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Pinocchio hatástörténete1

Mindenki ismeri Pinocchio történetét és figuráját, akinek védjegye a fül-
lentéstől megnőtt orra. Azonban kevésbé köztudott, hogy az eredeti törté-
net nem csupán gyerekeknek íródott. Carlo Collodi (eredeti nevén Carlo 
Lorenzini) 1881. július 7-e és október 27-e között publikálta először a Storia 
di un burattino (Egy bábu története) című művet a Giornale per i bambini 
gyermeklap hasábjain.2 Eredetileg a mű a XV. fejezetig tartott,3 amelyben a 
zsiványok, hogy megszerezzék a pénzét  – mivel megkéselni nem tudják, hisz 

1 Habár olyan művekről is szót ejtek, ahol Pinocchio nevét magyarosították, tanulmányom-
ban az olasz írásmódot követem, kivéve abban az esetben, ha a magyarosítás címben szere-
pel. 

2 Pezzini, Isabella (2002): „Tra un Pinocchio e l’altro”, in: Le avventure di Pinocchio. Tra un 
linguaggio e l’altro (szerk. Pezzini, Isabella – Fabbri, Paolo), Roma, Meltemi Editore, 7-34., 
8.

3 Madarász Imre (2008): „Nevelődési kalandregény gyerekeknek. Carlo Collodi: Pinokkió 
kalandjai” in.: M. I.: Kultusz, vita, feledés. Olasz irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok, 
Bp Hungarovox, 149-157., 155.
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„túl kemény fából faragták”4 –, felkötfik Pfinocchfiót, akfi meghal. „Többet nem 
tudott kfinyögnfi. Szemét lehunyta, száját kfitátotta, lábát kfinyújtotta, aztán na-
gyot rándult és mozdulatlanná vált, mfintha csak megdermedt volna”.5 Ezzel a 
képpel fejeződött volna be eredetfileg Pfinocchfio története, azonban ez a zár-
lat az olvasóközönségnek nem tetszett, így Collodfi a véleményük hatására, 
új címet adva a történetnek, Pfinocchfio kalandjafi (Le avventure dfi Pfinocchfio) 
címmel folytatta, és szerencsés véget adott a mesének.6 Ugyanakkor a pozfitív 
befejezés mellett a mese tele van olyan kalandokkal, „amelyek véresen komo-
lyak, vérre mennek, életre-halálra, filyen értelemben nem annyfira mesések, 
mfint finkább regényesek”.7 A Pfinocchfio kalandjafit általában a gyermekregény/
mese, a nevelődésfi és a kalandregény ötvözetének tartják. Azonban a mafi 
gyermekolvasó az eredetfi történetet rémmesének tekfintené, hfisz Pfinocchfio 
nagyjából mfinden másodfik fejezetben találkozfik a halállal. A XIX. században 
a mesék többsége fis az életre készített fel, azáltal, hogy bemutatta a vfilág-
ban előforduló ellenségeket, akadályokat, a rosszat és a csapdákat vagy akár 
a követendő példát fis, így az akkorfi gyerekek számára Pfinocchfio története jó 
mfinta volt, hfisz az előbb felsoroltak mfind szerepelnek benne. A Rfisorgfimento 
szellemében megerősödött a (nép)nevelés figénye, és az firodalmat ennek esz-
közének tekfintették,8 így Collodfi műve egyszerre tartalmaz mesebelfi és valós 

elemeket fis, amelyekkel tükrözfi a XIX. század hangulatát.
Éppen  ezért  vfitatkoznék  Madarász  Imre  azon  kfijelentésével,  hogy  a 
„Pfinocchfio  »figazfi«  gyerekeknek  írott  és  gyerekeknek  való  meseregény, 
nem olyan, amely tfitokban a felnőtt olvasókra sandít, nekfik mond álcázott 
tanmesét…”,9 hfisz 1881-ben Pfinocchfio története a felnőttekre fis erősen ha-
tott. Ezt az fis mutatja, hogy a Pfinocchfio kalandjafi megjelenése után rögtön 
több változata fis született, sorra jöttek létre az úgynevezett pfinocchfietták, 

4 Collodfi, Carlo (1999): Le avventure dfi Pfinocchfio – Pfinocchfio kalandjafi (ford.: szénásfi Fe-
renc), Bp, Noran, 105.

