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A mikor ezt a szöveget írni kezdtem, még nem 
jelent meg sem az új Nemzeti Alaptanterv, 
sem a hozzá igazított kerettantervek. Aztán, 

mivel a feltétlenül elvégzendő, elsősorban tanári fel-
adataim miatt félre kellett tennem az írást,1 mire visz-
szatérhettem hozzá, teljesen más helyzetbe került ez 
a gondolatmenet, ugyanúgy, ahogy az irodalomokta-
tás egésze: az új NAT-ot és a kerettanterveket Arató 
László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke a ma-
gyartanítás Mohácsaként vagy Trianonjaként határoz-
ta meg. (És ki tudja, milyen helyzetben leszünk akkor, 
amikorra ez a szöveg nyomtatásba kerül.) Szó sincs ró-
la, hogy korábban minden rendben lett volna a ma-
gyartanítás háza táján, sőt, számos belső (úgy értem, 
hogy szakmai, vagyis elsősorban magyartanárok, iro-
dalomtörténészek, kortárs írók részvételével zajló) vita 
bontakozott ki a közelmúltban is arról, hogyan kelle-
ne változnia a magyar irodalom mint tantárgy praxi-
sának – mert abban, hogy még hozzávetőlegesen sem 
jó a helyzet, elég nagy egyetértés mutatkozott. Mivel 
az olvasás egészen más helyet foglal el a mai, a techno-
lógiai változásokkal összefüggésben korszakolt nemze-
dékek életében, mint a korábbi generációkéban, vilá-
gos volt az is, hogy az olvasás visszaszorulására az iro-
dalomtanításnak is reagálnia kell. Ám ahelyett, hogy 
elindultunk volna valamilyen jelentős, és akárcsak las-
san is végbemenő, de határozott javulást hozó változ-
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tatások irányába (például több populáris vagy ifjúsági 
mű bevonásával, a kronológiát leváltó problémaköz-
pontú tanítási gyakorlattal, és így tovább), most úgy 
tűnik, olyan tantervet próbálnak ráerőszakolni a taná-
rokra és a diákokra, amelyet egy középiskolai magyar-
tanár, a házépítés metaforikáját felhasználva, a követ-
kezőképpen írt le: „Az öregek készítettek egy tantervet 
az Y-, X- és az Alfa-generációnak, készítettek egy mú-
zeumot, egy skanzent, ami nem arra való, hogy lak-
junk benne.”2 Ha ezt a metaforikát folytatom: miköz-
ben mi szépen (vagy időnként csúnyán) vitatkozgat-
tunk arról, milyen is legyen az új lakóhelyünk, odajött 
hirtelen egy építőbrigád, elzavart mindenkit, felhúzott 
egy házat, majd mindnyájunkat belelökött, azzal a fel-
kiáltással, hogy mostantól itt fogtok élni.

Persze, azok a bizonyos, az új NAT előtti viták, az 
internetnek köszönhetően, na meg annak, hogy Ma-
gyarországon nemcsak a focihoz, de az irodalomtaní-
táshoz is mindenki érteni látszik, szintén nem marad-
tak szakmai keretek között. Sokféle szempontrendszer 
keveredett a megszólalásokban, és egy nagyon fontos 
hiány is nyilvánvalóvá vált: csak kevesen gondolták vé-
gig, vajon mi is a célunk az irodalomtanítással. Persze, 
nem is kell ezt minden egyes állampolgárnak tudato-
sítania magában, de legalább azoknak nem árt (akár-
mit is mondanak éppen a tantervek), akik ezt csinál-
ják, vagyis a magyartanároknak – ahogy már megtette 

„Sose hagyjon el benneteket a remény”
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Babits Mihály is annak idején. Babits tudta, mi a célja 
tanárként, és gyökeresen mást látott fontosnak, mint 
a memoriterek bemagoltatását, amely az ő korában az 
irodalomtanítás széles körűen elterjedt módszere volt: 

„Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és 
mégis teljesebben megjelölni egész középiskolai taní-
tásunk célját.” Lehet hozzá csatlakozni, lehet kibőví-
teni a babitsi megállapítást azzal, hogy, mondjuk, az 
olvasóvá nevelés a cél: de nagyon komoly hiba nem 
szembenézni azzal, hogy az irodalomtanároknak legi-
timációs csatákat kell megvívniuk napról napra. Vá-
laszt kell adniuk, például, arra a nem mindig szelíden 
feltett kérdésre az osztálytermekben, hogy mi szükség 
van Berzsenyi gondolati lírájának tárgyalására, vagy 
egy Móricz-regény elolvasására.

Nem volt egyetértés már az új NAT előtti időkben 
sem abban, hogy milyen az ideális arány populáris és 

„magasirodalom” között, ahogy abban sem, mennyi-
re kellene változtatnunk a kötelező (vagy közös) ol-
vasmányok listáján, de még abban sem, hogy milyen 
módon kellene a kortárs irodalmat beépíteni a  tan-
anyagba. Az is igaz, hogy a sokadik háború volt már 
ez a legutóbbi, a Jókai nevével és a Bánk bánnal fém-
jelzett:3 szép hagyománya van nálunk az effajta csatá-
rozásoknak, amelyek az internetnek mint kommuni-
kációs térnek köszönhetően egyre inkább eldurvulnak. 
Most, az új NAT-ot látva, és a körülötte kialakult hely-
zetet figyelve, mégis vágyakozva gondolhatunk visz-
sza a korábbi vitákra, hiszen ez az új tanterv, amely-
től az egyetemen tanítók sem függetleníthetik ma-
gukat (csak két kérdést tennék fel: ki fogja ezek után 
megszeretni az irodalmat annyira, hogy aztán magyar 
szakra jöjjön?, és ki akar majd magyartanárnak men-
ni, ha mindenféle kreativitás lehetőségétől megfoszt-
ják ezt a szakmát?) szétbombázni látszik, amiért tanári 
pályám eleje óta küzdöttem. És most nem is arról be-
szélek, hogy milyen új szerzők és művek kerültek be, 
vagy kerültek ki az anyagból – az irodalomtörténészi 
szakma felől közelítve az látszik nagyon súlyos prob-
lémának, hogy miként lehet olyan szerzőket hirtelen 
beemelni a  középiskolai oktatásba, különösen úgy-
nevezett portréfejezettel, akikről megbízható mono-
gráfia nem áll rendelkezésre, de még megfelelő, jegy-
zetelt szövegkiadásaink sincsenek. Hiszen, elvileg, az 
irodalomtudomány és a köz-, illetve felsőoktatás kö-
zött párbeszédnek kellene lennie: nemcsak azért, mert 
a magyartanárokat az egyetemeken képzik, de azért 
is, mert az átalakításokat is az alapnál kellene kezdeni, 
szerzőket nem olyan módon kell a kánonba helyezni, 
hogy azonnal az általános- és középiskolai tantervbe 
dobjuk be őket.

