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Panem és a cirkusz – 
disztópiák viadala

A gyermek- és ifjúsági irodalom történéseit csak 

felszínesen követ�k számára is felt�n� lehet nap-

jainkban a disztópia (másképp: antiutópia) m�-

fajának hangsúlyossága. „Hangsúlyossága” – nem 

pedig „megjelenése” vagy „el�retörése”. Utóbbiak 

ugyanis azt jelentenék, hogy a disztópiák eddig 

nem voltak jelen a gyermekirodalomban, vagy ott 

voltak ugyan, de nem nagy számban vagy éppen-

séggel kevés igazán jelent�s alkotással. Mindkét 

állítás könnyen cáfolható.

Gyermekirodalmi antiutópiák évtizedek óta lé-

teznek már, ha csak a világszerte ismerteket em-

lítjük, Michael Ende Momója (1973) vagy A Végte-

len Története (1979), esetleg Békés Pál A Fél�lény 

(1991) cím� meseregénye is eszünkbe juthat.

Hogy valóban – mennyiségi és min�ségi 

szempontból is – jelent�s a m�faj szerepe, ez is 

inkább Magyarországon szorul indoklásra. Ha-

zánkban mindmáig alig találkozunk szocioköny-

vekkel, „problémafelvet� irodalommal”, a  kamaszok ilyen igényeit fordítások 

elégítik ki. Angolszász nyelvterületen ez egész másképp m�ködik, s�t Maria 

Nikolajeva szerint a kilencvenes évekre – igaz, mintegy ötvenéves késéssel a 

„feln�ttirodalomhoz” képest – a disztópiák kiemelked� jelent�ség�vé váltak az 

ifjúsági irodalomban (Nikolajeva 2000). Igaz, például a The Giver (1993) – ma-

gyarul Az emlékek �re címmel jelent meg (2001) – sikere még a disztópiák 

iránt fogékony közönség számára is meglep� volt. Mi több, egy olyan közeg-

ben, nyelvterületen is hiánypótló m�nek tekintették (Lea 2006), ahol az elmúlt 

fél évszázadban több mint 250 hasonló regény látott napvilágot, csak 2009-ben 

– angol nyelven – 14 (Gombos 2010).

Mindezt fi gyelembe véve talán a „disztópiák reneszánszának id�szakaként” 

jelölhetjük meg az elmúlt b� egy évtizedet. Ha csak a valóban világszerte is-

mertté, sikeressé vált regényeket nézzük, Takami Kósun Battle Royale-ja 

(1999, magyarul 2006), Catherine Fisher Incarceronja (2007, magyarul 2011), 

Patrick Ness Kés a zajbanja (2008, magyarul 2010) nagyszer� reklámot csinált 

az antiutópia m�fajának. Vagy, ha úgy tetszik, jól el�készítették a terepet Su-

zanne Collinsnak, pontosabban Az Éhez�k Viadala (2008, magyarul 2009) tri-

lógiája els� részének. Gyorsan le kell szögeznünk, a továbbiakban els�sorban 

Collins regényér�l szeretnénk szólni, s persze tisztában vagyunk vele, hogy a 

történet sikere nem kis részben a közelmúltban bemutatott fi lmnek köszön-

het�. (Bár nincs egyetértés az adatok interpretálói között, az bizonyos, hogy a 
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bemutatás utáni id�szak nézettsége, illetve az ezzel összefüggésben lév� jegy-

bevételi adatok alapján ez eddig minden id�k [!] egyik legsikeresebb mozija. 

Feltehet�leg ott van annak a listának a 3–5. helyén, amelyet az Elfújta a szél 

vezet, s talán csak a Harry Potter-, illetve a Batman-sorozat 2. része el�zi meg.)

Számunkra az egyik legfontosabb kérdés nyilván az, érdemes-e ekkora fi -

gyelemre a regény, s akár igen, akár nem, vajon mi lehet a „titka”, mi lehet a 

különlegessége Collins történetének. Talán épp a m�faji sajátosságok, az azok-

ból adódó motívumok, karakterek?

