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Kedves Tanárnő, Tanár Úr! 

Az Átrium Színház és a Mentőcsónak Egység Holtverseny – úszás egy részben 

című előadását szeretnénk figyelmébe ajánlani, amelynek 2021. október 2-án 

volt a bemutatója a Jurányi Ház 123-as laborjában. 

Az előadás a kamaszkor világába visz bennünket, sötét és hideg világba. Dante 

Pokla juthat eszünkbe, ahol a földi dimenziókhoz szokott utas képtelen 

tájékozódni vezető nélkül, mert itt nem érvényesek az addig ismert és 

megszokott, az érzékszervek segítségével koordinált tér- és időviszonyok. A 

Holtverseny fiataljainak azonban nincs kalauzuk a gyermekkor és a felnőttkor 

közötti bizonytalanságban. Egyedül, faltól falig verődve sodródnak előre, 

alkohollal, drogokkal, szexszel tompítva a fájdalmat. 

Totth Benedek 2014-ben megjelent, Holtverseny című regényét Kovács Máté 

rendező, Nyulassy Attila és Ugrai István alkalmazták monodráma formájában 

színpadra. Katona Péter Dániel játssza a darab összes szerepét, a nézők szeme 

előtt lényegül át egyik figurából a másikba, így mesélve a történetet egy fiatal 

társaság hétköznapjairól, a kiábrándultság, az erőszak, a magány világáról. 

 A történetben az agresszió és a félelem, a hatalom és a bizonytalanság, a 

gátlástalanság és a szorongás között nem ellentét, hanem ok-okozati 

kapcsolat van. Az agresszió kiváltója a félelem, az inkább ütök, mielőtt engem 

ütnek magatartása, a basáskodó hatalom mögött kisebbrendűségi érzés, a 

gátlástalanság mögött komoly frusztráció áll. Ezeknek az összefüggéseknek a 

felismerése és megértése nemcsak a kamaszkor bizonytalan és félelmekkel teli 

időszakában fontos, hanem mindannyiunk számra újra és újra rögzítendő 

ismeret. 

Az Átrium nagy energiájú előadása a reflexió nélküli sodródás veszélyeit a mai 

tizenévesek számára ismerős helyzeteken, mai történéseken keresztül érezteti 

meg, megrázó erővel. A direkt tanulság, a példázatosság szándéka nélkül 

megszólaló mű világában vergődő és sodródó szereplők sorsát nézve a 

legfélelmetesebb tanulság az, hogy milyen kicsin múlik az elsodródás vagy a 

megmaradás. És a vigasz, hogy mégsem kizárólag csak a szerencsén múlik ez. 

Tanári segédanyagunkban szeretnénk ötletekkel szolgálni az előadást 

megelőző és a színházlátogatás utáni, jelen előadás kapcsán különösen fontos 

feldolgozó munkához. 

Szeretettel várjuk Önöket és tanítványaikat az Átriumban! 
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Kinek ajánljuk az előadást? 

 Az előadás színlapja 16 éves korhatárt jelöl, és „explicit színházi tartalomra” 

figyelmeztet. A darab sötét világát, a nihil és a következmények nélküliség 

atmoszféráját a cselekményelemek és a nyelvhasználat, a nyelvi 

megnyilatkozások együtt teremtik meg. Minden pedagógiai szituációban, így a 

színházlátogatás szervezése során is elsődleges szempont a csoport ismerete. 

Az életkor viszonylagos, az érettség, a szociális háttér, a norma, az ízlés, az 

előzetes ismeretek, a csoportra jellemző nyelvi regiszter, a színházi kód értése 

mind-mind szempontként szerepel, amikor egy osztálynak, csoportnak 

előadást választunk. 

A Holtverseny szókimondó részletességgel meséli el egy fiatal társaság 

felkavaró történetét, amelyben az értékrend-, szeretet- és 

következménynélküliség megrendítő világát a szleng és a káromkodás nyelvi 

közege uralja. A szövegvilág verbális agressziója, a női szereplők tárgyiasítása, 

a szexualitás érzelmekkel össze nem kapcsolódó verbális megjelenése 

bizonyos diákcsoportokban megütközést kelthet. 

Olyan osztályoknak, csoportoknak ajánljuk tehát az előadást, akik tisztában 

vannak a színpadi jelrendszer nyelvi és vizuális elemeinek jelentés- és 

atmoszférateremtő szerepével, a beszédmód figurajellemző erejével. Akik a 

színházi előadástól nem nyelvi normaadó szerepet várnak, hanem azonosulni 

tudnak azzal a nézettel, mely szerint a színpadi nyelvhasználat nem morális, 

hanem dramaturgiai kérdés. 
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Totth Benedek1  

1977-ben született Kaposváron; műfordító, szerkesztő, 

író. 

Több mint ötven amerikai és angol regény, valamint 

novellák, képregények és forgatókönyvek fordítója. 

Dolgozott a Magvető, Európa, Cartaphilus, Agave 

Könyvek, Ulpius-ház, Konkrét Könyvek, Új-Palatinus, 

Athenaeum kiadóknak. 

2014-ben jelent meg az első saját könyve, a 

Holtverseny című regény a Magvető Kiadónál, majd 

2017-ben ugyanitt egy újabb regénye, Az utolsó utáni 

háború. Azóta az Élet és Irodalomban (Niki sikolya), a 

Hévíz folyóiratban (Hans Otto, az emberi ágyúgolyó) 

és a Könyvesblogon jelentek meg rövidebb írásai, illetve a Hévíz folyóirat és a Cser Kiadó 

közös, 1956-os antológiájában, A másik forradalomban jelent meg egy novellája, A fekete 

katona címmel. 