5 Collodfi (1999), 107. 
6 Pezzfinfi (2002): 8. Ez a továbbírás azonban több „hfibát” fis okozott a történetben. Ettől a 
résztől kezdődnek el a „fgyelmetlenségek” a szövegben, mfint például mfikor Pfinocchfio, akfi 
eddfig nem tudott olvasnfi, hfirtelen kfibetűzfi a Tündér sírfelfiratát; vagy a Tücsök esete, akfit a 
negyedfik fejezetben Pfinocchfio megöl, finnentől a tfizenötödfik fejezetfig Tücsök mfindfig szel-
lemként kerül elő, ám a legvégén újra élőként van a történetben.

7 Madarász (2008),155.
8 Madarász (2008), 152.
9 Madarász (2008), 149. 
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vagyfis Pfinocchfio alakját és történetét felhasználó mesék.10 Ezen kívül több 
képregény11  készült  belőle,  tfizenhárom  film-  és  rajzfilmfeldolgozás,12 to-
vábbá színdarabok13  tömkelege  született  Pfinocchfio  meséjéből  vagy  annak 
továbbírásából – nem csak gyerekek számára. Mfindemellett parkok, terek 
sokasága van elnevezve a Pfinocchfio kalandjafiban szereplő fgurákról. Ennek 
egyfik kfiemelkedő példája a toszkánafi Collodfiban található Pfinocchfio-park, 
amfi egy arborétum és vfidámpark keveréke. Megtalálható benne a Vörös Rák 
fogadótól kezdve a Tűznyelő bábszínházáfig mfinden. Azt fis fontos kfiemelnfi, 
hogy Olaszországban gyakran hasonlítják a népet, filletve a felnőtteket külön-
böző megnyfilatkozásokban Pfinocchfio fgurájához. 19971999 között a RAI 
közéletfi műsort sugárzott Pfinocchfio címmel.14 Ezt a jelenséget – vagyfis, hogy 
Pfinocchfio fguráját a polfitfikafi dfiskurzusban fis előszeretettel használják – jól 
példázza ez a cfikkből vett hasonlat fis: „Berlusconfi rájött, hogy a nép van olyan 
finfantfilfis, mfint Pfinocchfio, a pajkos gézengúz, akfinek nfincs más vágya, mfint 
a Játékok Országában szórakoznfi, és megtöltenfi a bendőjét. És Berlusconfi 
éppen a Játékok Országával kecsegtetfi az olaszokat – amfinek megvan persze 
az a kockázata, hogy az olaszok, akárcsak Pfinocchfio, egy szép reggelen arra 
ébrednek, hogy szamárrá változtak. A jólét monumentálfis ígérete Pfinocchfió-
vá finfantfilfizál bennünket.”15

10 Ezek között vannak olyanok, amelyek továbbírják a történetet, és vannak olyanok fis, ame-
lyek csak a főszereplőt és tulajdonságafit kölcsönzfik az eredetfi műből. Például: Pfinocchfio 
finventore (Pfinocchfio, a feltaláló), 1936; Pfinocchfio fin vacanza (Pfinocchfio vakácfión), 1940; 
Il fglfio dfi Pfinocchfio, (Pfinocchfio fa), 1893; Pfinocchfio nella luna, (Pfinokkfió a holdon) 1919; 
La repubblfica dfi Pfinocchfio, (Pfinocchfio köztársasága), 1922. (http://t7.hu/159h ) – utolsó 
letöltés: 2014. 02. 21.

11 Ezek közül pár példa: Carlo Cossfio (1937), Gfiobbe (1945), Bonellfi e Galeppfinfi (1953), 
Verdfinfi e Rodarfi (1954), Tovellfi (1955) alkotásafi, vagy ezek közé sorolható Max Bunker: 
Pfinocchfio super-robot (1980) műve, filletve a Dfisney-től Natale dfi Pfinocchfio (Pfinocchfio Kará-
csonya 1961), és talán a leghíresebb a képregények közül Benfito Jacovfittfi (1946) alkotása. dfi 
Baldo, Fabrfizfio: „Dal testo al fumetto: la versfione dfi Jacovfittfi”, fin: Pezzfinfi (2002):131-156.

12 Sztanó László (2008): Olasz - magyar kulturálfis szótár. (Pfinocchfio szócfikk), Bp., Corvfina, 
219-220., 220. Ilyen például:Gfiulfio Antamoro: Pfinocchfio (1911) című flmje, Walt Dfisney 
rajzflmje (1940) – talán mfind közül ez a legfismertebb –, Gfianetto Guardone: Pfinokkfió ka-
landjafi (1947) című alkotása, Roberto Benfignfi Pfinocchfio (2002) című flmje. de Bertfi, Raf-
faello: ”Il Pfinocchfio cfinematografco dfi Gfiulfio Antamoro” fin: Le avventure dfi Pfinocchfio. Tra 
un lfinguaggfio e l’altro, fi. m. 157-174.