A  kánonváltoztatás nagyon gyötrelmes és lassú 
folyamat, tudjuk ezt jól, és nem pusztán azért, amit 
Szegedy-Maszák Mihály leszögezett, hogy a  kánon 
sosem formálható egyéni akarattal  – már eddig is 

létezett az oktatás különös tehetetlenségi törvénye, 
vagyis hiába változtak a hangsúlyok az irodalomtör-
téneti gondolkodásunkban, ezek a módosulások na-
gyon nehezen jutottak el az iskolákig. Tudok olyan 
általános iskoláról, ahol még a 2000-es évek elején is 
Solohov Emberi sorsát adták fel kötelezőként; amikor 
végigkérdeztem közép- és általános iskolai tanárokat 
szerte az országban arról, melyik Móricz-regényt ol-
vastatják, és miért, nagyon sokan válaszolták azt, hogy 
a Légy jó mindhaláligot, mivel az a kötelező – holott 
akkor már, legalábbis a hatályos NAT és kerettanter-
vek szerint, évek óta nem volt előírás éppen ezt a re-
gényt olvastatni Móricztól. Persze, erre mondhatnánk 
azt is, mennyire megnyugtató, hogy történjék bár-
milyen változás „odafönt”, a tanároknál megtörnek 
ezek a reformok – de a mostani változtatást nem lehet 
ilyen könnyed legyintéssel elintézni. Hiszen nagyon 
rossz gyakorlatokat erősít meg: például a kortárs iro-
dalom, az ifjúsági és populáris irodalom kiszorítását, 
vagy (idő hiányában) elhagyását az anyagból. Sajnos, 
nem városi legenda, hanem a magyarszakos hallgató-
kat végigkérdezve mai gyakorlat is az, hogy sok iskolá-
ban még mindig Radnótinál ér véget a kronologikus 
elv szerint rendezett, órákon megbeszélt anyag: és ez 
így van már évtizedek óta, hiába jutunk időben egy-
re távolabb Radnóti Miklóstól. Ha a rendkívül túl-
zsúfolt tanterv is azt írja elő, hogy ne tanítsuk az el-
múlt évtizedek irodalmát, és ne vegyünk elő az órá-
kon a diákok által esetleg maguktól is elolvasott mű-
veket, akkor még kevesebben tesznek majd kísérletet 
arra, hogy ezzel szembemenjenek. Holott éppen ar-
ra kellene ösztönözni a kollégákat, hogy bátran mer-
jenek kapcsolatokat mutatni klasszikusok és maiak 
között, így hozva közelebb a gyerekekhez a nehezen 
érthetőt és olvashatót. Nekem, a  leendő tanárokat 
tanítónak az is felfoghatatlan, miért akarjuk elven-
ni a magyartanároktól a választás lehetőségét, miért 
gondolja 2020-ban bármilyen irodalom-tanterv ösz-
szeállítója, hogy meg kell mondania, milyen verse-
ket választhat ki a magyartanár egy adott írótól kö-
zös elemzésre, sőt, miért képzeli azt bárki, hogy még 
azt is elő kell írnia, melyik vers mely versszakát kell 
feladni memoriterként.

Ha valaki sokat foglalkozik egy íróval, hajlamos 
lesz arra, hogy onnantól kezdve annak a szemével lás-
son egy egész korszakot – sőt, kis túlzással, az iroda-
lom egészét is. Bár nyilván nem fogadhatjuk el kri-
tikátlanul annak az írónak a véleményét, akinek az 
életművében a legnagyobb otthonossággal mozgunk, 
hiszen nagyon valószínű, hogy nincs mindenben iga-
za, amikor a saját műveiről, az írótársairól vagy ko-
rabeli társadalmi jelenségekről beszél, mégis tanulsá-
gos a mai helyzet felől elolvasni, mit gondolt a szá-
momra legmeghatározóbb szerző, Móricz a saját ko-
rának iskolájáról. Mindaz ugyanis, amit elmond egy 
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harmincas évekbeli cikksorozatban, összefüggésbe 
hozható nemcsak a NAT körüli vitákkal (hiába vá-
laszt el az írások megjelenésétől csaknem száz év min-
ket), de még Az éhezők viadala és egyes Móricz-mű-
vek együttolvasásával is. Móricznak nagyon határo-
zott véleménye volt a korabeli iskolarendszerről – és 
szinte egyetlen kellemes emléket sem tudott felidéz-
ni a saját iskolás éveiről. Még akkor is nagyon mar-
káns véleménye volt, ha tanárként sosem dolgozott 
(ellentétben olyan pálya- és nemzedéktársaival, mint 
Babits Mihály, Kaffka Margit, Szabó Dezső) – és sa-
ját bevallása szerint sokkal inkább az iskola ellenében 
lett író, a legkevésbé sem az iskola hatására. A ked-
ves olvasmányait sem a  tanárai adták a kezébe, ha-
nem önállóan szedte össze őket:

 „Nekem nem is volt időm semmire, mert igen 
fontos dolgot végeztem el ebben az évben. Meg-
találtam a  könyvszekrényben Vörösmartynak 
aranyvágású nagy teljes kiadását, azt el kellett ol-
vasni. Petőfit is újra meg újra, annak is egy óri-
ási nagy képes kiadása volt ott. Meg Tompa Vi-
rágregéi és mondái és Jókai is volt és németből 
és franciából fordított regények. Arra sem volt 
időm, hogy az iskolával foglalkozzak, nem a ta-
nítványommal!”4

Elsőre nem egyszerű ezt a mai helyzetre fordítani: biz-
tos vagyok benne, hogy mostanában egyetlen gyerek 
sem fog boldogan belemerülni Tompa Virágregéi-
be. Már a könyvespolcig sem jut el, hiszen az is lehet, 
hogy nincs is olyan a lakásban, ahol él, de ha van is, 
nem azon keresgél, amikor az unalmát el akarja űzni. 
Ha el is olvas valamit, az legnagyobb eséllyel az ifjúsá-
gi vagy a populáris irodalomhoz tartozó mű lesz, ak-
kor viszont azt fogja tapasztalni, hogy a magyarórákon 
meg sem említheti a kedvtelésből elolvasott műveket – 
amelyeket könnyen lehet, hogy egy-egy film hatásá-
ra vett kézbe. (Az éhezők viadala esetében is gyakori, 
hogy a filmek után olvassák el a három regényt a fia-
tal olvasók, arra kíváncsian, miben más a könyv, mint 
a film: az én generációm még legtöbbször a könyvek-
től jutott el a filmekig, ma már, a diákjaink körében, 
sokkal inkább a  fordított utat látjuk.) Viszont, bár-
mennyire megváltozott a helyzet Móricz óta, furcsa 
módon neki is az volt a személyes tapasztalata, hogy 
a saját akaratából elolvasott szövegek és az iskola ál-
tal számonkért tartalom közt szinte semmilyen kap-
csolat nincs.

Móricz a harmincas években, hiszen a lányai is fel-
nőttek addigra, nem különösebben foglalkozott az is-
kola és az irodalomtanítás napi gyakorlatával: az ok-
tatásról szóló cikksorozatot egy látogatás váltotta ki 
belőle, érettségi találkozóra tért vissza egyik gimnázi-
umába, Sárospatakra. Itt büszkén hívták fel a figyel-

mét az ott tanítók rá, hogy épp érettségi vizsga zajlik, 
és abban a pillanatban is belőle, tehát egy élő, kor-
társ (igaz, hatvan év körüli) íróból felelnek. Móricz, 
különös módon, ennek nem örült, legalábbis az írá-
sa tanulsága szerint. Egykori, érettségiző önmaga iro-
dalom- és világfelfogásába belegondolva borzadt el 
attól, hogy egy ilyen idős íróval kell foglalkoznia egy 
18–20 évesnek:

 „Borzasztó, ha én ma ott vagyok mint vizsgázó di-
ák, az én akkori elveimmel erről az íróról nem tud-
nék felelni, mert én már a sokkal fiatalabbakkal 
foglalkoznék. Biztos, hogy a falukutatókkal, a Ta-
núval, a  népi problémákkal, az európai átalaku-
lással, mely az emberiség legnagyobb viharai közé 
tartozik. Népeket ölnek, népeket szülnek: ma sem 
szeretnék a régi tézisekből érettségizni.”5

Móricz tehát nem pusztán azt látta fontosnak, hogy 
kortárs és fiatal írókat tanítsanak, de azt is, hogy az is-
kolában tanítottak kapcsolatban legyenek a lehető leg-
aktuálisabb problémákkal. (Amúgy abba is ritkán gon-
dolunk bele, hogy Móricz műveinek egy része, példá-
ul a korábban kötelező olvasmányként kiadott Légy jó 
mindhalálig, vagy az új NAT szerint kötelező Úri muri 
nem a megírásuk jelenében játszódik, hanem Móricz 
ifjúkorában, tehát a 19. század végén: a múltba vittek 
ezek a regények már az 1930-as években is.)