Fontosabb fordításai: 

Dennis Lehane: Viharsziget (Shutter Island), Agave Kiadó, 2004, 2010 
Iain M. Banks: Emlékezz Phlebasra (Consider Phlebas), Agave, 2005 
Hunter S. Thompson: Rumnapló (The Rum Diary), Konkrét Könyvek, 2005 
Iain M. Banks: Fegyver a kézben (Use of Weapons), Agave Kiadó, 2006 
Aldous Huxley: Majmok bombája (Ape and Essence), Cartaphilus, 2008 
Aldous Huxley: Szép új világ (Brave New World), Cartaphilus Kiadó, 2008 
Stephen King: Lisey története (Lisey’s Story), Európa Kiadó, 2008 
Chuck Palahniuk: Láthatatlan szörnyek (Invisible Monsters), Cartaphilus Kiadó, 2009 
Denis Johnson: Mindenki marad! (Nobody Move), Magvető, 2010 
Cormac McCarthy: Az út (The Road), Magvető Kiadó, 2010 
Chuck Palahniuk: Altató (Lullaby), Cartaphilus Kiadó, 2010 
Cormac McCarthy: Átkelés (The Crossing), Magvető Kiadó, 2012  
Tracy Letts: A jegyzőkönyv (The Minutes), magyarországi ősbemutató: Átrium, 2021 

Saját könyvei: 

Holtverseny, regény, Magvető, 2014 

Az utolsó utáni háború, regény, Magvető, 2017 

Díjai: 

Holtverseny című regénye kapta a legjobb első prózakötetért járó Margó-díjat 2015-ben. 

  

                                                           
1
 Fotó: Hegedüs Márta (MNO) – forrás: https://szepiroktarsasaga.hu 
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 A Holtverseny című regényről 

 

A következménynélküliség krimije 

A regény indításában egy szűk térbe, egy autó belsejébe összezsúfolva az 

összes fontosabb szereplőt megismerjük. A volánnál Kacsa ül, mellette Bója, 

hátul Zolika és a narrátor, köztük Niki, Kacsa barátnője, aki épp most „be van 

dobva a közösbe”. A nyitó jelenetben azonnal felvázolódnak az erőviszonyok 

is. Egyértelműen Kacsa a vezér, a többiek engedelmeskednek neki, hatalma 

van felettük. A rangsor végén Zolika van, a balek, a pancser, az örök lúzer. 

Az alaphelyzetben ez az élsportolókból álló tizenéves társaság betépve, 

jogosítvány nélkül száguld az országúton az egyikük apjától lopott autóval, 

amikor koppan valami, és az autó kisodródik a kanyarban: 

„-Vaddisznó volt, bazmeg – makacskodik Kacsa. – Tuti, hogy az volt.”. Krimibe 

illő indítás. Várjuk a folytatást, az izgalmakat, de érthetetlen módon nem 

történik semmi. Nincs rendőrség, nyomozás, kihallgatás, szembesítés, 

gyanúsítás, és nincs bűntudat, lelkiismeret-furdalás, önvád sem. Pedig egy 

embert gázoltak el. A következő napokban a fiúk története a szokásos 

körökkel és minden következmény nélkül folyik tovább: edzenek, iskolába 

mennek, ismét edzenek, csajoznak, aztán drogoznak, isznak és balhéznak. Az 

ok-okozatiság törvénye, és úgy tűnik más, például a morális törvények sem 

működnek a világukban. 

Egy következmények nélküli világ rajzolódik ki előttünk, amelyben rezignáltan, 

cél és érzelmek nélkül léteznek a regény szereplői. Unottak, fásultak, és a 

következménynélküliség magabiztosságával tesznek egyre szörnyűbb 

dolgokat. Az álarcok mögé nézve azonban mindenkinél kiderülnek gyenge 

pontok. 

Kacsa hatalmat akar. Mindenhol és mindenáron. A szülei gazdagok, mindene 

megvan, és ezzel kérkedik is. Így, ennek segítségével teremti meg a státuszát, 

ha már a sporteredményeivel nem tudja. Tisztában van vele, hogy Zolika és a 

narrátor is jobb úszó nála, így minden eszközt bevet annak érdekében, hogy 

mégis ő tűnjön a legjobbnak az úszócsapatban. Ezt a látszatot el is éri a szülei 

pénzével, és némi doppinggal. Minősíti és osztályozza a lányokat, akiknek a 

társaságon belüli értékét a hozzá való viszonyuk szabja meg. Őket is csak 

birtokolja, mint mindent és mindenkit maga körül. A banda fejeként szigorú 

hierarchiát tart fenn és tekintélyt követel. Aki megpróbál ellenszegülni, azt 

kegyetlenül megalázza, megtorol minden ellenállást. Az empátiára és a 

bűntudatra is képtelen, egyetlen érzelmi megnyilvánulása a düh, az agresszió. h
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Bója vízilabdázó. Kacsa után következik a rangsorban. Állandó 

ingerültségének, dühének oka azonban nem ez, hanem a bátyja mögötti 

örökös második hely. A kétszeres olimpikon árnyékából akar kitörni, de 

képtelen rá. Az úszó fiúk csapatának azért fontos tagja, mert ő tudja 

legolcsóbban beszerezni az igazolásokat. 

A lányok a fiúk szexualitásának tárgyai csupán. Szinte nem is veszik 

emberszámba őket, de nem tiltakoznak ez ellen, önérzet nélkül belesimulnak 

a rendszerbe. Niki és Viki is jó anyagi körülmények között élnek, 

értékrendjükben is a luxus és a kényelem a döntő. Niki azért aggódik a 

Thaiföldön nyaraló szüleiért, mert ha megfulladnak egy esetleges cunamiban, 

akkor neki gyalog kell majd iskolába járnia. 

Zolika kilóg a sorból. Fizikailag egyáltalán nem gyenge, az úszóváltó egyik 

legjobb tagja. Sokkal jobb Kacsánál. Attól sebezhető, hogy neki még vannak 

érzelmei. Zavarba tud jönni, ragaszkodik a narrátorral való barátságához, és 

képes a szerelemre, amit Niki iránt érez. Mindez indokolhatja, hogy állandó 

célpontja Kacsának. Az ízléstelen megalázástól a merülőverseny utáni 

vízbefojtási kísérleten át a valódi gyilkosságig vezet az út. 

