
 
 
 

 

G o g o l 
 

HOLT LELKEK 

 
 

Fordította és színpadra alkalmazta: Morcsányi Géza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANÁRI SEGÉDANYAG 

A RADNÓTI SZÍNHÁZ 

ELŐADÁSÁHOZ 

 
 
 
 
 
 

 

Készítette: Hudáky Rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Tartalom 
 
 
 
 
 

 
Gogol művei az iskolában 3. 

A Holt lelkek beillesztése a tanmenetbe 3. 

A Holt lelkek színházi adaptációi 4. 

A Holt lelkek a Radnóti Színházban 4. 

Milyen korosztálynak ajánlható az előadás? 7. 

Feladatok a színházlátogatást előkészítő órára 8. 

Feladatok a színházlátogatást feldolgozó órára 19. 

További megfigyelési szempontok érdeklődők számára 29. 

Az előadás színlapja 30. 

Ajánlott irodalom 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

Gogol művei az iskolában 

 
Az új középiskolai kerettanterv a 9-10. évfolyamon, a 19. század első felének 
világirodalmából válogatott szemelvények, tehát Byron, Shelley, Keats, Poe, Victor Hugo, 
E.T.A. Hoffmann, Puskin, Balzac és Stendhal művei között ajánlja, illetve írja elő Gogol 
valamelyik művének tárgyalását. A korábban írt (és jelenleg is használt) tankönyvek 
többségében ezzel szemben Gogol a 11. évfolyamos tananyagban szerepel, és a 
hagyományos tanmeneteket követve a legtöbb tanárnál is ekkor kerül sor a szerző 
valamelyik elbeszélésének közös olvasására, értelmezésére. A köpönyeg valószínűleg még 
mindig a kihagyhatatlan szövegek közé tartozik, jó esetben Az orr is belefér az 
olvasnivalók közé, ám a szerző más művei, például a drámatörténeti jelentőségű komédia, 
A revizor vagy a főműnek tartott Holt lelkek inkább tanulmányi versenyek (például az 
Arany János Irodalmi Verseny olvasmánylistája) okán vagy emelt szintű, fakultációs 
csoportban válik közös iskolai olvasmánnyá. 
 
Ha eltekintünk azonban a szerzőközpontú tanítási hagyománytól, és nem ijedünk meg 
attól, hogy Gogol és további tíz hasonló jelentőségű szerző munkásságára összesen kilenc 
órát (!) biztosít a kerettanterv, akkor észrevehetjük, hogy tulajdonképpen bármelyik 
gimnáziumi évfolyam tananyagában számos olyan kapcsolódási pontot találunk, ahol 
indokolt egy-egy Gogol-mű vagy -részlet beillesztése a saját tanári tanmenetünkbe. Az 

irónia, a groteszk, a fantasztikum, a stiláris sokféleség, a változatos narrációs technikák, az 
éles, sőt provokatív látásmód és a különböző komikumforrások különösen számot 
tarthatnak a középiskolás korosztály érdeklődésére, ezek megfigyelése, tudatosítása 

pedig személyiségfejlesztő, a reflektív attitűdöt erősítő hatás révén kiemelt pedagógiai 
haszonnal jár. 
 
 
 
 
 
 
A Holt lelkek beillesztése a tanmenetbe 

 
Néhány évtizeddel ezelőtt a Holt lelkek még ott szerepelt a középiskolai 
olvasmánylistákon. Ezek az idők elmúltak, ma már nemigen számolhatunk azzal, hogy egy 
osztállyal elolvastathatjuk a terjedelmes regényt, pontosabban a trilógiának tervezett mű 
első, teljes egészében megírt és fennmaradt kötetét. Ám a regény epizodikus szerkezete 
lehetővé teszi, hogy részletek kijelölésével mégis dolgozzunk vele a magyarórán. 
Szerencsére az utolsó fordítás, Devecseriné Guthi Erzsébet 1952-es munkája megtalálható 
a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján, így nem jelent problémát, ha nincs elég 
példány belőle az iskolai könyvtárban. 
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A Holt lelkek színházi adaptációi 
 
Noha a Holt lelkek műfaját tekintve legközelebb a regényhez áll (bár Gogol műfaji 
meghatározása, a „poéma” is külön értelmezési kérdéseket vet fel), a művet világszerte és 
régóta szívesen adaptálják színpadra is. Mihail Bulgakov máig emlegetett, mértékadó 
átirata a moszkvai Művész Színház 1932-es bemutatójához készült, Magyarországon pedig 
1976-ban Szakonyi Károly dolgozta fel a regényt a Madách Színház számára. 
 
A mű színpadi adaptációja melletti erős érv, hogy a történet dramaturgiája, szerkezete 
rokonítható Gogol korszakos jelentőségű színpadi művének, A revizornak a 

dramaturgiájával és szerkezetével, sőt a két mű közötti párhuzamok szerencsés módon ki 
is aknázhatók, és utalásokkal, idézésekkel erősíthetők a dramatizálás során. Mindkét mű 
központi alakja egy utazó, aki megérkezik egy olyan világba, amelyben egymás számára 
ismerős emberek élnek. Az idegen megérkezése nem csupán felkavarja a zárt világ 
megállapodott viszonyait, hanem alkalmat teremt arra is, hogy csoportos tablók, 

illetve láncszerűen építkező jelenetek segítségével egyenként is bemutassa a nézőnek / 

olvasónak az itt élőket. Mire az utazó titka lelepleződése miatt gyors távozásra 
kényszerül, addigra a város (tágabban a környék) és lakói is leleplezetten állnak előttünk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Holt lelkek a Radnóti Színházban 