Móricz, ugyanebben a cikksorozatban, az egyéni 
odafigyelést, a  személyre szabott fejlesztést, a  tehet-
séggondozást hiányolta saját gyermekkorának tanári 
gyakorlatából. Attól tartok, nem pusztán az írói tehet-
séget nem ismerték fel és nem fejlesztették akkoriban, 
még ha Móricz számára elsősorban ez is volt a fontos:

 „Ha tanárok azt kívánták, hogy életem leggazda-
gabb adatgyűjtő nyolc esztendejét csak arra szen-
teljem, hogy a miniszterileg jóváhagyott tanterv 
tökéletes betanulására áldozzam: én viszont azt 
kívántam a tanáraimtól, hogy csak egy is, csak 
egyetlenegyszer is, mondja meg nekem, milyen 
könyvből ismerem meg az írókat, a filozófuso-
kat, a bölcseket és a nagy embereket. […] Ha én 
mégis tanár lettem volna, én minden diákomnak 
kikutattam volna, mi a speciális iránya s abban 
jöttem volna a segítségére. Nem hogy ő aprózza 
el, s gyötörje el magát az iskola tantervének ab-
szolút kiszolgálásával, hanem, hogy az ő benne 
jelentkező saját léleklámpásban hadd gyulladoz-
zék és hadd ébredezzék a jövő fáklyája.”6

És még egy idézetet hoznék ebből a cikksorozatból – 
nehogy azt higgyük ugyanis, hogy „régen minden 
jobb volt”, és a tanároknak nem kellett megküzdeni-
ük az iskolában a diákok ellenállásával vagy közönyé-
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vel. A tanterv elvárásait annak ellenére sem volt köny-
nyű számonkérni, hogy nem létezett nemhogy inter-
net, okostelefon és számítógép, de Móricz gyerekko-
rában még hangosfilm sem. Sportolni, pletykálni és 

„heverni” viszont már akkor is lehetett:

 „A nevelés a legáldatlanabb foglalkozás. Az osz-
tály tömege nem kíváncsi. Az osztály töme-
ge ma specializálódott, semmi sem érdekli ab-
ból, amit a legmagasabb kormány a leggondo-
sabb mérlegeléssel kimért a tömegegyének szá-
mára. Őket a sporteredmények érdeklik, a szó-
rakozás, a pletyka, a heverés örömei: hol van az 
a pedagógus, aki a vasszorgalmú szegény diák-
ból lett apának jólétben és bőséges életörömben 
hízó fiait ambícióra kapassa. Az apa szíve vérzik, 
mit kellett neki dolgozni annak idején, hogy az 
örök tandíjmentességet megvédje, mint az eu-
rópai kupát: a fiai az Istennek sem tanulnak…”7

Ha tehát Móriczot követjük, és megnézzük, milyen 
aktuális problémákat kellene megmutatnunk ma, 
2020-ban, az irodalomoktatáson keresztül is, akkor 
a fenyegető klímakatasztrófát, a fenntartható fejlődés 
kérdését, a hatalmas társadalmi különbségek kezelé-
sét, az éhezés és a túlfogyasztás feszültségét biztosan 
felsorolhatnánk: nem véletlenül ilyen népszerűek ma 
a jelenbeli problémákat az elképzelt jövőbe áthelyező 
disztópiák, akár könyvként, akár filmen, akár számí-
tógépes játékokká átalakítva.

Innen indul tehát Móricznak és Az éhezők viadala 
három kötetének az együttolvasása.8

A folyó két partján

Olyan jó lenne, ha teljes természetességgel jelenthet-
ném ki: érdemes Az éhezők viadala trilógiát és egyes 
Móricz-műveket közös kontextusban olvasni, szoros 
összefüggésben olyan, az írót az 1930-as években fog-
lalkoztató problémákkal, mint az éhezés, a túlfogyasz-
tás, vagy az iskolában átadni próbált ismeretek élet-
beli hasznosíthatósága. Jó lenne, ha nem kellene ma-
gyarázkodnom amiatt sem, hogy az oktatásba (akár 
az egyetemibe, akár a  középiskolaiba) beemelhető-
nek tartom Suzanne Collins világsikert elért, megfil-
mesített, sőt, kereskedelmileg is relevánsnak minősü-
lő (hiszen pólókon, bögréken is forgalmazott), egyér-
telműen populárisnak minősíthető regényeit. A  kö-
zös kontextusban olvasásra, ha nem is a  legerősebb, 
de mindenképpen fontos érv az is, hogy Móricz a sa-
ját korában, egyes műveivel és pályája bizonyos kor-
szakaiban, olyan példányszámokat ért el szerzőként, 
amelyekre egy mai, populáris műveket közreadó író 

is büszke lenne: magas- és népszerű irodalom között 
nem állandó, hanem korszakról korszakra máshova 
mozduló határokat tételezhetünk fel. És nem pusz-
tán egyértelműen a „magasirodalomba” tartozó mű-
vekkel elért kiemelkedő példányszámokról van szó 
Móricz esetében: ha disztópiával, vagy úgy általános-
ságban jövőben játszódó művekkel nem is kísérlete-
zett,9 de „lányregénnyel” (Harmatos rózsa) vagy kri-
mivel (Forró mezők) igen.

Egy elemzés, amely Collins trilógiájának és Mó-
ricz egyes műveinek, naplófeljegyzéseinek együttolva-
sásából születik meg, arra is alkalmas lehet, hogy hi-
dat képezzünk azon a nem is keskeny folyón, amely-
nek jelenleg két oldalán látszunk állni, mai egyete-
misták és mai egyetemi oktatók. (Hogy a középiskolá-
sok, netán az általános iskolások és az ő tanáraik közé 
milyen folyó ékelődik, esetleg az a Missisippi-e már, 
arról csak sejtéseim vannak.) Miként egy nemrégi-
ben adott interjújában az ELTE irodalomtörténésze, 
tanszékvezető egyetemi tanára fogalmazott: „Mint-
ha a folyó két partján lennénk a jelenlegi hallgatók-
kal, és még igazán át se tudok kiabálni nekik a túl-
só partra.”10 Hogy ezt a mostani egymás mellé he-
lyezésre vonatkoztassam: ők nem nagyon értik (vagy 
akarják érteni) Móriczot (sem), mi nem nagyon ért-
jük, mi a jó egy ennyire sémákból építkező, ráadásul 
a kereskedelmi haszon és a folytatáskényszer miatt há-
rom részben megírt regényben (amelyekhez hamaro-
san egy előzményregény csatlakozik). Ráadásul, ami-
kor Az éhezők viadala sémáit nézzük, akkor nyilván 
más párhuzamokat fedeznek fel a különféle generá-
ciókhoz tartozó, és különböző műveltségszerkezettel 
rendelkező olvasók, hiszen nem ugyanazoktól a regé-
nyektől, filmektől érkezve jutottunk el a trilógiáig:11 
nekem azonnal feltűnik, amikor Az éhezők viadalát 
olvasom, hogy mennyire foglalkoztatták Móriczot is 
az eltérő társadalmi rétegek egymástól nagyon távoli 
táplálkozási szokásai a Rab oroszlánban. Nekik meg 
olyasmik tűnhetnek fel, legalábbis a mostani, a Harry 
Potterrel és valamennyire a Star Wars sorozattal fel-
nőtt generációnak, hogy mindenütt a két fiú közt őr-
lődő lány alakját fedezhetjük fel, akinek a sok nyűg-
lődés után egyszerű lesz választani, hiszen kiderül, 
hogy az egyik fiú a testvére (ez történik Leia herceg-
nővel), vagy egy kicsit nehezebb, hiszen csak azt je-
lentheti ki, hogy az egyik fiút testvéreként szereti (ezt 
teszi Hermione). Lehet ez a választás olyan nehéz is, 
hogy kitöltse a három regényt a Gale és Peeta köz-
ti vergődés, ami aztán az előzményekhez képest elég 
egyszerűnek tűnő döntésbe fut: de ettől még a séma 
ugyanaz marad, hiszen Katniss is azt állítja egy pon-
ton, még ha ezt elleplezésként is mondja, hogy Gale 
valójában az unokatestvére.