A regény narrátora is a társaság egyik tagja. A nevét nem tudjuk meg, csak 

annyit, hogy ő is jobb úszó Kacsánál, az édesanyja egyedül neveli, és szűkös 

anyagi körülmények között, a lakótelepen laknak. Számára az úszás menekülés 

a pillanatnyi adrenalinmámorba:. „Az utolsó húsz métert önkívületben teszem 

meg, alig veszek levegőt”; „Még a dobogón állok, de már leveszem az érmet. 

Nem érdekel ez a felhajtás, az adrenalin a lényeg” (175. o.). A sport nem a 

saját értékén fontos számára, a vele járó izgalom, az adrenalin agyat és 

érzéseket tompító hatása a lényeg. Az úszás is csak tudatmódosítóként 

szolgál, ami elzsibbasztja a fájdalmat. 

A legtöbb emberi a narrátorban és Zolikában maradt. Az elbeszélő az, aki 

mentőt akar hívni az elgázolt öregemberhez, aki betyárbecsületből nem jelenti 

fel a doppingoláson kapott Kacsát, és akiről kiderül, hogy képes a barátságra, a 

kötődésre. Zolika a legjobb barátja. Egy közös iskolai megaláztatás kapcsolja 

össze őket, és bár látszólag nem szoros ez a kapcsolat, kölcsönösen figyelnek 

egymásra. Amikor Zolika eltűnik, csak a narrátor kezdi el azonnal keresni. Ő az, 

aki megéli és megérti a tragédiát, és aki a történet elmesélésével meg is 

gyónja azt. 

 

  

ak
i e

lm
o

n
d

ja
 a

 t
ra

gé
d

iá
t 

   
   

   
   

   
   

   
   

ǀ  
   

   
   

   
   

   
   

 a
ki

k 
se

b
e

zh
et

ő
k 

   
   

   
   

   
   

   
  ǀ

   
   

   
  

   
   

   
a 

lá
n

yo
k 



 
7 

Erőszaknyelv 

Az egyes szám első személyű narráció következménye nemcsak a belső 

nézőpont és a szereplő tudatán átszűrt, interpretált történet, hanem a 

nyelvezet is, hiszen az ő nyelvi regiszterén keresztül kapjuk az eseményeket. A 

reflektálatlan, értékrend nélküli világ torzult nyelven jelenik meg: a trágárság 

és a káromkodás teszi ki a megnyilatkozások nagy részét. Ennek nyersessége a 

beszélő világérzékelésének sivárságát, mindenféle etikai norma nélküli 

életformát mutat. Ugyanakkor a nyelv nemcsak rámutat az erőszakra, hanem 

trágárságával maga is az erőszak egyik formája lesz. 

A történetmesélés nélkülöz minden erkölcsi reflexiót, csak az események 

személyes nézőpontú leírására szorítkozik, jelen időben. Ugyanakkor a 

perszonális elbeszélőhöz való írói viszonyban érzékelhető egy norma, 

amelyhez képest érezzük a kamasz szereplők világát dekadensnek. Sajátos 

feszültséget hoz létre, hogy az egyre erőteljesebb, egymástól és a környezettől 

elszenvedett verbális és fizikai erőszakleírások szenvtelenül, érzelmek nélküli 

hangon szólalnak meg. A narrátor belső beszédében viszont lírai regiszterek is 

megfigyelhetőek: „Bója hátrafordul, a pupillája mint egy bányató” (13. o.); „a 

medence szélén állok, a borotvaéles reflektorfény széthasogatja a víztükröt” 

(72. o.); „A sütöde neonfénye úgy esik ki a berácsozott ablakon, mint egy 

kocka.” (130. o.) „a féklámpák izzó lávafolyamként hömpölyögnek” (214. o.). 

A regény nyelvezetének sajátos vonása a kortárs szlengben felbukkanó 

virtuális világ mint vonatkoztatási rendszer. A kémiáról a Breaking Bad, a város 

hangulatáról a Walking Dead, az autóval való száguldás közben a zajvédő falak 

közé érkezve a Csillagok háborújának jelenete jut a narrátor eszébe, amikor 

fénysebességre kapcsolva megnyúlik a csillagmező. Otthonos számukra ez a 

világ, ahol a számítógépes játékokban mindenkinek több élete van, a fejlövés 

nem halálos, az ölés nem tragikus. Hogy otthonosságuk ebben a világban ok 

vagy okozat, hogy a kiégettség és részvétlenség következmény-e, 

kideríthetetlen és lényegtelen is. Sokkal fontosabb a következménynélküliség, 

amely átszivárog a valóságos életterükbe is, ahol a lelki sivárság és a fizikai 

terror egyre mélyebb szintjeire süllyednek, az első gondatlan, gázolásos 

emberölés után egy tudatos gyilkosságba.   

 

Légszomj 

A konkrét történések mögött a szereplők légüres térben vergődnek, levegő 

után kapkodnak, mint azok a halak, akiknek haláltusáját a regény narrátor-

főhőse az összetört akvárium szilánkjai között figyeli szenvtelenül: „A lé
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díszhalak a hullámokon szörföznek, az uszonyukkal csapkodnak, ott 

ficánkolnak a padlón. Nincs esélyük, hiába dobálják magukat a levegőbe, 

hiába vergődnek, hiába tátognak. Nekik itt nincs levegő” (129. o.). A szereplők 

úszókként lelkileg és fizikailag is jól ismerik a légszomj állapotát. Erőpróbaként 

is gyakran játsszák a fulladás határáig tartó merülés mutatványát. „Kacsa 

ritkán bírja három percnél tovább. Az száznyolcvan másodperc. Százötvennél 

fogyni kezd a levegő. Buborékok bukkannak elő Kacsa szájából. Égni kezd a 

tüdeje. Már nem bírja sokáig. […] Ez a barom inkább beledöglik, de nem adja 

fel. Különben meg van egy pillanat, amikor már nem tudsz feljönni a víz alól 

segítség nélkül.” (48. o.). A társadalmi vákuum, amely körülveszi őket, nem ad 

kapaszkodókat, csak a sodródás medrét, ebben fuldokolnak és vergődnek 

mindannyian, akár a budai villába, akár a panel szoba-konyhába térnek haza. 