13 Például Carmelo Bene: Pfinocchfio (1961), de fitthon fis most játsszák a Katona József Színház-
ban Partfi Nagy Lajos Pfinokkfióját (2012). (http://t7.hu/159fi ) – utolsó letöltés: 2014. 02. 18.

14 Sztanó (2008), 219.
15 Benvenuto, Sergfio (2001. 03.): „Mfiért utálom Berlusconfit?” (ford. EÖRSI Sarolta), Lettre, 
(http://t7.hu/159j ) – utolsó letöltés: 2014. 02. 17.
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Mfindemellett a történet szereplőfinek neve közül sok köznyelvfi kfifejezéssé 
vált, úgy mfint a róka-macska páros (la volpe e fil gatto) a gyanút keltő barátok, 
a tűznyelő (mangfiafuoco) a hfirtelen haragú ember, a beszélő tücsök (grfillo 
parlante) az élő lelkfifismeret, filletve Pfinocchfio maga a hazugság, a hazug em-
ber megtestesítője.16 Ezek olyannyfira beépültek a nyelvbe, hogy a polfitfikafi 
dfiskurzusban és a különböző finternetes fórumokon fis használják, beépítfik 
a mondanfivalóba. Erre rájátszanak rá a különböző médfiumokban hallható 
zeneszámok fis. Ilyen például Edoardo Bennato Il gatto e la volpe című száma, 
filletve az Il Paese defi balocchfi (Játékok országa) című, amfi figaz, 1992-ben 
íródott, azonban még máfig aktuálfis, hfisz azokra a sztereotípfiákra erősít rá, 

amelyek az emberekben  élnek Olaszországról.17

A modern Pfinocchfio - firodalmfi rájátszások
A három éve megjelent Pfietro Spfirfito és Nadfia Zorzfin Faszívű Pfinokkfió18 
című képregénye pont a fentebb említettekre játszfik rá. Rávfilágít arra, hogy 
mfilyen  társadalomban  élünk,  felhívja  a  figyelmet  a  mafi  ember  legtöbb 
gyengeségére és bűnére. A képregény történetét és szövegét Pfietro Spfirfito 
írta, Nadfia Zorzfin fillusztrálta. Ha mégfis elfogadjuk, hogy a Collodfi-féle mű 
gyerekeknek szóló tanmese, akkor a Faszívű Pfinokkfió értelmezhető felnőt-
teknek szóló tanmeseként. Spfirfito és Zorzfin műve bemutatja századunk (al)

vfilágát: azt, hogy az ember mfilyen esendő.
A szerzőpáros „graphfic novel”-je ellentmond annak a közhfiedelemnek, mfi-
szerfint a képregény olvasása sokkal kevesebb szellemfi munkát figényel, mfint 
a regényé, és éppen ezért többeknek az a véleménye, hogy a képregények 
gyerekeknek, filletve fatalabb korosztálynak szóló művek. A „graphfic novel” 
(rajzolt regény) kfifejezés firodalmfi rokonságra utal, és olyan nagyobb lélegze-
tű műveket takar, amelyek önmagukban teljesek és koherensek.19 Emellett a 

16  sztanó (2008), 219.
17 Il gatto e la volpe: http://t7.hu/159l ,  Il paese defi balocchfi: http://t7.hu/159m ( letöltés: 2014. 
02.10.)

18 Spfirfito, Pfietro – Zorzfin, Nadfia: Faszívű Pfinokkfió, (kfiadás alatt.) Az eredetfi művet (Spfirfito, 
Pfietro – Zorzfin, Nadfia(2011): Pfinocchfio Cuore dfi legno, Ravenna, Fernandel, a Pécsfi Tu-
dományegyetem Olasz Tanszékének hallgatófi fordították magyarra. A fordítást koordfinálta 
Naccarella István. A fordításban részt vettek: Bodrogafi Dóra, Delezsnyák Lfilla, Dóc-
zfi Dalma, Harmuth Renáta, Martfin Dóra, Rfitter Zsófa, Szabó Anfita, Szekeres Éva, 
Török Marfianna, Vrabély Andrea. Továbbfiakban e műről írva a Naccarella István által 
rendelkezésemre bocsátott fordítás oldalszámafira hfivatkozom.

