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A didergő király tanmese. Ráadásul –

látszólag – egyszerűen értelmezhető.

A lényeg (a titok) azonban ebben a lát-

szólagos egyszerűségben keresendő.

Ül egy ember a birodalma közepén, és

fázik. A tudósok nem jutnak közel a

megoldáshoz. Jön tehát a bolond, aki

azt javasolja, fűtsenek. És fűtenek.

Mégpedig cédrusfával. A cédrus füstje

gyógyító, fertőtlenítő hatású. Emellett

a cédrusfa a bőség, a virágzás és a

hosszú élet szimbóluma. 

A didergő király országa összes

cédrusfáját kivágatja, és a tűzre vetteti.

Sőt, még az emberek házainak zsin-

delytetejét is a kandallóba dobálja. 

A megváltás végül egy kisgyermek

képében érkezik. Az ő bánata és őszin-

tesége, az ő félelem nélküli fellépése

juttatja döntő felismeréshez a királyt.

Hogy fél. És hogy azért fél, mert nem

szeret senkit, és őt sem szereti senki.

Vajon mit mond nekünk ez a mese

ma? Ha közel hajolunk hozzá, súlyos és

kegyetlen igazságokra bukkanhatunk.

A középpontban az elidegenedett

ember áll. És – körbenézve legalábbis

úgy tűnik – nincs elidegenedettebb

annál, aki hatalommal bír. A didergő

királynak semmi kapcsolata nincs a

valósággal. Még a saját valóságával

sem. Viszont – hatalmánál fogva – bár-

mit megtehet. És meg is teszi ezt a bár-

mit. Móra Ferenc meséje látszólag

egyszerű megváltástörténet, valójá-

ban azonban éppen a megváltatlan-

ságról és az értetlenségről szól. 

Gondoljunk bele abba a létállapot-

ba, abba a pénzhez való viszonyba, ami

azt eredményezi, hogy egy ország tel-

jes kisemmizését és megnyomorítását

egy nagy ebéd hivatott helyretenni.

Gondoljunk bele abba, hogy semmi-

lyen hús-vér szenvedés nem hatja meg

a királyt, rádöbbenése egy élettelen

bábuhoz kötődik. Gondoljunk bele, a

végére a király elhiszi magáról, hogy

mégsem szörnyeteg. Persze ténylege-

sen be is bizonyosodhat, hogy nem az.

De – és itt van Móra truvája – már a

mesén kívül. A mi fejünkben, akik

kénytelenek vagyunk továbbgondolni

a történetet. A megváltás és a

kiengesztelődés aktusa már bennünk

történik meg. Szöveg nélkül.

Békés Rozi illusztrációi mesevilág-

ba röpítenek minket. Ez szépen ellen-

pontozza a szöveg súlyát és valóságát.

Meséljük A didergő királyt a

gyerekünknek, aztán beszélgessünk

róla. Hamar ki fog derülni, hogy nem

csak a kicsiknek vannak kérdései

róla…
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„Magamnak meg mit is kívánhatnék, azon kívül, hogy a Jó Isten nem vonja
meg tőlem a segítségét, maradjak egészséges, béketűrő és segítőkész. Talán
még azt, hogy ne legyek öntelt és elégedett magammal, ne higgyem, hogy
mindent megtettem, amit tennem kellett volna, és mindent elvégeztem, amire
rendeltettem. Legyen bennem még annyi elégedetlenség és hiányérzet, ami
további munkára serkent.”
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