Ha az alaphelyzetet vesszük, gyorsan leszögezhetjük, hogy nem túl erede-

ti ötletb�l indult ki az író. A  feltehet�en nem nagyon távoli jöv�ben játszódó 

cselekménye helyszíne az egykori Észak-Amerika „romjaira” épült Panem. Az 

itt „uralkodó” Kapitólium vezet�i az egykor ellenük fellázadó tizenkét körzet 

lakóit azzal emlékeztetik b�nükre (tudniillik a lázadásra), hogy minden évben 

megrendezik az Éhez�k Viadalát. Ez a „játék” valójában élethalálharc a körze-

tek két-két tizenkét–tizennyolc éves fi atalja között, másrészt persze igazi show-

m�sor – els�sorban a kapitóliumiaknak, illetve a rendszerben feltétlenül hív� 

polgároknak szánva.

Zs-kategóriás akciófi lmek tucatja juthat eszünkbe err�l, nem véletlen, 

hogy volt, aki szerint a fi lmstúdió egyszer�en a Facebook-generáció Menekül� 

emberének szánta a mozit (Sz�cs–Iván 2012). Így az amúgy divatos remake 

helyett készen kaptak egy olyan történetet, amelyet nem kellett aktualizálni, 

átdolgozni.

Még érdekesebb, hogy az egymás ellen uszított gyerekek motívuma kísér-

tetiesen hasonlóan jelenik meg a Battle Royale cím� regényben, amelyet rá-

adásul már a címével is megidéz a Collins-könyv.

A disztópikus regények többsége persze hagyományosan er�sen építkezik 

az el�dök munkáira, mintha a „m�faji emlékezet” (Thomka 2001) a megszo-

kottnál is fontosabb lenne e m�fajban. Más kérdés, hogy bizonyos motívumok 

(a  diktátor karaktere, a  hatalom félelemkeltése, a  polgárok uniformizálása, 

akár számokkal, kódokkal jelölése) rendszeres felt�nése az antiutópiákban 

még nem jelenti azt, hogy ne lehetne szellemes, ötletes a regény. A kerítéssel 

körbezárt Tizenkettes Körzet, a lázadásra, szökésre vágyó fi atalok, a Béke�rök 

m�ködése, a modern technika mellett is feudális viszonyok között létez� társa-

dalom rajza is ismer�s lehet korábbi regényekb�l, ám ezeket szinte megköve-

teli az olvasói elvárás. De egy ilyen kulcsmomentum hasonlósága, még inkább 

egyezése, a „csak egy maradhat életben” típusú, médiacirkusszá transzformált 

gladiátorharc – különösen, hogy nem „disztópikus toposzról” van szó – min-

denképpen kizárja az eredetiséget.

Nem feltétlenül újszer�, de érdekes karaktere a regénynek a f�h�s, a tizen-

hat éves Katniss Everdeen. Muszájh�s �, inkább átlagos, mint az alatti vagy fe-

letti kamasz, akinek van azért olyan tulajdonsága, amellyel kirí kortársai közül. 

Vagyis olyan, mint Michael Ende Barnabása, Lois Lowry Jonase vagy Patrick 

Ness Toddja, csak ezúttal a különleges képesség nem mentális pluszt jelent, 

mint a fentiek esetében, hanem a vadászat, az íjászat területén meglév� ta-

pasztalatot, ügyességet. Ebben a történetben persze inkább erre van szükség, 

ráadásul a Katniss mellé kisorsolt, egyben társául szeg�d� Peeta éppen azon 

a téren bír erényekkel, ahol a lány kevésbé: nagyszer�en kezeli a médiát, jó 
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emberismer�, empatikus fi gura, aki mindezen képességeit arra is használni 

tudja, hogy befolyásolja az embereket.

A  fenti erények persze azt is jelentik, hogy a megszokott nemi szerepek 

mintha felcserél�dtek volna a f�szerepl�knél. Ráadásul a mindvégig (három 

köteten át) furcsán m�köd� szerelmi háromszög harmadik tagja, az er�s, bátor 

(vagy inkább vakmer�), nem mellesleg jókép� Gale éppen hogy klasszikus, ti-

pikus fi ú h�se az ifjúsági regényeknek. Talán ezért is érezzük furcsának Katniss 

folyamatos vívódását. A „melyiket válasszam” kérdés okozta �rl�dés helyenként 

éppoly hiteltelennek t�nik, mint az Alkonyat-sorozatban Bella hasonló problé-

mája (vagy problémázása). Collins szándéka az eltér� fi úkarakterekkel csak a 

trilógia végén lesz világos. Onnan nézve sok minden logikusabb már, ám ez 

nem cáfolja meg azt az érzésünket, hogy nem sikerült következetesen bemu-

tatnia a sajátos viszonyt három f�szerepl�je között.