Látszólag nagyon szabadok, nem ellenőrzi őket senki. Az alkohol, a drogok és a 

szex mindennapjaik része. Ez a szabadság azonban nem tölti el őket 

megelégedéssel. Ideig-óráig éreznek kielégülést, de a boldogság helyett csak 

drogos és alkoholos mámor van, amelynek végén újra a sötétség és a légszomj 

keríti hatalmába őket. Nem tudják megfogalmazni, mi hiányzik, mert 

nincsenek hozzá szavaik, és nem ismernek olyan értékrendet, amihez képest a 

hiányt meg tudnák fogalmazni. Úgy tűnik, nem akarnak semmit, csak jól 

akarják érezni magukat. Céltalanul és önreflexió nélkül lebegnek, mégis érzik 

az űrt magukban és maguk körül. Az ingerültség és az állandó feszültség 

bennük épp ebből a megfogalmazhatatlan és ezért kielégíthetetlen hiányból 

adódik. Csapdába kerültek. Beszippantotta őket ez a világ és nem tudnak 

kiszállni belőle. Nincsenek minták, ami felé elmozdulhatnának, nincs szülői 

segítség.  

A regényvilágban megjelenő szülők nem sokat törődnek a gyerekeikkel. Vagy a 

külsőségek rabjai, mint Kacsa anyja, vagy depresszióban tengődnek és isznak, 

vagy szinte egyáltalán nem is tudnak a gyerekükről, mint Zolika anyja, aki fia 

eltűnésével csak napok múlva szembesül. Az egyetlen felnőtt, aki, ha sajátos 

módon is, de törődik a fiúkkal, Bandibá, az úszóedző. Ő számukra az apakép. 

Alkoholista, agresszív, de legalább figyel rájuk.  

 

„…nem állhatok meg, mert akkor végem” 

A regény motívumhálójában a víz, az úszás, az elsüllyedés, a levegő-légszomj, 

a felszín és a mélység fogalmai összekapcsolódnak, és az álom motívummal 

társulva szimbolikus jelentésréteget hoznak létre. A felszín és a mélység az 

életlehetőségek, életminőségek végletei. A felszín, a megmaradás, az értelmes ál
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élet vagy a mélység, az iszapban való megfulladás életformái között kell 

választania a regény szereplőinek. Ez élet-halál kérdés számukra. 

Az elsüllyedés és megfulladás a narrátor visszatérő félelme is. Egyik álmában 

egy kutya elől menekülve, egy szurokkal teli medencébe zuhan: „…hiába 

kapálóztam, sehogy sem bírtam partra evickélni. Halálfélelmem volt, de 

frankón, aztán amikor már tényleg nem maradt semmi levegőm, felriadtam” 

(71. o.). A fulladás és a feketeség, a tájékozódás lehetetlensége álmában és 

ébren is kísérti: „Ahogy átlépek a biztonsági korláton, a szél összeborzolja a 

hajamat, hirtelen nem kapok levegőt, mint amikor tavalyelőtt télen 

fogadásból jég alatt úsztam, és majdnem megfulladtam, mert a mocskos 

vízben alig találtam meg a léket.” (211-212. o.). Más alkalommal azt álmodja, 

hogy bálnavadászként lefűrészeli a kifogott állatok uszonyait és így 

megcsonkítva dobja vissza őket a vízbe. „Az egyik be is szólt, hogy ezt most 

minek kellett, uszony nélkül nem tud úszni és nem tud feljönni levegőért. A 

bálnák emlősállatok. Megfulladnak az iszapban.” (56. o.). Innen ugrik a 

gondolat a cápákra, mint a tévéműsorok divatosabb témájára. „A múltkor egy 

öblös hangú narrátor arról magyarázott, hogy a cápa porcos hal, és mivel 

nincsen kopoltyúja, csak úszás közben kap levegőt, ezért folyamatosan 

mozognia kell. Ha megáll, megdöglik. Ha egy cápának levágják az uszonyát, 

akkor elkezd süllyedni, aztán amikor leér a tengerfenékre, megfullad. A 

cápákról mindig az apám jut eszembe. Ő sem állt meg soha.” (56-57. o.). Ilyen 

motivikus-kontextusbeli előzmények után a szöveg egy későbbi helyén a cápa 

önmetaforaként jelentkezik: „Fingom sincs, hová megyek, csak azt tudom, 

hogy nem állhatok meg, mert akkor végem. Cápa vagyok.” (131. o.). A 

metafora jelentéséhez itt már hozzátapadt az apa példájából származó 

tanulság: az életben maradás egyetlen lehetősége állandóan mozgásban lenni, 

nem megállni. A regény utolsó mondataiban a cápametafora a túlélés 

szimbólumává válik: „Most kell becsapni a célba, de amikor meglátom az 

időmérő panelt, ráfordulok a falra, és újra ellököm magam. Nem bírok 

megállni.” (245. o.). A záró mondatban ismét felsejlik az apai tanítás, aki a fiú 

álmában azt mondja: „Ússzál tovább, fiam, ha beledöglesz is!” (57. o.). 