Persze, ha sémákra akarunk rámutatni, leginkább 
a varázsmeséé adódik, amely pedig a beavatási rítust, 
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a próbatételeket követő, a rituális halálból és újjászü-
letésből álló felnőtté válást bontja ki történetté. Ilyen 
beavatási rítuson megy keresztül Katniss, az más kér-
dés, hogy a második regény már erősen veszít az ere-
jéből, amikor a lányt újra átkergetik ezen a rítuson 
(a harmadik regény már sokkal inkább a háborús re-
gények sémájára épül). A beavatási rítus modern, pol-
gári világra vonatkoztatásával egyébként Móricz is 
kísérletezett, hiszen az érettségi, illetve a középisko-
lás végzősök bálja is hasonló funkciót kaphat – és ő 
is elkövette azt, hogy többször akarta ugyanazt a sé-
mát felhasználni. Hiszen először megírta az érett-
ségiző Nyilas Mihály regényét, a Forr a bort, aztán 
a Bált, majd, az utóbbit az előbbi közepére illesztve, 
1939-ben létrehozta a ma Forr a bor címen ismert 
regényét, amelynek nem tett jót, hogy a hősök két-
szer mennek át benne azon a beavatási rítuson, ame-
lyen csak egyszer kellene (hiszen a jótékonysági bál, 
majd az érettségi egyaránt beavatásként értelmezhe-
tő). De Az éhezők viadala, különösen a trilógia első 
kötete nem egyszerűen a varázsmese sémáját veszi át: 
lényegesen pontokon el is különbözik ettől a sémá-
tól. Hiszen a varázsmesében nem változhatnak meg 
a próbatételek közben a szabályok, pedig Az éhezők 
viadala első darabjában ez történik, egyszer csak ki-
derül, mégsem igaz, hogy egyvalaki nyerhet a viada-
lon résztvevők közül. (A szabályok hirtelen és életve-
szélyes megváltozása történik meg egyébként a Har-
ry Potter-beli Trimágus-tusában is.) Ahogy az is kü-
lönös lenne egy varázsmesében, ha kiderülne, hogy 
a segítőtársakat (ez egy varázsmesei szerepkör) meg 
kell gyilkolni a cél eléréséhez. De Móricz regényeire 
sem igaz, hogy az érettségi teljes mértékben azonosít-
ható lenne a beavatási rítussal, vagyis már ott is a kü-
lönbségek lesznek érdekesek – míg a varázsmesében 
a próbatételeken keresztül vezet út a  felnőtté válás-
hoz, addig Móricz a regényeivel sokkal inkább a testi 
és a társadalmi érettség közti feszültségre figyelmez-
tet, az érettségit modern beavatásként mutatva meg, 
jelezve, hogy a testi érettség hamarabb is bekövetkez-
het, mint a társadalom által szentesített, az érettségi-
vel hivatalossá tett felnőtté válás.

Azért, szerencsére, nem nekem jutott eszembe elő-
ször, hogy az ún. magasirodalom és a populáris mű-
vek együttolvasása az irodalomtanításban (is) számos 
haszonnal járhat: „A klasszikus és a populáris regisz-
ter – a látszat ellenére – nem áll szemben egymással, 
meglehetősen sok közös vonással bírnak, és ezt a szo-
ros kapcsolatot lehetne kihasználni az intézményes 
irodalmi nevelés során. A tömegkultúra termékei is 
a klasszikus irodalom eszköztárát, narratív struktúráit 
alkalmazzák, csak jelentős mértékben szűkített kód-
dal (pl. egyszerűbb szókészlet, szintaxis) és erőteljes 
intertextuális jelleggel (pl. vándormotívumok, dra-
maturgiai modellek).”12 Ha ezt a felfogást követjük, 

valahogy úgy járhatunk el, hogy a tananyagban sze-
replő művekhez keresünk párhuzamokat a tömegkul-
túra egyes alkotásaiból. Olyan könyveket és filmeket, 
amelyeket a diákok jól ismernek, esetleg saját akara-
tukból láttak/olvastak, a számukra ismerős segítségé-
vel alakítva érthetőbbé, elemezhetővé, elfogadhatóvá 
a távolit, idegent, érthetetlent és érdektelent.13 Vagyis 
ezzel nem rendezünk át semmit a tananyagban, egy-
szerűen csak elindulunk a híd két oldaláról, a diákok 
a populáris irodalom, a tanár a magasirodalom felől, 
reménykedve, hogy középen összetalálkozunk. Persze 
ehhez, ha maradok ennél a folyó két oldalát emlegető 
hasonlatnál, időnként kirándulnunk kell a túlpartra, 
másképp elképzelhetetlen egy effajta találkozás kivi-
telezése, hiszen a tanárnak tudnia kell (pontosabban: 
neki kell tudnia), hogy a folyó másik oldalán mi vár-
ja. (És abba most ne is menjünk bele, hogy számos 
kolléga számol be olyan tapasztalatokról: a populáris 
irodalom is nehéz sok-sok diáknak, mivel már maga 
az olvasás is az. Vagyis szó sincs arról, hogy bárhol, 
bármilyen iskolatípusban könnyítést jelent, ha Mó-
ricz kapcsán Az éhezők viadalára hivatkozunk. És ha 
tudják is, miről beszélünk, valószínűleg ők a filmek-
re fognak gondolni, nem a három regényre.)

Akár úgy járunk el tehát, hogy közösen elolvassuk 
Az éhezők viadalát, és onnan visszakanyarodunk Mó-
riczhoz, akár egyes Móricz-műveket tárgyalva emle-
getjük Suzanne Collinsot, szerezhetünk egy jópontot 
a  mai tizen- és huszonéveseknél, ha rámutatunk, 
hogy a  klímapánikkal átitatott jelenünk egyik leg-
főbb problémája, a túlfogyasztás, már egy 20. század 
eleji írót is foglalkoztatott. Ma ezt a  kérdést emel-
ném ki elsőként akkor is, ha önmagában Az éhezők 
viadaláról beszélnék, miközben, ahogy Arató László 
nemrégiben, az irodalomoktatás körül újra meg új-
ra lefuttatott viták egyikében kiemelte, a médiakri-
tikai olvasat legalább ennyire releváns lehet a  triló-
gia esetében:

 „De Az éhezők viadalában is sok az elgondol-
koztató, értelmezésre felhívó mozzanat, példá-
ul a médiakritikáról, arról, hogy a megfigyelt-
ség, a mediatizálódás hogyan torzítja el az em-
beri érzelmeket, de a  benne szereplő ország, 
Panem kapcsán a gladiátorokra vagy akár a Thé-
szeusz-mítoszra is ki lehet térni (ld. «panem et 
circenses», azaz a népnek kenyér kell és cirkusz: 
ez volt a gladiátorjátékok alapelve).”14

Arató egyébként, ugyanebben a beszélgetésben, szá-
mos lehetőséget említ meg a kronológiából és a tan-
anyag diktálta merev kánonból való kilépésre, olyan 
együttolvasásokra, minthogy megláthatjuk a dimen-
zióváltást a  Mester és Margaritában és a  Harry Pot-
terben egyaránt, vagy elemezhetjük a negatív utópi-
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át Az ember tragédiájában és Az emlékek őre című if-
júsági regényben is.