Ennél is fájóbb a könyv néhány további karakterének rajza – vagy épp an-

nak hiánya. Már-már parodisztikus, ahogy „nagyvonalúan átugrik” a szerz� né-

hány vetélytárson, akik a viadalra készülnek. Pusztán ezek alapján 80-90%-os 

pontossággal bárki megtippelheti a harc els� áldozatait, akiket névtelenségük, 

ismeretlenségük miatt könnyebben „engedhet el” az olvasó.

„Egy fi ú, talán a Kilencedik Körzetb�l…”; „a  lányt mutatják a Harmadik 

Körzetb�l”; „A Hatodik és Hetedik Körzetb�l mindkét fi ú és lány meghalt” stb. 

Jellemz�, hogy az els� nap áldozatainak felsorolásánál egyetlen névvel sem ta-

lálkozunk, de még becenevet is csak túlél� kaphatott: „Úgy t�nik, a rókakép� 

lány eddig megúszta.”

Mindezek mellett ugyanebben a témában sajátos csapdába sétál bele Col-

lins akkor, amikor egy – saját maga generálta – morális kérdésre nem tud vá-

laszt adni. A viadal résztvev�i néha szövetségeket kötnek, hol nyilvánosan, lát-

ványosan együttm�ködve, hol csupán egyfajta szimpátiát így-úgy kinyilvánítva. 

Már ez sem egyszer� helyzet, hiszen a „csak egy maradhat” szabály miatt elég 

nehéz meghatározni azt a pillanatot, amikor a szövetség hirtelen egymás elleni 

harcba csap át. Katniss szövetségese – Peeta mellett – Ruta lesz, egy nagyon 

fi atal, els�re jellegtelennek, gyengének t�n� kislány, akir�l persze kiderül, 

hogy korántsem alkalmatlan a harcra, de legalábbis a túlélésre. Gyakorlatilag a 

szövetségkötés pillanatától tudjuk, hogy ez a kapcsolat Ruta halálával fog vég-

z�dni, s az is egyértelm�, hogy Katniss soha nem tudná megölni �t. De az sem 

meglep�, hogy a kislány haláláért egy úgynevezett „Hivatásos” lesz felel�s, egy 

olyan jól képzett harcos, akinek nem teher és dráma a viadal, hanem lehet�-

ség a bizonyításra. Természetesen névtelen � is, s természetesen Kat bosszúja 

hamar utoléri.

Ruta agóniája vegyes hatást kelthet az olvasóban. Miközben a haldokló 

felett könnyezve énekl� barátn� képe meglehet�sen giccses („csak ülök és 

nézem, ahogyan a könnyeim Ruta arcára csöppennek”), a  kés�bb gyakran 

megidézett, négy hangból álló búcsúdallam, a fecseg�poszáták éneke kés�bb 

szimbolikussá válhat a trilógiában.

De valóban akkora probléma, hogy Collins nem tud mit kezdeni azzal a 

helyzettel, hogy f�h�se nem játszhat a szabályok szerint, ha igazán h�s akar 

lenni? Két okból is ’igen’ a válaszunk. Egyrészt a disztópiák szerz�je szükség-

szer�en kentauralkat, „alul fi lozófus, felül író” (Sükösd 1990), szükségszer�en 
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választ ad bizonyos kérdésekre, pláne ha maga veti fel azokat. Jelen esetben 

legalábbis nem elegáns ennek a megkerülése. Másrészt a könyv végén – gya-

korlatilag ugyanezzel a problémával szembesülve – már megadja a választ: 

Katniss nem játszhat a szabályok szerint, ha legalább erkölcsi síkon gy�zni sze-

retne. S mert ebben a döntésében nem segítette Ruta halála, nem ez ébresz-

tette rá a játékból kilépés szükségszer�ségére – így az nem volt elkerülhetetlen 

abban a formában, azon a módon. Nem beszélve arról, hogy a „szövetségesem 

gyilkosának megölése nem b�n” elve ugyancsak indokolhatatlan – még a lány 

néz�pontjából is. (A harmadik kötetben Collins – Katniss – maga ad épp ellen-

kez� válaszokat hasonló helyzetekben.)