Zolika halála, és a feléje irányuló támadás után a víz védi meg a narrátort a 

teljes őrülettől. Ahhoz, hogy ne gondoljon a borzalmakra, folyamatosan úsznia 

kell, nem szabad megállnia, mert abban a pillanatban megrohanják a 

gondolatok, és akkor süllyedni kezd, a mélybe, le, az iszapba. 
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Határtalan üresség 

Az elemzők a regény műfaján belül az ifjúsági regény, fejlődésregény, közép-

európai kamasz-thriller, a krimi műfajával rokonítják leggyakrabban Totth 

Benedek művét, illetve többen sorolják a Young Adult irodalomhoz is. A 

Holtverseny poétikai, nyelvi, formai sajátosságai, az E/1. személyű narrátor, a 

gyorsított időkezelés, a jelen idejű elbeszélésmód, a filmszerűség, a kortárs 

szleng használata és a vizuális kommunikáció erőteljes jelenléte a szövegben 

egyértelműen besorolhatóvá teszik ebbe a műfajba. 

A műfaji jegyek közül a filmszerűség, a snittszerűen egymás mellé helyezett 

történések ellenpontjai groteszkké, olykor abszurddá teszik a megjelenő 

világot. A szándékosan túlzó helyzetek és a szereplők beszédmódja, a szöveg 

által teremtett képi világ a Tarantino-filmeket idézik. Ilyen például a Kacsa 

házibulijában a macska körül szerveződő jelenet. Az állat véletlen lelövése, 

majd brutális agyonverése, az eltemetése körüli burleszkszerű ügyetlenkedés, 

és a háttér bohózatba illő díszlete a tarantinói túlzásokkal létrejövő abszurdra 

emlékeztetnek. A naturális jelenetek viszolyogtatnak, ugyanakkor zsigeri 

szinten érzékeltetik, teszik megtapasztalhatóvá azt a világot, amely 

rémisztően üres és nélkülöz minden moralitást, amelyből nem tudatosan, de 

minden erejükkel igyekeznek elmenekülni a figurák. Bódítják magukat itallal, 

droggal, szexszel, adrenalinnal, médiával. Ez a szándékosan felnagyított, 

torzított világ és a látvány naturális, megrázó élménye érzékelteti az olvasó 

számára ezeknek a fiataloknak a valódi értékek és igazi boldogság nélküli, 

kétségbeesetten üres világát. 
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Adaptáció 

Spiró György szerint minden színházi előadás adaptáció, mert kiindulópontja mindig egy 

valamilyen formában már létező történet. Ahogyan ő fogalmaz: „Soha nem is találtak ki a 

drámaírók igazán eredeti történeteket. A nagy drámai korszakokban is mindig már eleve 

népszerű anyagból indultak ki. A görögök a mítoszokat írták újra, de Shakespeare se maga 

találta ki a mesét.” (Színház, 2018. LI. évfolyam 4. szám 2. o.) 

Átrium Színház és a Mentőcsónak Egység Holtverseny – úszás egy részben című előadása 

Totth Benedek regényéhez vállaltan nagyon közeli adaptációt mutat. Kovács Máté, Nyulassy 

Attila és Ugrai István a regény egyes szám első személyű nézőpontját megtartva a 

monodrámává alakították a formát, amely lehetővé tette a regény szöveghű megjelenítését, 

ugyanakkor a színpadi térbe írva a történetet, felnagyították a külső események 

szubjektumba záródó, a lélekben kavargó, de sem elrendeződni, sem feloldódni nem tudó 

káoszát. 

Az alábbi feladatok a színházi élmény előkészítését és feldolgozását célozzák elsődlegesen, 

de a regény és az előadás világának közelsége miatt a prózai mű elemzésében is segítségül 

szolgálhatnak. 
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Előadás előtt 

 

1. A főnök parancsára 

Tárgyi feltétel: a játszók számának megfelelő darab „jutalom”, például cukorka. 

A játék: 6-8 fős csoportokba rendeződve, egységes szempont alapján válasszunk minden 

csoportban egy-egy főnököt. A kiválasztás szempontja a lehető legsemlegesebb legyen: az 

adott csoport legmagasabbja, vagy akinek a legmagasabb/legalacsonyabb a házszáma, a 

legkorábban ébredő, minden csoport 3. embere névsor szerint stb. 

Minden főnöknek öt utasítást kell kitalálnia, amit végrehajtat a csoportjával. Fontos 

hangsúlyoznunk a játék ismertetésekor, hogy megalázó vagy erőszakos helyzet nem 

szerepelhet az utasítások között. A csoportnak csak azokat az utasításokat kell végrehajtani, 

ami „A főnök azt parancsolja, hogy…” tagmondattal kezdődnek. A leglelkesebb, a parancsot 

legjobban végrehajtót a főnök minden kör után egy szem cukorral jutalmazza. Mindegyik 

parancs végrehajtása után kell valakit jutalmazni, de mindig csak egy embert lehet. A 

csoportok egyszerre, egymással párhuzamosan dolgoznak. 

A játék végén nyissunk egész csoportos beszélgetést: 

• Először a főnökök számoljanak be: mennyire sikerült végigvinni az öt feladatot? 

• Majd beszélgessünk az alábbi indító kérdések kapcsán hatalom és behódolás kérdéséről: 

egyszerű-e mások parancsára hallgatni? Milyen érzés másoknak parancsot adni? 

• A beszélgetést zárjuk annak megbeszélésével, hogy 1) milyen tényezők késztetnek 

bennünket a csoportvéleményhez való alkalmazkodásra (konformitás)? 2) és hogy az 

esetleges anomáliák felismerésekor miért nehéz a többségtől eltérő véleményt képviselni? 

 

2. Hogyan folytatódik? 

Az előadás nyitó jelenetéből idézünk. Válaszoljatok az idézethez kapcsolódó kérdésekre! 

„Az autó, a háromszáz lóerős, huszonötmillás kupé (nem Kacsáé, csórta a faterjától) az 

árokba csúszott, orral egy ótvar nagy szántóföld felé. Kacsa izomból tapossa a féket. 

Hátrafordulok. A féklámpa piros fényében egy sötét kupac körvonala rajzolódik ki. Meg a 

dupla féknyom.  