19 Varró Attfila:”Wfill Efisner: Contract wfith God” (Szerződés Istennel – 1978), fin.: varró At-
tfila (2007):: Kult-Comfics, Bp, Mozfinet-könyvek. 33-40., 33.
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Faszívű Pfinokkfió képregény „fumettfi nerfi”/„nofir”-ként (ezzel filletnek mfin-
den felnőtteknek szánt képregényt, amely krfimfi jellegű) lett megírva, amfi 
már eleve magában foglalja, hogy felnőtteknek szánják. Ez a Pfinocchfio-törté-
net XXI. századfi bűnügyfi történet, amelyben társadalmunk negatívumafi mu-
tatkoznak meg. A „fumettfi nerfi” tulajdonságából adódfik, hogy fekete-fehér 
képregényről van szó, amfi ráerősít a durva rajzok keltette megbotránkozásra, 
amellyel bemutatja, hogy a mfinket körülvevő vfilág mfilyen taszító fis való-
jában. Amfi pedfig az firodalmfi vonatkozást filletfi: az író tudatosan megfidézfi 
az eredetfi Collodfi-mű elemefit, emellett a narrátor és Pfinocchfio fgurájának 
összemosásával fis játszfik. Ezt nemcsak a képregény szövege eredményezfi, 
hanem Zorzfin grafkáfi fis. Sokszor nfincsenek fis szövegszerűen megjelenítve 
a regényre való utalások, hanem csak egy-egy panel hátterében vagy valakfi 
álmában tűnfik fel egy-egy regénybelfi alak vagy esemény. 
Spfirfito és Zorzfin műve már a címében (Pfinocchfio cuore dfi legno) fis rájátszfik 
– a Pfinocchfión kívül – egy másfik firodalmfi műre: a Pfinocchfióval csaknem egy 
fidőben íródott Edmondo De Amficfis-regényre, a Szívre (Cuore). Ennek főhő-
se engedelmes, szorgalmas, jó gyerek: Enrfico Bottonfi. A regény a hazaszerete-
tet, a szülők és a tekfintély tfiszteletét, az engedelmességet, az áldozatkészséget 
és a könyörületességet állítja példaként a fatalok elé. A mafi napfig a Pfinocchfio 
mellett ez a legolvasottabb olasz könyv, és csaknem olyan kfitüntetett helyen 
szerepel az olasz firodalmfi kánonban, ugyanolyan nagy hatású volt, mfint 
Collodfi műve. Mfint Lénárd Sándor fogalmaz: „Olaszország kapuja a Szív. 
Olaszországról csak olyan könyvben lehet figazat írnfi, amelynek a címlapjára 
egy nagy pfiros szív van festve. Ne hfiggy azoknak, amelyeknek csfizma van a 
címlapján”.20 A Szív főhőse, Enrfico éppen az ellentéte volt Pfinocchfiónak, de 
mfivel Pfinocchfio a kalandok során rendes, szófogadó, engedelmes gyerekké 
változott, így olyan lett, mfint Bottonfi. Azonban ezeket a tulajdonságokat 
a Faszívű Pfinokkfióban nem tudja megtartanfi, sőt el fis vesztfi őket, így újra 
vfisszaváltozfik fabábuvá. A képregényben felmerül a kérdés, hogy Pfinocchfio 
valóban átváltozott-e hús-vér emberré, és tudott-e tanulnfi a hfibáfiból, vagy 
belül megmaradt „fabábunak”. Erre a műben a címen kívül fis többször van 
utalás: „…akfinek a lelke fából van”, „Fafej vagy, és az fis maradsz”, „Hát meg 
sem fismersz, fafej?”. „…mfindfig fis fafejű voltál”.21 És egyben az fis kérdés, hogy 
mfi tudunk-e változnfi, tanulnfi a hfibáfinkból, ellenállnfi a kísértéseknek.

