak birtokosa ural, hanem bármely szereplő számára
megnyitja a lehetőséget a képtelen dolgok, tettek végbevitelére is. Ezek felfedezhetőek a
Mentsük meg Velencét, avagy könnyű hallá válni és a Világgá megyek a macskákkal című
írásaiban is. Ezek olyan mesék, amelyekben Franz Kafka Átváltozás című novellájához
hasonló transzformáció megy végbe: nem okoz különösebb megdöbbenést, nem akasztja meg
a cselekményt, csak izgalmasabbá, újszerűvé teszi azt.
A Mentsük meg Velencét című történetben is kifordítja az ésszerű megoldást egy
„kényelmesebbre” azzal, hogy Todaro úr a családját féltve nem elköltözik az „1990-re víz alá
kerülő” városból – felesége nővéréhez, akit valószínűleg nem igazán szívlel –, hanem inkább
azt mondja, hogy változzanak halakká. Ez olyannyira abszurd, hogy az embernek, ha megáll
elemezgetni az eseménysort, kedve támadna fölpofozni a szereplőt, hogy térjen észhez, hiszen
terve abszolúte képtelenség. De a család minden gond nélkül átváltozik. Sőt, a városban élő
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gyerekek puszta szórakozásból mennek le az öbölbe hallá változni Todaro úr gyerekeit
utánozva. Még néhány felnőtt karakter is – hitelezők, egy nyugdíjas tanárnő – egyik
pillanatról a másikra lesznek hallá, különböző okok miatt, egy kitűzött céllal. Nem pusztán
kedvtelésből, ahogy a gyerekek.
A Világgá megyek a macskákkal című történetben is egy menekülő szereplőt látunk.
Antonio urat szeretethiánya, magánya, elhanyagoltsága űzi el otthonából, családjától. Úgy
dönt, inkább macskává változik. („A világot az engedetlen emberek viszik előre.”7 – állította
másutt Rodari az „Antonio urakról” szólva.) De kiderül, hogy nem csak ő választotta ezt az
utat. Ezzel teszi újabb abszurd ötletét is hétköznapivá: sokan döntenek úgy, hogy a macskalét
jóval kecsegtetőbb az emberi nehézségek megélésénél. A nyugdíjas állomásfőnök, hamar
részesévé válik egy világméretűvé fajuló macskatüntetésnek, melyet egy saját csillagért
indítanak. Ez lesz a jobban hangsúlyozott bonyodalom, mely a kibontakozás után megjelenik,
de nem a lényegi probléma. Nem is tudjuk meg, hogy végül születik-e „Macskacsillag”.
Helyette visszatérünk az eredeti vezérszálhoz, Antonio úrhoz, akit unokája talál meg, és
ráparancsol, hogy menjen haza vele. Nagy örömmel fogadják otthon a nagypapát, aki végül
úgy dönt, hogy visszaváltozik. Ám itt több kell az elhatározásánál. A varázslatos elem egy
vaskerítés, melyen a kezdetekkor átjutott „az autók világából” a „macskák világába”. Az
eredetijéhez való visszatérést úgy éri el, hogy ezt az utat most visszafelé teszi meg, és ez lesz
a valódi bonyodalom megoldása. Rövid kalandja után visszatér a megszokott környezetbe, a
megszokott társaságba, ahol talán továbbra sem fogják olyan lelkesedéssel hallgatni
visszaemlékezéseit fiatalkorára, mint ahogy az Argentína téri macskák tették, de mégis oda
tartozik, szerettei körébe.
Rodari szeretett régebbi meséket is felhasználni, azokból átiratokat, kifordított
történeteket készíteni, vagy csak egyszerűen a lényeget megragadva egy új környezetbe, új
fordulatok közé helyezte a már unalomig ismételt klasszikusokat. A Mesél az írógép is
tartalmaz ilyeneket, mint például Az igazgató és a könyvelő, avagy az autó, a hegedű és a
villamos című Hófehérke átdolgozása.