Az éhezők viadala tehát arra is jó, hogy a segítségé-
vel a magyar irodalom rendkívül fontos, de nehezen 
szóra bírható múltját elevenebbé tegyük. Jöjjön tehát 
az a két kérdéskör, amelyet a Móricz-életmű olvasása 
legélesebben megvilágít Az éhezők viadalából: az egyik 
az evés problémája, a másik az iskolai oktatás haszna 
vagy hasznavehetetlensége.

A fenyegető éhhalál

A Panem 12. körzetében, ahol Az éhezők viadala fősze-
replője, Katniss él, a gyerekek sokszor éhesek, nem rit-
ka az éhhalál, a legfontosabb tevékenység pedig a min-
dennapi élelem megszerzése, vadászattal, ügyeskedés-
sel, különböző praktikákkal. Ennek a körzetnek a la-
kói (de a Kapitólium kivételével minden körzet lakó-
jára igaz ez), szó szerint az életüket kockáztatják azért, 
hogy ne haljanak éhen. A viadalra minden évben az 
aratásnak nevezett eseményen választják ki a körzetet 
képviselő lányt és fiút. A sorsoláson az üveggömbben 
valamennyi 12 évesnek egyszer szerepel a neve, hogy 
aztán évről évre eggyel növekedjék az egy-egy névvel 
ellátott cetlik száma. De nemcsak ilyen módon nö-
vekszik az esélye annak, hogy kiválasztott legyen a sze-
rencsésnek beállított szerencsétlen, és megküzdhessen 
a többi körzet versenyzőjével a győzelemért, vagyis az 
életben maradásért:

 „De van egy csavar a  dologban. Tegyük fel, 
hogy szegény vagy és éhezel, mint a családom. 
Ha többször feliratod a neved, egy-egy tesszerát 
kapsz cserébe. Minden egyes tesszeráért annyi 
gabonát és olajat adnak, ami szűkösen ugyan, 
de fedezi egy ember egyévi szükségletét. Ha aka-
rod, a családod minden egyes tagjáért feliratkoz-
hatsz egyszer. Így aztán tizenkét évesen, az első 
aratásomon, négyszer szerepelt a  nevem a  lis-
tán. Egyszer, mert muszáj volt, háromszor pedig 
a három tesszeráért, amivel kiválthattam Prim, 
anya és a  saját egyéves gabona- és olajporció-
mat. Ami azt illeti, azóta is minden évben mu-
száj volt négyszer feliratkoznom. És a bejegyzé-
sek halmozódnak. Idén, tizenhat évesen húsz-
szor szerepel a nevem az aratáson. Gale tizen-
nyolc éves, és mivel immár hetedik éve kényte-
len kisegíteni, egy ideje pedig egyedül eltartani 
öttagú családját, idén már negyvenkétszer kerül 
a neve a kalapba.”15

Az ugyan már az első regény kezdetén kiderül, hiá-
ba minden matematikai valószínűség, ezt felülírhat-

ja a véletlen: bár a listán Katniss húgának neve csak 
egyszer szerepel, mégis őt sorsolják ki a viadalra – he-
lyette áldozza fel magát a nővére, a trilógia főszerep-
lője, és lesz a viadalban részt vevők egyike.

Katnissnek, a viadal előtti életében, a családja élel-
mezésének biztosítása volt az elsődleges feladata, sok-
kal fontosabb annál, minthogy iskolába járjon, és ott 
ehhez képest másodlagos ismeretek elsajátításával tölt-
se az idejét: megtanult vadászni, ha kellett, mókust 
vagy vadkutyacombot tálalt fel az anyjának és a test-
vérének, természetesként élve meg azt az élethelyze-
tet, amelybe, a 12. körzetben élők többségével együtt, 
beleszületett. Akkor lát rá kívülről az éhezők helyze-
tére, amikor, a Kapitóliumból visszatérve, és győze-
delmeskedve a  viadalon, szembesül a  túlfogyasztás-
sal és az egyes körzetek közti egyenlőtlenséggel. Ami-
kor a Kapitóliumban megtudja, hogy az ott élők azért 
tudják végigenni a sokfogásos lakomákat, mert időn-
ként hánytatják magukat, felidéződnek benne az éhe-
ző gyerekek a 12. körzetből:

 „Eszembe jutnak a  konyhánkban álldogáló, 
csont és bőr gyerekek, és nem tudok szabadul-
ni az emléküktől. Látom magam előtt, ahogy 
anya a  szüleikkel beszél, és olyasmit ír nekik 
elő, amit azok biztosan nem tudnak megadni 
a  gyermekeiknek: több ételt. Most, hogy gaz-
dagok lettünk, anya mindig ad nekik valamit. 
De régebben a  legtöbben üres kézzel távoztak 
tőlünk, mert nekünk sem volt semmink, a gye-
rekekre pedig biztos éhhalál várt. Közben meg 
itt a Kapitóliumban az emberek azért okádják 
ki a vacsorájukat, hogy újra meg újra megtöm-
hessék a hasukat a rengeteg finomsággal. Nem 
azért hánynak, mert betegek, vagy mert romlott 
az étel. Ha buli van, mindenki ezt csinálja. Ez 
a szokás. Része a mulatságnak.”16

Magyarországon az 1930-as években az elszegényedés, 
a látszat megőrzésének nehézsége, a lecsúszástól való 
rettegés meghatározó érzéssé válhatott: Móricz regé-
nyei mindenesetre erről tanúskodnak. Érdemes meg-
nézni, például, Az asszony beleszól című 1935-ös re-
gényét: itt a szereplők életét a „relatív ínség”17 keserí-
ti meg. Egy budapesti bérház lakóinak életébe látunk 
bele, akik nem éheznek ugyan, de mindenféle trük-
kökkel igyekeznek fenntartani a látszatot. Különösen 
az asszonyok veszik magukra ezt a terhet, olyan meg-
oldásokat választva, hogy, például, a kaszinóból hoza-
tott egyszerű ebédet úri tányérokban tálalják fel. És ha 
ugyanebben az időszakban Móricz a világból érkező 
hírekre figyelt, akkor látta az éhhalál és a túlfogyasztás 
egyszerre jelentkező problémáját is. Már az is érdekes 
egyébként, hogyan jutott el Móricz a naplójában az 
evés kérdéséig: 1935. február 5-én, a fogorvostól ha-
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zafelé tartva beugrott a Hadik kávéházba, hogy felke-
resse Karinthyt.18 Beszélgetni kezdtek, vagy egy órán 
keresztül diskuráltak, „írók szokása szerint kizárólag 
anyagi dolgokról”, végül Móricz meginvitálta Karin-
thyt magukhoz vacsorára, csütörtök estére. Karinthy 
reakciója számomra elég talányos, ugyanis rögtön azt 
veti föl, hogy nyilván azt szeretné íróbarátja, vacsora 
után érkezzen – vajon nem feltételezte Móriczékról, 
hogy enni is adnak neki? Móricz megnyugtatta, hogy 
lesz ennivaló, bár ironizálva kisebbítette a leendő va-
csorát: „– Á, gyere enni. Nem lesz semmi, holmi csir-
kehulladékok paprikás szószban, semmi különös.” És 
a feltehetően kiadósnak és ízletesnek tervezett, de vala-
miféle ínségételnek beállított vacsora emlegetése után 
tért át a naplójában az evés akkoriban sokakat foglal-
koztató kérdéskörére:

 „Ma az evés egészen komoly dolog lett. Ma ol-
vasom, hogy a Népszövetség elé egy jelentés ke-
rült, hogy 1934-ben egymillió-kétszázezer em-
ber halt meg a földön éhhalállal. Ugyanaz alatt 
az idő alatt a  tengerbe dobtak, vagy elégettek 
144 000 vagon rizst, 5 681 000 vagon gabonát, 
276 000 zsák kávét, 2,5 millió kiló cukrot, 250 
mázsa húskonzervet és másfél millió mázsa friss 
húst. «Ennek kis hányada elég lett volna 4 mil-
lió ember táplálására.»