20 Sztanó (2008): 90. Az fidézet Lénárd Sándor Völgy a vfilág végén című művéből származfik.
21 Spfirfito – Zorzfin(kfiadás alatt), 4., 27., 52., 54.
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A képregény egyfik legnagyobb értéke a Pfinocchfio cselekményének erős át-
írása. A mű elbeszélője pszfichoanalfitfikusának mesélfi el aprónak tűnő prob-
lémáját. Gyermekkorában a nagybátyja padlásán találkozott egy Pfinocchfio-
fabábuval, akfi elmesélte nekfi saját történetét. Pfinocchfio elmondta, hogy mfi 
történt vele, mfiután figazfi gyermek lett, hogyan „boldogult” a mfindennapfi 
életben. Megházasodott, gyermeke született, és volt egy jól fzető állása. Ez a 
jólét akkor változott meg, amfikor a Cat&Fox Hfitelfintézet emberefi rászedték, 
ezután elveszítette a munkáját, a családját, hajléktalanná vált. Ekkor találko-
zott Kanóccal, régfi barátjával, akfi megmutatta nekfi a „Játékok Országát”, és 
rávette olyan törvénytelen cselekedetekre, mfint a csalás, lopás, drogfogyasz-
tás. Azonban közben beleszeretett Celestébe, egy örömlányba, akfiért mfin-
dent megtett, még embert fis ölt. Az elbeszélés szerfint emfiatt a tette mfiatt vál-
tozott vfissza végleg fabábuvá és került fide a padlásra. Pfinocchfio történetére 
való utalások több szfinten megmutatkoznak a műben: vfizuálfisan, verbálfisan, 
filletve cselekményszerűen fis. A Pfinocchfióban szereplő alakok a XXI. századfi 
átírásban fis ugyanabban a szerepkörben tűnnek fel, mfint a regényben. Ilyen 
például Kanóc, akfi úgymond a XXI. századfi „Játékok Országát”, vagyfis a ka-
szfinók, a dfiszkók, és az örömlányok vfilágát mutatja meg Pfinocchfiónak. Fel-
tűnfik a regényből fismert Róka-Macska páros, akfik a regényben félrevezetfik 
Pfinocchfiót, és csellel ellopják a pénzét, majd fel fis kötfik. A Collodfi-mű főbb 
szereplőfi közé tartozfik még a Tündér, Pfinocchfio segítője, akfi fidővel barátja 
lesz, majd testvérfi vfiszony alakul kfi köztük („ha velem akarsz maradnfi, te 
leszel az én kfisöcsém, én meg a te jóságos nővérkéd leszek”),22 utána pedfig a 
pótmama szerepét töltfi be. A Faszívű Pfinokkfióban a Tündér alakja Celestével 
azonosítható. Ő az egyetlen, akfi Pfinocchfio szétcsúszó életében reményt, örö-
met és valamfiféle célt nyújt, ugyanúgy, mfint a Tündér a regény vfilágában. A 
Spfirfito – Zorzfin szerzőpáros művében a Tündér alakjára való utalások na-
gyon fnomak, például Pfinocchfio és Celeste párbeszédében a fentebb fidézett 
Tündér mondata szfinte szó szerfint vfisszaköszön: „Nem kell, ha velem akarsz 
maradnfi, légy az elválaszthatatlan öcsém, én meg a te nővérkéd”,23 filletve Pfi-
nocchfio egyszer tündérhez hasonlítja Celestét. De ennél fnomabb utalások 
fis találhatók a képregényben, mfint például a tűznyelő bábmester felfidézése az 
ürühús említésével, hfisz, akfi fismerfi az eredetfi történetet, az tudja, hogy Pfi-
nocchfiót a bábszínházban azért akarják a tűzre vetnfi, mert az nem ég eléggé, 
és így nyers marad a bábmester ürühúsa. A képregényben Pfinocchfio főnöke 