A csávó hason fekszik, vastag szövetkabátban.  
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Borostás hatvanas. Vagy negyvenes. Piaszag csapja meg az orromat. A homlokán mély seb, 

az arca csurom vér. Az orra helyén egy fekete lyuk, abból is dől a vér, pont olyan szögben, 

hogy belecsorog a szájába. A szemhéja megremeg, megpróbálja kinyitni, de a sok vértől 

összetapadnak a szempillái. Nyálbuborék pattan szét a szájából. Eddig csak filmen láttam 

hullát, de nem az ijeszt meg, hogy talán most igaziból is fogok, hanem hogy ezt az egészet a 

vérrel meg a féklámpa fényével nagyon szépnek látom. Kacsa kikászálódik, a kocsi elejéhez 

megy. Leguggol.” 

Hogyan folytatódik szerintetek a jelenet? 4 fős csoportokban egyezzetek meg a szerintetek 

legvalószínűbb folytatásban! 

• Egy állóképben mutassátok meg az általatok kitalált történetrész központi, legfontosabb 

elemét! 

vagy 

• Írjatok 4-6 megszólalásból álló, a fenti idézetet folytató párbeszédet, amely jól jellemzi az 

általatok kitalált történetirányt! 

 

3. Pólusok 

„Én nagyon nem szeretem a színházban az öncélú dolgokat. Az öncélúan használt 

trágárságot, meztelenséget, gyerek és állat szerepeltetését. De ha indokolt, akkor szerintem 

rendben van. Egy indokolt helyzetben, valódi káromkodás helyett nem lehet azt mondani, 

hogy a kakas csípje meg." (Balikó Tamás nyilatkozta Háy Jánosnak A Senák című drámája 

rendezése közben). 

• A fenti idézet kapcsán keressetek érveket és ellenérveket a „Megjelenhetnek trágár szavak 

a színpadon” tételmondathoz! 4-6 fős csoportokban keressetek 5-5 érvet az állítás 

alátámasztására és cáfolására! 

 

Ezután két csoportra osztjuk az osztályt, az egyik csoport az állítás melletti, a másik az állítás 

elleni érveket listázza, csoportosítja, az általuk választott érvelési logika mentén. A két 

csoport egymással szemben helyezkedik el egy-egy sorban úgy, hogy közöttük egy szélesebb 

folyosónyi szabad tér legyen. A két csoport felváltva mondhat érveket. A játékvezető a 

képzeletbeli folyosó végén áll, nagyon lassan elindul, és az érvek hatására egyik vagy másik 

oldalhoz húzódik közelebb, annak megfelelően, mi hat rá jobban. 

A játék végére érve ismét közös megbeszéléssé alakítjuk a formát, és immár mindenki 

önmagát képviselve fejtheti ki véleményét a kérdésről. 
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Előadás után 

1. Reflexiók, beszélgetések 

• A jóslás beválása:  

Előzetes elképzeléseitekhez képest mi volt furcsa, meglepő vagy megdöbbentő az 

előadásban? 

Mivel érte el az előadás ezeket a hatásokat? 

Egész csoportos, közös megbeszélés. 

• Színházi tér és idő: 

Mi a szerepe annak, hogy vízipisztolyt, felfújható gyerek gumimedencét, irodaszéket, 

vödröket látunk kellékként/díszletként, hogy vetítések szakítják meg a játékot, hogy egy-egy 

ruhadarabbal, kiegészítővel jelzettek a különböző karakterek? 

4 fős csoportokban megbeszélés, utána egész csoportos egyeztetés. 

A csoportmunka a „tollak középen” technikával zajlik, ennek célja, hogy mindenki 

megszólaljon, és mindenki elmondhassa a véleményét. Aki leteszi a tollát középre, azé a szó. 

Aki már egyszer letette a tollát, és befejezte hozzászólását, addig nem szólalhat meg újra, 

amíg a csoport minden tagjának tolla középre nem került. Ezt a technikát alkalmazhatjuk a 

további csoportmunkákban is. 

• A szereplők világa 

Mit tudunk meg a figurák érzelmi hátteréről? Mi tartja össze ezt a társaságot? 

Milyen veszélyekkel találkoznak a fiúk? Mi a viszonyuk ezekhez? 

Csoportmunka majd közös megbeszélés. 

• A monodráma 

Mi a következménye a figurák és a cselekmény szempontjából annak, hogy monodrámát 

látunk? 

Páros megbeszélés, majd a gondolatok kihangosítása egész csoportos megbeszélésben. 

• Kamaszok és felnőttek 

Milyennek mutatja a narrátor nézőpontja a kamaszok viszonyát a felnőttekhez? Milyen a 

felnőttek viselkedése, viszonyuk a gyerekekhez, egymáshoz? 

Közös megbeszélés. 
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• Cápa-lét 

Korábban volt már szó az előadás szcenikája által létrehozott szimbolikus jelentésről. 

Emellett a darab szövege is egy nagyon erős motívumhálóra épül, amelynek központi eleme 

a cápa-lét. Mi a cápa szimbólum jelentése a darabban? 

A diákok csoportmunkában fogalmazzák meg válaszaikat, majd ezt követi a közzététel és a 

megbeszélés. 

 

2. Kreatív feldolgozó feladat 

• Tervezzétek meg az alábbi jelenetet képregényként! Hány képből állna, mi szerepelne az 

egyes képeken, milyen feliratok, szövegek jelennének meg? 

• Mi a hasonlóság a képregény által használt eszközök és az előadás játékmódja, 

kifejezőeszközei között? 

• Hogyan hat a befogadóra ez a dramaturgia? 

„Valami reccsen a sűrűben. Egy alacsony, zömök alak ront elő a fák közül, egyenesen Kacsáék 

felé tart. Visít és röfög. A hang irányába fordulnak, de már késő.  

Bója rohanni kezd, és közben üvölt, mint a sakál, hogy bazmeg, takarodj innen, te dög, de 

persze a vaddisznót ez kurvára nem érdekli. Pillanatok alatt utoléri, és feldönti, aztán 

döfködni meg harapdálni kezdi. 