Említhetünk azonban pozitív példákat is a karakterek, a  jellemábrázolás 

kapcsán. Érdekes, színes és következetes fi gurája a történetnek az alkoholista 

Haymitch, a Tizenkettedik Körzet egyetlen korábbi gy�ztese, Peetáék mento-

ra. Ugyancsak jól sikerült egyéniség Cinna, a stylist, akiben mindig érezhetjük, 

hogy több van benne annál, mint amit bármikor meg fogunk tudni róla. Titok-

zatossága mellett látszólag mindvégig józan és visszafogott, ám sorsát így sem 

kerülheti el. Halála éppúgy fontos információkat és érzelmi töltést ad Katniss-

nak, ahogy életében is nagy segítségére volt.

A mellékszerepl�k között is akadnak olyanok, aki színesebbé teszik a re-

gényt, ráadásul e m�fajban kifejezetten eredetinek számítanak. Ilyen Caesar 

Flickerman, a showman, aki elméletileg h�séges kiszolgálója a médiacirkusz-

nak, ám mégis szimpatikussá tud válni. Ahogy a Katniss és Peeta körül lebzsel� 

felkészít�k is, akiknek ugyancsak megbocsátjuk gyengeségeiket.

Igazságtalanok lennénk, ha nem emelnénk ki olyan történetelemeket, ame-

lyek – amellett hogy újszer�ek – kifejezetten érdekesebbé tették a könyvet.

A körzetek mindennapjait bemutató részek általában elég következetesek, 

kifejezetten jó ötlet, hogy a sugallt egyforma életvitel közelebbr�l nézve még-

iscsak különböz�nek látszik. Éppúgy érz�dnek az emberi karakterekb�l adódó 

eltérések, mint a földrajzi adottságok, a lehet�ségek következményei.

Miközben magának a viadalnak a motívumát nem min�síthettük eredeti-

nek, a  kiválasztás aktusa, a  tesszerák rendszere (aki több kockázatot vállal, 

hogy esetleg kihúzzák a nevét, az plusz ellátást kap) jó ötlet Collinstól.

Ugyancsak szellemes – és nagyon jól illeszkedik a Kapitóliumról alkotott 

képbe – a versenyz�k esetleges segítésének módja. A  valóságshowk sziszté-

májára épül� harcba ugyanis – közvetve ugyan, de – beleszólhatnak a néz�k. 

A  szimpátiájukat kivívott versenyz�k mindenféle segítséget kaphatnak a ra-

jongóktól: gyógyszert, élelmiszert vagy épp vizet. Ez egyrészt jelent�s bevételi 

lehet�ség a Kapitólium számára (a  legapróbb dologért is horribilis összeget 

fi zetnek a támogatók), másrészt taktikai feladat az élethalálharcban részt ve-

v�knek. Minél több szponzort nyernek meg viselkedésükkel, valós vagy muta-

tott jellemükkel, annál nagyobb esélyük van a túlélésre. Hogy Katniss és Peeta 

végül gy�ztese lehet a játéknak, nagyban köszönhet� taktikai érzéküknek, an-

nak, hogy hitelesen alakították a szerelmespárt, akiknek reménytelen románca 

– hisz „csak egy maradhat” – óhatatlanul szimpatikussá tette �ket.

Furcsa érzésünk lehet hát, ha elolvasva Az Éhez�k Viadalát megpróbálunk 

egyfajta összegzést megfogalmazni. Miközben ismét egy igazi problémafelvet� 

könyv jelenhetett meg magyarul, miközben egy fontos és érdekes m�faj kapott 
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nagyobb fi gyelmet egy konkrét regény kapcsán, jócskán maradt hiányérzetünk. 

Suzanne Collins történetét sokan hasonlították az Alkonyathoz, hangsúlyozva 

erényeit azzal szemben. Ilyen erényt mi is találtunk: a Meyer-sorozattal ellentét-

ben ez nemcsak lányok számára lehet izgalmas. Ám nem kell sokat keresgél-

nünk, ha – akár csak a m�fajon belül – olyan regényt keresünk, amely méltóbb 

(lenne) a fi gyelemre. Patrick Ness Kés a zajbanja minden szempontból felette áll 

Collins antiutópiájának, utcahosszal nyerve – egyel�re – a disztópiák viadalát.

Gombos Péter
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