22 Collodfi (1999): 127.
23 Spfirfito – Zorzfin(kfiadás alatt): 80. (a fordítást pontosítottam)
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(nem véletlen, hogy pont ő, hfisz a bábmester fis egyfajta főnök-fgura szerepet 
tölt be a Collodfi-műben) arra hfivatkozva bocsátja el, hogy „az ürühús leérté-
kelődött”,24 így nfincs szükség rá.
Ezek az apró jelek mutatják, hogy Pfietro Spfirfito és Nadfia Zorzfin tudatosan 
használták fel a Pfinocchfio-történet elemefit, rájátszva az eredetfi műre, kfifor-
gatva azt. Ráadásul nemcsak kfimondva találhatók utalások a regényre. Mfint 
említettem, a képregény sokszor a cselekmény sorrendjét fis követfi. Ilyen pél-
dául az a rész, amfikor Pfinocchfiót a csendőrök elfogják, bebörtönzfik, majd 
amfikor kfiengedfik, elkezd lopnfi. Ez a regényben fis pontosan ugyanígy követ-
kezfik be. De még ha nem fis ugyanolyan sorrendben történnek az események, 
Pfinocchfio szfinte mfindegyfik képregénybelfi tettével találunk párhuzamot a 
regényben.
Spfirfito és Zorzfin képregénye úgy játszfik rá az eredetfi történetre, hogy 
annak elemefit aktualfizálva és radfikalfizálva használja fel. Pfinocchfio élet-
története negatívvá válfik, és a szerzőpáros ezt úgy érfi el, hogy a felnőtt Pfi-
nocchfióval „újrajátszatják” a regényben megélt szfituácfiókat. Azonban amíg 
a gyermek Pfinocchfio ezekből tanult és javult általuk, addfig a felnőtt Pfinoc-
chfio ugyanezek mfiatt egyre lejjebb süllyed, így a két mű ellentétbe fis állítható 
egymással, hfiszen teljesen más lesz a végkfifejletük. Amíg az eredetfi történet 
részben a fejlődésregény narratívájára épül, a képregény ennek fordítottja. 
Ezt Pfinocchfiónak a regény elején és a képregény végén lévő cselekedete fis jól 
példázza: míg Pfinocchfio a regényben bábuléte elején követfi el a legszörnyűbb 
tettet, vagyfis a Beszélő Tücsök megölését („…ám a kalapács, fájdalom, épp 
a Tücsök fejét találta telfibe; annyfi ereje maradt csak szegénynek, hogy még 
egy utolsót cfirpeljen, aztán a falra kenődve kfimúlt.”),25 addfig a képregénybelfi 
Pfinocchfio emberléte végén gyfilkol, és ezért változfik vfissza bábuvá. Vagyfis a 
szerzőpáros műve ugyanazokkal az eszközökkel, elemekkel – ezek sorrendjét 
egyébként nem mfindfig megváltoztatva – ér el pontosan a regénnyel ellentétes 
hatást.

Releváns társadalomkrfitfika vagy túlzó apokalfipszfis?
Spfirfito és Zorzfin  képregényében  Pfinocchfio  története  a  XXI.  századba 
helyeződfik  át,  melynek  köszönhetően  a  szerzőpáros  műve  századunk 
társadalmának krfitfikája, épp úgy, ahogyan ez az eredetfi regényben a 
XIX.  század  vfilágára  vonatkozóan  fis  megjelent,  azonban  ott  nem  ennyfire 

24 Spfirfito – Zorzfin (kfiadás alatt): 30.
25 Collodfi(1999): 31.
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hangsúlyosan. A  képregény az  eredetfileg pozfitív szereplőket felhasználva, 
azokat önmagukból kfifordítva domborítja kfi századunk negatív oldalát. Pél-
dául Gepetto halálával az egészségügy egyre romló helyzetét és az orvosok 
betegekhez való többnyfire vfitatható hozzáállását mutatja be, Celeste pedfig, 
mfint már említettem, örömlányként tűnfik fel. Pfinocchfio életén keresztül a 
mű nyíltan, néha provokatívan jelenítfi meg a XXI. század megoldatlan tár-
sadalmfi kérdésefit, a szerencsejáték szenvedélyét, a prostfitúcfiót, a drog- és 
alkoholfogyasztást, a bűnözést, az antfiszemfitfizmust, a munkanélkülfiséget, a 