A képzelet grammatikáját Rodari a szavak erejének bemutatásával kezdi. Egy vízbe
dobott kavicshoz hasonlítja azt a sok mikrotörténést, amit egyetlen szó hallatán beindít
képzeletünk a szabad asszociációt használva, akár érzékeinket is megmozgatva. Ezt elvezeti
az általa megalkotott fogalomig, amelyet így foglal össze a szavak szintjén „fantasztikus
szópár”. Állítása szerint erre épülnek a történetek, minden irodalmi szöveg egy ilyen
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párosításig vezethető vissza. Ennek megalkotásához azonban már nem elég az asszociáció,
mert úgy a kapcsolat csupán hétköznapi lesz és nem fantasztikus. „Kell bizonyos távolság a
két szó között: az egyik meglehetősen különbözzön a másiktól, s párosításuk is eléggé
szokatlan legyen, hogy ezáltal a képzelőerő beinduljon, a két szó között rokonságot fedezzen
fel, megteremtse azt a (fantasztikus) kapcsolatot, amelyben a két különböző karakterű szó
együtt tud élni.8”- fogalmazza meg az író. Ezt véli felfedezni egy másik játékban is, ahol egy
ismert mesére jellemző öt szót kell megadni, majd hatodiknak egy, a történettől teljesen elütő
szóval kiegészíteni a sort.
Mindezt azért idézem fel, mert a fentebb említett átdolgozásban is ezt a taktikát vélem
felfedezni, úgy gondolom, ha nem is szándékosan, de ennek a gyakorlatnak az analógiájára
jött életre Az igazgató és a könyvelő. Úgy vélem, hogy az öt kiragadott szó a Hófehérke, a
tükör, a hét, a királynő s az alma voltak, melyekhez az autó szó csatlakozott. Ám az alma itt
nem konkrét gyümölcsként jelenik meg a mesében, hanem átadja a helyét egy tejszínhabos
fagyinak. A konkrét alakját nem, de a betöltött funkcióját továbbra is megőrzi.
A másik jobban elrejtett szó: a királynő. Az ő szerepét Mambretti főtanácsos autója tölti
be, amit Rodari az utak királynőjeként is megnevez. Lehetett volna hímneműként az utak
királya, ahogy az szokványos, de a szerző ezzel is az eredeti történetre tett egy utalást.
Egyúttal azonnal szorosabbra is fűzte a kapcsolatot a szócsoportok között, azzal, hogy az
egyik kiemelt szót azonosította a véletlenszerűen kiválasztott elemmel.
A többi párhuzam már sokkal könnyebben észrevehető. Hófehérke megegyezik
Giovanni könyvelővel, akinek nem a bőre, hanem a haja fehér, ezért gyerekként gúnynévként
akasztották rá ezt a megszólítást. A tükör is egyértelműen jelenik meg, és a hozzárendelt
varázsszavak sem hiányoznak. A hét viszont nem törpéket fog számlálni, hanem pont
ellenkezőleg – a kontraszt költői alakzatával élve –, egy termetes autószerelőt, akinek szintén
a ragadvány neve – Hétkezű – adja meg a szerepkörét: a jó szándékú segítő.
De megtalálható még sok más párhuzam is azon kívül, hogy Mambretti bármit tesz,
nem tudja visszaszerezni a „vidék legszebb kocsijának tulajdonosa” címet a könyvelőtől, aki
mit sem sejt főnöke alávaló tetteiről. Például a történet végén Giovanni otthagyja korábbi
életét, és a milánói Scala karmesterével elmegy hegedűművésznek. Hófehérkét elviszi a
herceg. Aki ugyan nem fehér lovon érkezik, de ez a klasszikus elem sem marad ki a sorból. És
bizonyára még sok más hasonlóságot is találnánk, ha ízekre szednénk a további
mellékszereplőket, eseményeket: vigyázva, nehogy a hétköznapok rossz szokása szerint
bármit bármivel azonosítsunk és a lényegtől merőben eltérjünk.