Magyarországon nemigen haltak éhen. Ez 
a  statisztika legnagyobbrészt valószínűleg Kín-
ára vonatkozik. Herczeg Ferenc viszont tegnap 
tartott beszédet, hogy a magyar nép asszonyai 
annyira tudatlanok, nem tudnak főzni: a nép 
termeli az «életet», mondja a nagy író, nekünk 
kell termelni a gondolatot, s meg kell őket ta-
nítani főzni.

Herczegtől ez részben naivság, részben tapin-
tatlanság, részben egy harminc évvel ezelőtt so-
kat hangoztatott álláspontnak felújítása. Akkor 
sokat mondták ezt, de kikre gondol ő, hogy nem 
tudnak főzni. Bizonyára nem a proletariátusra, 
akiknek nincs mit főzniök. A kisgazdák felesé-
gei viszont remekül főznek, de ezt Herczeg túl 
zsírosnak találja. A középosztály pedig ma már 
áttért a magyar konyháról a francia konyhára, 
s éppen ez a baj, oly sok zöldséget s oly kevés 
fekete húst használnak fel, hogy ebbe bukik be-
le a mezőgazdasági termelés.”19

Itt tehát az éhezés kezeléséről rögtön az oktatásra for-
dítja Móricz a szót – Herczeg Ferencet idézve, akinek 
a felfogásával nem ért egyet. Mindenesetre időről idő-
re visszatérő gondolat az, itt is valami ilyesmi vissz-
hangzik, hogy az iskoláknak annyira gyakorlati isme-
reteket is át kellene adniuk, mint a főzés: én épp an-
nak a generációnak a  tagja vagyok, akiknél lecserél-

ték a  „gyakorlati foglalkozás” elnevezésű tantárgyat 
technikára, az előttünk lévő évfolyam lányai még pa-
lacsintát sütöttek, mi már áramköröket hegesztettük, 
és közben vágyakozva néztük az árván maradt gáztűz-
helyeket. Ugyanakkor Az éhezők viadalából az is vilá-
gossá válik, hogy az étkezés tudományos alapra helye-
zése sem old meg minden problémát: amikor Katniss 
a 13. körzetbe kerül, attól szenved, hogy ott minden-
ki annyi kalóriát vehet magához, amennyi az élethez, 
és a neki kijelölt munka elvégzéséhez szükséges. Eb-
ben a mérnöki pontossággal kialakított világban nincs 
tehát olyan funkciója az evésnek, amilyen, feltehető-
leg, Karinthyt és Móricz közös vacsorája alkalmával is 
volt. A 13. körzetben az evés megszűnik élvezet, tár-
sasági esemény lenni:

 „arra gondolok, milyen jó lenne repetázni, pe-
dig tudom, hiába álmodozom. Az élelmezést tu-
dományos alapokra helyezték. Mindenki pont 
annyi kalóriát kap, hogy kibírja a következő ét-
kezésig; se többet, se kevesebbet. Az adagot az 
életkor, a  testmagasság, a  testalkat, az egészsé-
gi állapot és a napirendben előírt fizikai munka 
mennyisége alapján határozzák meg.”20

De Móricz számára már egészen a pályája elején, ko-
rai, nagy feltűnést keltő novellái egyikében az éhe-
zésre következő túlevés volt a  centrális probléma – 
1909-es, Tragédia című művében egy egész életében 
vegetáló, vagyis épp az életben maradáshoz szüksé-
ges kalóriamennyiséget magához vevő parasztem-
ber határozza el, úgy áll bosszút a dőzsölő gazdago-
kon, hogy kieszi a földesurat a vagyonából. Amikor 
Kis Jánost a munkaadója meghívja a lánya esküvőjé-
re, olyan mesehőshöz válik hasonlóvá, mint akinek 
a szó szoros értelmében át kell ennie magát egy ká-
sahegyen: nem is a gazdag ember, hanem az étel ma-
ga lesz itt ellenséggé. Kis János először képzeletben 
játssza le a háborút:

„Felemelte a hüvelykujját:
– Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros tyúkhúsleves. 

Az jó lesz. Abbul megeszek egy tállal.
És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró, 

sárgaszínű tésztacsigákat, amiket marokszámra 
eregetett le a nyeldeklőjén.

– Dógozni emberek! – kiáltotta valaki.
Kis János meg se mozdult. Eszébe jutott, hogy 

egyszer gyerekkorában valami lakodalomban 
volt. Rokona is volt az a család, még se kapott 
az egész lakomából mást, csak tyúklábát.

Tehetetlen harag, vad düh fogta el. A  ke-
ze ökölbe szorult, s  érezte, hogy most olyat, 
de olyat tudna ütni, hogy minden törne-zúz-
na utána.
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De a hüvelyke mereven állt, erről lassan eszé-
be jutott, amire az imént gondolt.

– Azután töltött káposzta… Hatvanat me-
gennék belőle… de ha ötvenet nem, egyet se.

– Dologra! – kiabáltak amott.
Ő is feltápászkodott. Éhesnek érezte magát. 

Odanézett a  fekete falú cserépedényre. Üres… 
Úgyse volna benne, csak valami lötty.”21

Aztán, amikor a valódi „csata” megkezdődik, hamar 
rádöbben a  gyenge koszthoz szokott parasztember, 
hogy bukásra van ítélve: a Kapitóliumban alkalmazott 
megoldás, önmaga hánytatása nem jut eszébe megol-
dásként, hiszen nem egyszerűen győzni akar, de jóllak-
ni is. (Ez is volt a novella címe egy másik változatában: 
Egyszer jóllakni.) Ha most azt mondaná valaki, ilyen 
szituációk ma elképzelhetetlenek, emlékeztetném rá, 
hogyan aktivizálódnak az ösztönök egy svédasztalos, 
allyoucaneat étteremben: ott nem azt mondogatják az 
emberek maguknak, hogy kieszem az urat a vagyoná-
ból, csak azt, hogy „rajtam ezek nem nyernek”, vagyis 
annyit szeretnének fogyasztani, hogy ők járjanak jól, 
ne az étterem.

„Kis János fogta fakanalát. s nyugodtan, komo-
lyan kezdett munkához. A béle reszketett, s alig 
bírt uralkodni a mohóságán.

A  tizedik kanálnál rettenetes megdöbbenés 
érte.

Úgy érezte jól van lakva.
Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy 

roppant feladatot vállalt magára. Megérezte 
emberi kicsinységét. Mint valami szél suhant 
át agyán a  gondolat, hogy nem fogja megbír-
ni, amit vállalt.

Összerántotta a szemöldökét; alacsony hom-
lokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vas-
állkapcája összekattant, s nekiült újra a csatának.

Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobb-
ról-balra, most a kanalat emelte taktusra a szá-
jához, míg csak a tányér ki nem ürült.

Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az 
étel túl zsíros volt kiványadt, gyenge, zsírtalan 
löttyökhöz szokott gyomrának.

Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpör-
tős, kövér. Jól telerakták a tányérját.