hajléktalanságot és következményefit. 
A Collodfi-műre való rájátszást, filletve a társadalomkrfitfikát a képregény 
grafkája fis felerősítfi: gyakran csak a háttérben tűnnek fel képfi utalások 
egy-egy panelben. Mfikor elkezdődfik Pfinocchfio átváltozása, egyre többször 
jelenítődnek meg olyan események vagy fgurák a képregényben, amelyek 
Pfinocchfio bábulétében fis feltűntek. A gyermek és a felnőtt hős életét és (vfisz-
sza)fejlődését egy-egy panelben gyakran párhuzamosan látjuk. A történet 
előrehaladtával egyre sötétebbé válnak a képek fis, és egyre többször koncent-
rfikus körökre osztott panelek fejezfik kfi az események tragfikumát, zaklatott-
ságát. A bfizarr és túlzó rajzok ráerősítenek a képregény társadalmunkhoz 
való eleve negatív hozzáállására. Ezek az elemek fis azt az érzést erősítfik, hogy 
a felnőtt Pfinocchfio története rémálommá alakul át, ahogyan a regényben fis 
a Játékok Országa rémálom érzetét keltfi, amfikor átváltoznak szamarakká,26 
azonban míg a regényben ez az érzés elmúlfik és megszabadulnak, a Faszívű 
Pfinokkfióban ez nem lehetséges, a főszereplő nem tud „felébrednfi”, és egyre 
jobban belesüllyed a szörnyűségekbe. 
Az előbb felsoroltak mfiatt a képregény fis nagyrészt dfidaktfikussá válfik, rá-
játszva az eredetfi mű dfidaxfisára. Ám míg a Collodfi-műben a nevelésfi cél-
zat pozfitív hatást kelt, és eredményeket ér el, addfig a XXI. századfi műben 
a dfidaktfikusság finkább krfitfikafi funkcfiót kap. Egyben ez a krfitfika gyakran 
túlzóvá és sztereotfippá válfik, vfiszont a sztereotfipfizáló képek fis a képregény 
dfidaktfikusságát erősítfik. Hfisz a sztereotípfiák olyan adaptáló mechanfizmu-
sok, melyek segítenek elfigazodnfi a vfilág fingertömegében, vagyfis természetes 
velejárófi szocfiálfis életünknek, azonban megvan az a negatív hatásuk, hogy 
gyakran előítéletekhez vezetnek, mfivel a társadalom egyből kategorfizál, cso-

26 Gandolfo, Lufigfi: Pfinocchfio, romanzo escatalogo, 2-3. (http://t7.hu/159n ) – utolsó letöltés: 
2014. 02. 10.
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portba rendez.27 A Faszívű Pfinokkfióban fis különböző társadalmfi csoportok 
jelennek meg a sztereotfip tulajdonságafikkal együtt, amelyek egyrészt tanító 
(vagy legalábbfis firánytű) jellegűek, másrészt krfitfikafiak.
Spfirfito és Zorzfin  műve  így  kétféleképpen  írja  át  Pfinocchfio  történetét: 
egyrészt  azon  a  szálon  maradva,  amfit  a  regény  működtet,  másrészt 
vfiszont ennek pontosan az ellentéteként. A kétféle átírás, mfint említettem 
fis,  a  cselekedetekben,  a  rajzokban,  filletve  a  dfidaktfikus  jellegben  fis 
megmutatkozfik. Míg a Collodfi-mű fejlődésregény fis, addfig a képregény an-
nak kfifordítása, részben a két század vfiláglátása eredményeként. A XIX. szá-
zad még hfitt abban, hogy a vfilágnak létezfik valamfiféle értelme, és fontos volt 
az egyén fogalma fis. A XXI. századfi embereket azonban olyan sok adat veszfi 
körül, hogy az egyén kérdése elértéktelenedfik és a vfilágnak sokszor csak a 
negatív oldala tűnfik kfi az finformácfióáradatból. Éppen ezért a vfilág értelmét 
nem látják olyan tfisztán, az én bfizonytalan pozícfiójának élménye megerő-
södfik. Ugyanez történt meg Pfinocchfióval fis, hfisz jót akart, „fejlődnfi akart”, 
ám mfivel rossz finformácfió jutott el hozzá, és így az élete értelme fis elveszett, 

onnantól már nem tudott tájékozódnfi a vfilágban.  

A nézőpontváltások funkcfiója a képregényben
A képregény több nézőponttal, több elbeszélővel operál, gyakran több szfin-
ten fis egybemossa azokat. A két Pfinocchfio-történet párhuzamosan fut ben-
ne. Erre a legjellemzőbb példa, mfikor Pfinocchfio a tükörbe néz és nemcsak 
a tükörképe „néz vfissza” rá, hanem koncentrfikus körökben megjelennek a 
jelen és a múlt eseményefi fis.28 Így sokszor olyan, mfintha a jelenre kfivetítené 
gyermekkorfi emlékefit, és ezek segítségével értelmezné a vfilágot. Illetve, amfi-
kor egy-egy olyan cselekedetet tesz, amely bábuként a múltban fis megtörtént 
vele, akkor az képfileg fis megmutatkozfik (általában egy különálló panelben 
látjuk a fabábu kezét), a „mutácfió” előrehaladását így folyamatosan érzékel-
jük. Emellett Pfinocchfio felnőtt vfilágában rendszeresen olyan megjegyzések 
hangzanak el, amelyek a múltra utalnak vfissza, ezáltal fis összemosva a né-
zőpontját a gyermek, filletve felnőtt Pfinocchfiónak. Ám nemcsak fitt érzünk 
csúsztatást, hanem a pácfiens (narrátor) és a bábu történetében fis, hfisz a ke-
rettörténet az előbbfié. Ezt erősítfi, hogy a narrátor mellett folyamatosan ott 
van Pfinocchfio árnyéka, összemosódfik a két alak, és a végén úgy búcsúzfik a 

27 Elek Balázs: A sztereotípfiák szerepe a bfizonyításfi eljárásban, 4-6. (http://t7.hu/159o ) – utol-
só letöltés: 2014. 02. 10.