 Bója Kacsát hívja, ordít, ahogy a torkán kifér. Kacsa ezerrel sprintel a töltés felé, hátra se 

néz. Hiába visít Bója egyre hangosabban. Aztán kinéz a bokrok közül két másik vadkan, és 

elindul Bója felé. 

Egy idő múlva a vaddisznók elkocognak. Bója elcsendesedik.  

Bója hanyatt fekszik, kicsavarodott lábbal. Szarul néz ki. Hallom a nyöszörgését. Ezek szerint 

még nem halt meg egészen.” 

Csoportmunkában dolgoznak a feladaton a diákok. A képregényt csak megtervezniük kell, 

nem kell valóban megrajzolniuk. A tervezés folyamatában birtokába jutnak azoknak a 

tapasztalatoknak, amelyek felismerhetővé teszik a képregény és az előadás 

dramaturgiájának hasonlóságait. 
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3. Kilépőkártya 

A diákok egyéni munkában három bejegyzést tesznek a kiosztott kártyára: 

• a legfontosabb gondolatok, élmények, benyomások, amelyek az előadással és a 

feldolgozással kapcsolatban eszükbe jutnak, 

• egy, a feldolgozáshoz kapcsolódó kérdés, 

• egy személyes megjegyzés vagy észrevétel.  

Ezek a feljegyzések születhetnek névvel vagy név nélkül, a diákok írhatják saját maguk 

számára, de a tanár el is kérheti, és a következő tanítási egység elején reagálhat a 

kilépőkártyákon olvasottakra. 
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Tanári jegyzetek 

Előadás előtt: 

1. A főnök parancsára 

Azt a helyzetet igyekszünk szimulálni, amikor az egyén, vagy egy csoport rábízza magát egy 

vezetőre. Igyekszünk körüljárni a kérdést, hogy miért előnyös valakit követni, és milyen 

hátrányai, milyen következményei lehetnek annak, ha egy közösség által központi 

személynek tartott csoporttag véleményét, döntéseit feltétel nélkül mindenki elfogadja. 

Vélhetően előkerülnek olyan vonatkozások, amelyben a rossz döntések következményeit az 

egyén vagy a csoport nem szívesen vállalja magára, hanem inkább a vezetőre hárítja a 

felelősséget. Valószínű annak a véleménynek a felbukkanása is, amely a hatalommal együtt 

járó felelősséget, illetve a hatalommal való visszaélést is említi. Érdemes megvizsgálnunk a 

kérdést a másik oldalról, a hatalomnak való alávetettség, a teljes behódolás 

személyiségromboló, a személyiség feladásához vezető magatartásának irányából is. 

 

2. Hogyan folytatódik? 

Az indító jelenet a befogadói elvárást erősen a krimi műfaja felé irányítja. Anélkül, hogy 

lelepleznénk az eltéréseket vagy az előadáshoz illeszkedő ötleteket, érdemes rövid 

emlékeztetőt készíteni a diákok elképzelésiről, hogy az előadás megnézése után 

visszatérhessünk a kérdésre. Érdekes lehet annak tisztázása, hogy milyen kritériumoknak kell 

megfelelnie egy kriminek, hiszen az ettől való eltérés a mű lényegi eleméhez, a tettek 

következményeinek hiányához mint központi világképi elemhez vezet. 

 

3. Pólusok 

A kérdéssel kapcsolatban az érvelés során várható elemek: 

- a színpadi nyelv normaadó szerepe vs. a színpadi nyelv mint a jellemzés és 

atmoszférateremtés eszköze 

- a trágárság mint az agresszió egyik, verbális formája 

- a nyelvhasználat mint az értékek nélküli világ velejárója 

- a színpadon megjelenő nyelvhasználat nem morális, hanem dramaturgiai kérdés 
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Előadás után: 

1. Reflexiók, beszélgetések 

A jóslás beválása 

Az egész csoportos beszélgetés során a cél a csoporthangulat hőmérőzése és az előadás 

jeleneteinek felidézése, az első lenyomatvétel az előadás hatásáról és a diákok ahhoz való 

viszonyáról. Valószínűleg az előadás felkavaró élményét próbálják majd szavakká formálni a 

diákok. Tapasztalataink szerint az érzelmi érintettség, a megdöbbentő téma erkölcsi, etikai 

kérdéseket hív elő elsősorban. Hagyjunk erre kellő időt és teret. 

Az esztétikai szempontok csak akkor lehetnek érvényesek, ha a személyes erkölcsi 

vonatkozásaikat meg tudták fogalmazni, ha idegenkedésüket vagy megrendülésüket ki 

tudták fejezni. Segítségként itt visszacsatolhatunk a „Hogyan folytatódik?” című előkészítő 

feladathoz is, a várakozástól való eltérések megfogalmazásával mederbe terelhetjük a 

szétfutó gondolatokat. 

Az előadás erős dinamikájával, gyors tempójával végigsöpör a nézőkön és nagyon erős 

érzéseket vált ki. Érdemes szétszálazni az intenzív hatást létrehozó elemeket. 

A közös beszélgetés során várható válaszelemek: a sokkoló történet, a nyelv, a monológ-

jelleg, az intenzív, átéléses színészi játék, a szűk játéktér és a nézői beszorított pozíció a 

tornapadokon kuporogva, az előadás gyors tempója, a klipszerűség tömörítő hatása, a 

gyakori éles vágások, amelyek kihagyásos dramaturgiát vonnak maguk után, melyben a 

befogadó képzettársításaira, asszociációira hárul a szerkezeti hiányok kitöltésének feladata. 