És Kis János kivette a sárga csontnyelű törött 
villát s ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, 
ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. 
Nyomást érzett odabent és szeretett volna leve-
gőre menni. Vagy legalább káromkodni egy na-
gyot, keserveset. És végtelen fájdalommal, irigy-
séggel nézett körül a népen. Mindenki vidám 
volt, nevetett, habzsolt. És ő már tudta, hogy 
vége. Ma már evett annyit, mint egész életében 

egy ülésre szokott. De összecsikorgatta fogát, 
s odatartotta a tányérját a harmadik fogásnak. 
Ez lencse volt orjával. Kint, a cselédek és mun-
kások közt nem tartották meg a szokásos sorren-
det, amit odabent a vőfély verssel szabott meg. 
Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az 
abból. Kis János mindenből.

Így ment ez két óra hosszáig, megállás, pi-
henés nélkül.

Akkor jött a töltött káposzta.”22

A Rab oroszlán című regény éttermi jelenetében, az 
elegáns Gundelban Móricz főhőse, a  hivatalnok-
ként dolgozó Vágrándy Alajos elkezd szónokolni 
a randevúra hívott, egyre rémültebb fiatal lánynak 
arról, hogy nem pusztán az éhség csillapítása mi-
att eszünk. Aztán rátér arra, mennyire másképp van 
ez a szegény embereknél, akik el sem jutnak tálalá-
sig, formákig, élvezetig – olyan ez, mintha Katniss 
a  Kapitóliumban és a  12. körzetben élők étkezési 
szokásait vetné össze. Az más kérdés, hogy egy lány 
megszerzését nem segíti elő, ha a gazdag lakoma köz-
ben lelkiismeret-furdalást keltünk benne: nem is si-
kerül Vágrándy randevúja jól. Ahogy nem volt túl 
eredményes Móricz akkor sem, amikor egy nagyon 
hasonló performanszot előadott a Gömbös Gyulá-
nál megrendezett írótalálkozón, ugyanúgy felolvasva 
egy szegény család egy heti, épp a létfenntartáshoz 
elegendő étrendjét a politikusnak, mint a regényhős 
Ella kisasszonynak:

 „– Igaza van. Az embernek az életben van primér 
szükséglete: ez az éhség lecsillapítása. De az em-
ber eljuthat egy olyan fokra, ahol már másodren-
dű az éhség, elsőrendű a forma… Málna nélkül 
is megélhettük volna a holnapot, de ilyen tálalás 
után lehetetlen elhagyni, s az ember képes is el-
fogyasztani… Ez a két adag bélszín elég lett vol-
na egy hattagú felnőtt társaságnak… leves, sült, 
torta, málna, fekete, szivar… Tudja, mit esznek 
Biharban a magyarok? Itt van nálam egy menü-
kártya az ő asztalukról…

Elővett a tárcájából egy ív papírt, amit egy ta-
nító barátja küldött Biharból, amelyen fel van 
írva, mivel élnek a  szegényemberek. Nem lát-
ta az Ella ijedt arcát, ahogy a félelmes dolognak 
elébenézett, olvasni kezdte:

– Hétfő: reggel leves, délben cibere… (tudja, 
mi a cibere? a gyümölcsökből főtt leves mind ci-
bere) vacsorára kenyér… Kedden: reggel sem-
mi… délben kenyér, vacsorára leves… Szerdán 
reggel zsíroskenyér, délben kenyér, vacsorára ci-
bere… Csütörtökön…”23
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Ma azt mondanánk ezt a heti étrendet vizsgálva, hogy 
éhen ugyan nem halnak a kenyéren és ciberén élők, de 
rosszul táplálkoznak, minőségi éhezés ez valójában. Az 
éhező ember pedig legfeljebb önmagát képes fenntar-
tani, mondja egy másik, harmincas évekbeli Móricz-
regényben, A boldog emberben az elbeszélő-főhős. Él 
ugyan, de beszélni már nem tud, kedve sincs hozzá – 
vagyis, fűzhetjük ezt tovább, nem hoz létre történe-
teket, nem jut el az alkotásig:

 „Azt a kukoricát, amit a disznónak termel az 
ember, megfőzik vízben, ez a legtöbb ennivalója 
ezeknek a nagyon szegény, fődszegény emberek-
nek. Apja, anyja, fiúk, jányok mind azt eszik. At-
tól olyan csendesek, mert csendes ám a szegény 
ember. Csak áll, vagy ül, vagy hallgat. Ritkán 
szól, mert nem bír szólani, nincs neki kedve.”24

És mit tanítsunk az iskolában?

Katnissben akkor merül fel a kérdés, mivel is tölti az 
idejét az, akinek nem kell az élelemért megküzdenie, 
akinek nem veszi igénybe minden percét a létfenntar-
táshoz szükséges kalóriamennyiség megszerzése, ami-
kor győztesként tér vissza a Viadalról. Ekkor kezd be-
legondolni abba is, vajon hogyan élnek, mivel foglal-
koznak a Kapitóliumban élők:

 „Milyen lehet egy olyan világban élni, ahol 
gombnyomásra az ember asztalán van az étel? 
Mivel tölteném az időt, amit most élelem-
gyűjtésre fordítok, ha ilyen könnyen tudnánk 
ételt szerezni? Vajon mivel töltik a  napjaikat 
a kapitóliumi emberek, azonkívül, hogy feldí-
szítik a testüket, és izgatottan várják, hogy be-
fusson egy újabb kiválasztott szállítmány, és 
a gyerekek legyilkolják egymást az ő szórakoz-
tatásukra.”25

Nem egyszerűen unatkozni kezd a  lány, hanem az 
identitását veszíti el. Onnantól kezdve, hogy nem az 
élelemért (a saját maga és a környezete táplálásáért) 
kell harcolnia, már nem tudja, ki is ő valójában.

 „Most először merek komolyan belegondol-
ni abba, hogy talán tényleg hazatérhetek. Ha 
győzünk, híres leszek. És gazdag. Saját házam 
lesz a Győztesek Falujában. Ahol együtt lakunk 
majd Anyával és Primmel. És soha többé nem 
fogunk éhezni. Egy újfajta szabadság vár ránk. 
De aztán… mi lesz? Milyenek lesznek a min-
dennapjaim? Hiszen eddig minden percemet 
azzal töltöttem, hogy élelmet szerezzek a  csa-

ládomnak és magamnak. Nem tudom, mihez 
kezdek, ha erre már nem lesz szükség. Még ab-
ban sem leszek biztos, hogy kicsoda vagyok 
egyáltalán.”26

Jól tudják ezt feltehetően a  Viadal működtetői is, 
épp ezért létezik szervezett megoldás arra, hogy el-
foglalja magát egy hazatért győztes – minden ilyen 
lány és fiú kötelezően kiválaszt magának valamiféle 

„talentumot”, mondhatnánk azt is, hogy hobbitevé-
kenységet. A  talentum választásának azonban nem 
az az elsődleges célja, hogy ne unalomban (vagy, mi-
képp Haymitch esete mutatja, mértéktelen alkohol-
fogyasztással) teljenek a győztesek napjai, hanem az, 
hogy a győztes valamilyen tevékenységgel továbbra 
is szerepelhessen a  médiában, lehessen róla tudósí-
tásokat, riportokat készíteni. Nem valódi tehetség-
ről van itt szó tehát (Katniss valódi tehetsége ugyan-
is a vadászat lenne, de azt nem választhatja talentum-
ként), hanem egy kimódolt, előírt, listából kiválaszt-
ható tevékenységről:

 „A Viadal győzteseinek választania kell valami 
talentumot. A talentum az a tevékenység, ami-
vel az ember a győzelem után foglalkozni kezd, 
mivel nem kell iskolába járnia vagy körzet va-
lamelyik ipari központjában güriznie. A talen-
tum gyakorlatilag bármi lehet, amiről aztán ri-
portot tudnak készíteni. […] Nekem nincsen 
talentumom, hacsak nem számítjuk a vadásza-
tot, ami viszont törvénybe ütközik. Szóba jöhe-
tett volna még az éneklés, de inkább meghalok, 
mintsem hogy a Kapitólium kedvéért dalra fa-
kadjak. Anya próbálta felkelteni az érdeklődé-
semet egy sor különböző dolog iránt, kiválasz-
tott néhány megfelelőnek látszó talentumot egy 
listáról, amit Effie Trinket küldött neki. Olya-
nok szerepeltek rajta, mint a főzés, a virágkötés 
és a fuvolázás.”27

Azon is csak akkor kezd Katniss gondolkodni, mi-
re is való az iskola valójában, amikor visszatér a vi-
adalról, és megtapasztalja, hogy a  különféle körze-
tekben eltérő módon fogják fel az iskola feladatát, 
funkcióját. Ekkor találkozik a „hivatásosokkal”, az-
az azokkal a fiatalokkal, akik egész életükben a Vi-
adalhoz szükséges képességeiket fejlesztik („Az El-
ső, a Második és a Negyedik Körzet kiválasztottjai-
ról lerí, hogy mióta az eszüket tudják, erre a napra 
készültek.”28) – persze, azokban a körzetekben, ahol 
kisorsolják a viadalra küldött versenyzőket, hogyan 
kellene felépíteni az iskolai oktatást? Milyen iskola 
lenne az, amely mindenkit a viadalra készít, holott 
azon csak néhányan vesznek majd részt – mi lenne 
itt az „életre nevelés”? Arra a néhány tanulóra figyel-
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jenek, aki részt vesz a Viadalon, vagy azokra a töme-
gekre, akikre a  leggyakoribb foglalkozás, a  szénbá-
nyászat vár? A 12. körzet iskolájában mintha sem ez, 
sem az nem valósulna meg:

 „A suliban azt tanították, hogy a Kapitóliumot 
egy régebben Szikláshegységnek nevezett he-
lyen építették. A Tizenkettedik Körzet helyén 
régebben az Appalache-hegység vonulatai hú-
zódtak. Itt már több száz éve bányásznak sze-
net. Ezért kell manapság a bányászoknak olyan 
mély tárnákat ásni. 

A suliban valahogy mindig a szénnél kötünk 
ki. Az olvasmányaink és a matekfeladatok több-
sége is szénnel kapcsolatos. Leszámítva a heti egy 
előadást, amikor Panem történelméről tanulunk. 
Illetve hallgatjuk, hogy valami nagyokos arról 
magyaráz, miért is kell végtelenül hálásnak len-
nünk a Kapitóliumnak.”29 (1/3)

Bár Katniss ezek szerint tanult az iskolában történel-
met (még ha az hazug történelem volt is), valameny-
nyi matematikát (igaz, hogy minden feladat a  szén-
nel volt kapcsolatos), sőt, még olvasott is, bár legin-
kább a szénről. De hiába esik szó az iskola kapcsán 

„olvasmányokról”, a 12. körzet világában mintha nem 
lennének könyvek, az iskolán kívül senki sem olvas. 
Pedig a Viadal során kiderül, nagy szüksége lenne rá 
Katnissnek, hogy legyenek olvasmányélményei, vagy 
vissza tudjon emlékezni az általa látott filmekre – hi-
szen nem elég minden helyzet megoldásához az erő, 
a fizikum, de még a  leleményesség sem. A  lánynak 
leginkább azt kellene tudnia, milyen is szerelmesnek 
lenni, hogyan alakul egy románc, mit tesz egy szerel-
mespár – és ezt, hagyományosan, mondhatnám, év-
századok óta, irodalmi művekből, később filmekből 

„lesik el” a lányok és a fiúk. (Hogy gondok legyenek 
abból gyakran, ha a szerelem tárgya nem úgy viselke-
dik, ahogy az olvasmányok hősei: gondoljunk csak 
Puskin Tatyjánájára, aki Anyegint olyannak akarja 
látni, mint az általa olvasott angol szentimentális re-
gények hőseit. Anyegin, az új típusú regényhős azon-
ban kicsúszik a lány által az olvasottak alapján össze-
rakott sémából.) Amikor Katnissnek alakítania kelle-
ne a szerelmes lány szerepét, hogy a Viadal nézőit a sa-
ját oldalára állítsa, csak egyvalamire tud visszagondol-
ni, a szülei egymás iránti érzelmeire, és arra, hogy az ő 
kapcsolatukat milyennek látta. De nagyon kevés em-
lékképre támaszkodhat:

 „Soha nem voltam még szerelmes, úgyhogy 
nem lesz egyszerű a  feladat. A  szüleimre gon-
dolok. Eszembe jut, hogy apa mindig hozott 
anyának ajándékot az erődből. Anya arca pe-

dig mindig felderült, amikor meghallotta apa 
bakancsának dobogását az ajtó előtt. És eszem-
be jut, hogy anya kis híján belehalt, amikor el-
veszítette őt.”30

Amikor pedig Katniss a halállal szembesül, arra döb-
ben rá, hogy vannak olyan helyzetek, amikor túl kell 
lépni a hasznos és szükséges, az életben maradáshoz 
elengedhetetlen kötelességeken, és olyan, értelmet-
lennek látszó tevékenységekhez kell fordulni, mint az 
éneklés („A mi világunkban a zene valahol a hajsza-
lag és a szivárvány között helyezkedik el hasznavehe-
tőség tekintetében. A szivárvány legalább az időjárás-
ról elárul ezt-azt.”31), vagy a szertartásos temetés. Az 
éneklés segítheti az elbúcsúzást a halottól, ahogy sze-
relmet is ébreszthet: a lány anyja azért szeretett bele az 
apjába, mert az gyönyörűen tudott énekelni, és Gale 
is ugyanezért szeretett bele Katnissbe, még gyermek-
korukban. Voltaképpen mindenféle művészeti ág elő-
kerül így a regényben: vannak helyzetek, amikor a ze-
ne segít, van, amikor a szavakká transzformált képző-
művészet (Peeta színekről és szivárványról beszél a hal-
dokló morfinfüggőnek), de azt is látjuk, hogy eseten-
ként az írásnak, az irodalomnak van gyógyító vagy 
életmentő funkciója. Katniss és Peeta számára a tör-
ténetek feldolgozása, az emlékőrzés, a könyvírás segít, 
az az alkotó tevékenység tehát, amire az iskola sem-
milyen formában nem készítette fel őket soha. Mint-
ha azt is mondaná mindezzel Az éhezők viadala, hogy 
bár csak időnként használjuk a művészeti képessége-
inket, de olyan szituációkban, amelyek kiélezett ha-
tárhelyzetek, és amikor mindennél jobban szükségünk 
van a segítségre, támaszra, vagyis szerelem, haldoklás, 
gyász idején. És ezek az igazi talentumok, nem azok 
a listából kiválasztható, riportokban megmutatható, 
kvázi-képességek, amelyeket Katnissnek felkínálnak: 
a valódi talentum olyasmi tehát, mint Móricz kifeje-
zésével a „léleklámpás”, aminek a felfedezését hiába 
várta a tanáraitól.

Nem szeretnék nagyívű következtetéseket levonni 
Az éhezők viadala és Móricz együttolvasásából, amely 
komoly megállapításokhoz vezetett el, de legalább eny-
nyire azt is szerettem volna megmutatni vele, hogy já-
tékos, kreatív tevékenység maradhat az olvasás, a mű-
vek párbeszédbe hozása, így az irodalomoktatás is. Leg-
alább arra jó lehet egy ilyen elemzés, hogy rádöbbent-
sük a nem olvasókat: olvasni, énekelni, festeni nem-
csak örömteli, de hasznos is lehet.   
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