28 Spfirfito – zorzfin (kfiadás alatt), 70-71.



Szakál Kata68

pszfichoanalfitfikustól – akfi az olvasó metaforája fis lehet, hfisz más funkcfiója 
nfincs, csak (meg)fgyel – , hogy: „Most én fis elmegyek doktor úr. Az fidő 
lejárt. Megfogadom a tanácsafit: A tükörben önmagamat fogom keresnfi. Meg-
tanulok szembenéznfi a lelkfifismeretemmel. Átírom az álmafimat. Megbékülök 
az árnyékommal. Felszárítom a könnyefimet. Csak nem akarok szenvednfi 
többé.”29 Ez a zárlat átírja az egész képregényt, ráadásul több értelmezése fis 
lehet. Egyrészt felmerül a kérdés, hogy Pfinocchfio vajon benne él-e a narrá-
torban, ő maga-e Pfinocchfio, vagy csak azonosul Pfinocchfióval a gyermekko-
rfi élménye mfiatt. Másrészt azonban úgy fis lehet értelmeznfi, mfint kfitalácfiót, 
egy trauma kfivetülését. Erre az érzésre a képek fis rásegítenek, hfisz valamfikor 
olyan rémálomszerűvé alakulnak át, hogy a reálfis vfilág meseszerűvé válfik, és 

az eredetfiből kfifindulva a két vfilág elemefi fis keverednek.
Pfietro Spfirfito és Nadfia Zorzfin  képregénye  a  Pfinocchfio-történet  olyan 
újraírása, amely már nem csupán rejtve, hanem nyíltan a felnőttekhez szól. 
Úgy ad körképet korunk problémáfiról és az ember esendőségéről ebben a 
vfilágban, mfint a regény a saját korában. A mű rámutat arra, hogy Pfinocchfio 
mfindannyfiunkban ott él, mfindannyfian találkozunk valamfilyen formában 
azokkal a „csábításokkal” és problémákkal, erkölcstelenségekkel, amelyekkel 
ő. Már csak az a kérdés, hogy meg tudunk-e küzdenfi ezekkel, ellen tudunk-e 
állnfi a vfilág kísértésefinek, vfisszaváltozunk-e teljesen fabábuvá, vagy leküzd-
jük a bennünk élő Pfinocchfiót? Mert „Pfinocchfio mfi vagyunk”,30 mfi, akfik 
tudunk azonosulnfi a gyermek és a felnőtt Pfinocchfióval fis, hfisz ugyanolyan 
gyengék, esendőek vagyunk a vfilágban, mfint ő. Hogy melyfik része Pfinocchfio 
fgurájának, azt már mfi döntjük el. Mert, ahogy Lénárd Sándor fis írta: „Nfincs 
olasz, akfi ne fismerné! Olyan sfincs, akfi valamfiben ne hasonlítana rá. Pfinoc-
chfio mfindfig jót akar, mfindfig csak az akaratereje hfiányzfik. A lelkfifismerete 
egy beszélő tücsök. Álma a paese defi balocchfi, a játékország. Réme a nagy 
carabfinfiere (csendőr). Nem lehet haragudnfi rá. Örökké a kékhajú tündérről 
álmodfik… az figazfi fizmus fitt csak egy általános szabad pfinocchfizmus lehet-
ne.”31

29 Spfirfito – zorzfin (kfiadás alatt): 129-130. Kfiemelés az eredetfiben.
30 Rochfira, Alberta: „Pfinocchfio a fumettfi dfiventa »nofir«. Spfirfito e Zorzfin finterpretano la 
favola fin chfiave contemporanea” fin: Il Pficcolo, 2011.09.17. (http://t7.hu/159p ) – utolsó le-
töltés: 2014. 02. 20.

31 Sztanó (2008): 220. Az fidézet Lénárd Sándor Völgy a vfilág végén című művéből van.
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