 

Színházi tér és idő 

A narrációban megjelenő, hitelességre, valósághűségre törekvő világábrázolás ellenpontjai 

az előadás felsorolt elemei. Elemelik az előadást konkrét tértől és időtől, szimbolikussá 

változtatják a történetet. Hangsúlyosan a belső nézőponton átszűrődő világ kivetülései 

lesznek. Gyermeki és felnőtt elemek keverednek benne, abszurddá téve a megjelenő 

szélsőséges helyzeteket. A színpadi jelrendszer a konkrét történések mögött megteremti azt 

a kapaszkodók nélküli szimbolikus légüres teret, amelyben a szereplők vergődnek és 

fuldokolnak. 

 

A szereplők világa 

A figurák érzelmi hátterére és a társaságot összetartó erő mibenlétére vonatkozó kérdésre 

nem kapunk konkrét választ. A figurák tetteinek nincsenek látható, megérthető okai. Olyan, 

mintha a dühön kívül más érzelmeik nem is lennének. Az érzelmi (és értékrendbeli) háttér 
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hiányzik, mindig csak az adott pillanatra szóló reakcióit látjuk a szereplőknek. Mozaikszerű 

képeket kapunk róluk, de ezekből a töredékekből nem alkotható érzelmi háttér. 

Kapcsolódási pontokat találunk köztük: mindannyian kötődnek az uszodához, együtt vannak 

a balhékban, hasonló a viszonyuk a drogokhoz, a szexhez, az adrenalinhoz, és mindannyian 

függnek Kacsától. Ezen túl azonban nincs mélyebb viszonyuk. 

Nincs ok-okozatiság, nincsenek keretek, határok, nincs reflektálás, értékrend, viszonyítási 

pont, következmény, csak cél és értelem nélküli lebegés. Fásultak, unottak, magányosak és 

magukra hagyottak a történetben megjelenő alakok. 

Mindezek alól Zolika és a narrátor kivétel valamelyest. 

A szereplők mindennapjainak része az alkohol, a drog, a pornó, a verbális és fizikai agresszió, 

a megalázás, tehát a bullying különböző formái. Mindezeket természetes közegükként, 

látszólag érzelemmentesen veszik tudomásul. Valójában azonban menekülnének ebből a 

létezésből, amiből csak az állandó feszültséget és elégedetlenséget érzékelik, mert nincsenek 

szavaik az őket ért traumák megfogalmazására, nincs erkölcsi keretük, amelynek határai 

eligazodást adhatnának számukra, és nincs segítő felnőtt környezet sem, akik mentőövet 

dobhatnának. Épp ezért nem hajlandóak és nem tudnak foglalkozni ezek a fiatalok csak a 

jelennel, a pillanattal. A következménynélküliség torz világa ez, amely torzítja a tudatot és a 

személyiséget is. Egész létük fuldoklás, a menekülés minden esélye nélkül. 

A történet végén, a tragédia bekövetkeztekor van az első valódi levegővétel, amikor a 

brutális valósággal találkozik a narrátor. Levegőt vesz és beleroppan. 

 

Monodráma 

A főszereplő-narrátor tudatán átszűrt formában kapjuk az eseményeket, és az emberi 

kapcsolatok is csak ezen keresztül érzékelhetőek. Nem a valóságban mozgunk tehát, hanem 

a menekülésképpen leszűkített világban, annak minden félelmével és durvaságával primer 

módon találkozunk. Ugyanakkor a líraiság, ami csak a belső világának a sajátja, és kifelé soha 

nem mutathatja, az is megjelenhet így. 

 

Kamaszok és felnőttek 

A narrátor által megmutatott felnőttek maguk is elveszettek. Más eszközökkel, de ők maguk 

is rejtőznek a saját világuk elől. Külsőségekkel, itallal, tagadással. Teljesen téves kép él 

bennük a gyerekeikről. Felszínes helyzetekben, felszínes kommunikáció zajlik szülő és szülő, 

szülő és gyerek között. Nem is törekszenek a „hol voltál”, „mi volt a suliban” kérdéseknél 

mélyebb beszélgetésre, mert kényelmesebb egy olyan képet kialakítani a gyerekről, ami 
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problémák nélküli, mint szembesülni a nehézségekkel. Sem tájékozódási pontként, sem 

kapaszkodóként nincsenek jelen a gyerekeik életében. 

 

Cápa-lét 

A cápához az erő, a határozottság, a túlélés jelentései kapcsolódnak. a narrátornak átvitt 

értelemben, és a darab végén konkrétan is arról kell döntenie, hogy cápa lesz, túlélő vagy 

áldozat. A lesüllyedni vagy fennmaradni, megfulladni vagy levegőhöz jutni képeivel 

kapcsolódik össze a szimbólum. A választás tétje az értelmes élet vagy a lebegő 

pillanatnyiság, a történet végén pedig az életben maradás vagy a halál. A cápaság a túlélés 

szimbólumává válik. A jelen pillanatban való létezés torzító bezártságából rántja ki a 

narrátort Zolika halála. Okok és következmények láncolatát tudatosítja, nemcsak a 

gyilkossággal, hanem saját testi és mentális túlélésével kapcsolatban is. A túlélés, a cápaság 

közege szimbolikusan és konkrétan is a víz lesz: úsznia kell megállás nélkül, mert ez az 

egyetlen módja annak, hogy ne gondoljon az átélt szörnyűségekre. 

 

2. Kreatív feldolgozó feladat 

A képregény-tervezés várható közös elemei: 

- a figurák elnagyoltsága 

- az erőszak részletező megjelenítése 

- snittszerűség 

- kevéssé kibontott érzelmi háttér 

A dramaturgia következménye, hogy közvetlenül érzékelhetővé, megtapasztalhatóvá teszi 

azt a világot, amiben a szereplők léteznek. A beszéd korlátozottsága, szenvtelensége és a 

cselekmény brutalitása közötti feszültség teremti meg a figurák kiégett, részvétlen, sivár 

belső világát. Ebből menekülnek ösztönösen, ez elől bújnak az öntudatlanságba. 

 

3. Kilépőkártya 

Egyéni megoldások. 
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