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De Rodari nem csak mások meséinek kifordításához értett remekül, hanem a valóságot
is mesterien szőtte bele munkáiba. Korának hatásaiból leginkább a fogyasztói társadalom
megjelenését, a televíziózás elterjedését mutatja be, de sosem hagyja, hogy bármiféle
társadalomkritika megalkotása elterelje őt fő céljától: a gyermekek szórakoztatásától. Ha
véleményét akarja megformázni, akkor azt velősen és tömören teszi.
Látszik, hogy jól szót ért a kisebbekkel. Például a Rettegett tanár úr, avagy Julis Caesar
halála is erről tanúskodik. Ebben a mesében aztán igazán érezni lehet, hogy ő nem felejtette
el, milyen is gyereknek, diáknak lenni. Hogy mennyi stressz és elvárás nehezedik már a
kezdetekben a felcseperedő emberkékre.
Képregényszerűnek is lehetne nevezni, ahogy megjeleníti a történelemtanárt a változó
magasságával érzékeltetve a hangulatát. És ahogy felelteti a diákokat, egyre jobban megnő, a
plafonig emelkedik, s onnan néz le a felkészületlen Zurlettire, aki az ájulásig ellenáll. De nem
elég, hogy a tanárt félelmetesebbé teszi, még a feleltetést is egy vallatás formájában vezeti le.
Egy banális példával élve, ráhúzza a „rossz zsaru” szerepét a pedagógusra. Olyan utasítások
hangzanak el a szájából, melyek önmagukban egy bírósági helyszínt festhetnének elénk:
„Vallja be!”, „Csendet, vagy kiüríttetem a termet!”. Az általa használt szavak is ugyanezt a
hatást érik el: vádlottak, bizonyíték, hamis tanúvallomás. Záporoznak a legapróbb részletekbe
belemenő kérdések, nem csak Caesar gyilkosairól, vagy az események időpontjáról,
lefolyásáról, de az aznapi időjárásról, Cassius szakálláról, Brutus ruhájáról, a mozzarella
áráról… Ezzel erősen kifigurázza az akkori (vagy akár a mai) oktatást és annak hibáit.
Végül egy másik diák – Zurlini – szakítja meg a kihallgatást. Állítja, hogy az ókori
Róma diktátorát huszonnégy tőrdöféssel végezték ki. Társai hamar mellé állnak, és a tömeg
ereje elbizonytalanítja a szigorú tanárt, ezért úgy döntenek, hogy visszautaznak az
időszámításunk előtti 44. évbe, hogy saját maguk nézzék végig a kivégzést és számolhassák
meg a késszúrásokat. Ezt az Idő-Tours utazási iroda segítségével teszik meg, ami Rodari több
másik meséjében is felbukkan (pl. A Garibaldi híd horgásza). Ám nemcsak az osztály érkezik
a helyszínre, hanem amerikai turisták és egy olasz stáb is részesei szeretnének lenni a
történéseknek. Izgatottan készülnek az esemény megtekintésére, az igazság felderítésére.
Csak Zurlini retteg, hiszen pontosan tudja, hogy igazából mindösszesen huszonhárom
szúrásra fog sor kerülni. Szerencsére a kint lévő stáb rendezője éppen egy késreklámot
szándékozik leforgatni, de míg kioszt minden utasítást és elintézi a megfelelő beállítást, addig
Rettegett tanár úrék ideje lejár, és újra az időgépben találják magukat úton hazafelé. Így nem
derül fény az igazságra, sem Zurlini füllentésére. Valamint a karácsonyi jóság nagydíj

várományosának, Albertinek sincs már szüksége a vadászkésére, amivel kész volt a
huszonnegyedik sebhelyet is megejteni. Sőt – a tipikus, lezáratlan, vagy szomorú lezárású
olasz mesékkel ellentétben – még a moziba is elmennek, így a történet végül vidám befejezést
kap.
Rodari stílusának, tehát fontos elemei az egyszerűség és a fantasztikum, a
hagyományőrzés és az újítás, a hétköznapiság és a döbbenetkeltés. Ezek nemcsak a
gyermekek számára teszik élvezhetővé alkotásait, hanem a felnőtteknek is könnyed
szórakozást, kikapcsolódást nyújtanak.
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