 
A Radnóti Színház 2013 januárjában mutatta be a Holt lelkeket Morcsányi Géza 
fordításában és átiratában. A színpadi változat lényegében hűen követi a regény 
cselekményét, a változtatások elsősorban dramaturgiai természetűek. Az alábbi táblázat 
vázlatos képet ad a szüzsét érintő jelentősebb módosításokról: 
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A regény cselekményvázlata fejezetek szerint 
 
 
1. fejezet: Pável Ivanovics Csicsikov megérkezik  
N. kormányzósági székhelyre, megszáll a város 
vendégfogadójában, vizitel az előkelőségeknél, 
majd meghívásnak köszönhetően részt vesz a 
kormányzó bálján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. fejezet: Látogatás Manyilovnál. Csicsikov 

meghalt jobbágyok tulajdonjogát szeretné átvenni. 
Manyilov csodálkozik, de ingyen odaadja a 
„lelkeket”.  
 
3. fejezet: Csicsikovot a véletlen Korobocskához 
vezeti, itt is vásárol meghalt jobbágyokat.  
 
4. fejezet: Újabb véletlen találkozás 
következménye a látogatás a nagy természetű 
Nozdrjovnál, akitől nem sikerül lelkeket szerezni, 
sőt Csicsikov majdnem bajba kerül.  
 
5. fejezet: Ütközés az úton haladó kocsival: a 

kormányzó lányának megpillantása. Látogatás 
Szobákevicsnél, aki igen drágán adja a holt 
lelkeket.  
 
6. fejezet: Látogatás Pljuskinnál. Sikerül további 
lelkekhez jutni.  
 
7. fejezet: Invokáció- és ars poetica-szerű 

narrátori kitérő. Csicsikov számba veszi az 
összevásárolt lelkeket (seregszemle), majd hivatali 
ügyintézésbe fog.  

 
A színpadi változat cselekményvázlata 
jelenetek szerint 
 
1. felvonás  
1.) A regény 7. fejezetének elejéről kiemelt 
invokációszerű szöveg átiratával a narrátor nyitja 
az előadást. Röviden bemutatja Csicsikovot. 
 
2.) Csicsikov bemutatkozó monológgal veszi át 
szót. Elmondja jöttének célját, a holt lelkek 
vásárlására vonatkozó ötletének lényegét: a 

papíron létező jobbágyokra mint virtuális 
vagyontárgyakra jelzáloghitelt felvéve szeretne 
meggazdagodni. (Dal az útról, utazásról.) 
 
3.) Látogatás N. város kormányzójánál. (Dal a 
lopásról, csalásról, bűnről.) 
 
4.) Csicsikov szálláshelyén, a fogadóban. 
 
5.) Estély a kormányzónál. – Megismerkedés az 
előkelőségekkel, birtokosokkal. (Közben:  
Orrjukov dala, Csalogatov dala) 
 
6.) Látogatás    Csalogatovnál    (Manyilov).  
Csicsikov ajándékba kap lelkeket. 
 
7.) Látogatás Kutyevicsnél (Szobákevics). 
(Kutyevics dala). A lelkek adásvétele kemény 
alku tárgya. 
 
8.) Látogatás Sejmesinnél (Pljuskin). Csicsikov 
olcsón vesz lelkeket. (Sejmesin és Orrjukov dala) 
 
9.) Látogatás Orrjukovnál (Nozdrjov). 
Csicsikovnak nem sikerül lelkeket venni. 
„Borulás” a kocsival: a kormányzó lányának 
megpillantása. (A lány – szerelemdal) 
 
10.) Egy vihar folytán véletlen látogatás 
Dobozocskánál (Korobocska). Csicsikov ismét 
vesz lelkeket. 
 
 
 
Invokáció- és arc poetica-szerű narrátori kitérő 
zárja az első felvonást. 

 
2. felvonás:  
11.) Csicsikov számba veszi szerzeményeit, majd 
monológban beszél a múltjáról. A narrátor utal a 
hivatali ügyintézésre, és arra, hogy Dobozocska 
elindult a városba kideríteni, jó áron adta-e el 
holt lelkeit. 
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8. fejezet: A városi hölgyek és urak körében 

egyre nagyobb feltűnést kelt a jobbágyok 
felvásárlásával foglalkozó „milliomos”. A 
kormányzó bálján Csicsikovot elbűvöli a 
kormányzó lánya. A bálba érkező Nozdrjov nagy 
hangon rákérdez, miért is vásárol Csicsikov 
holtakat.  
 
 
9. fejezet: Korobocska meglátogat egy ismerős 
hölgyet, hogy megtudja, jó áron adta-e el holt 
lelkeit. A hölgy egy barátnőjével tárgyalja meg a 
Csicsikov körüli gyanús üzelmeket: Csicsikov 
valószínűleg meg akarta szöktetni a kormányzó 
lányát.  
 
10. fejezet: A városbeli urak is megtárgyalják a  
 
Csicsikov körüli gyanús üzelmeket. Felmerül, 
hogy Csicsikov valójában Napóleon vagy 
Kopejkin kapitány lehet. Az ügyész meghal. 
Csicsikov eközben beteg, ezért szállásán marad. 
Később az urak nem fogadják, ám Nozdrjov 
meglátogatja. Csicsikov tőle értesül a róla szóló 
híresztelésekről.  
 
 
 
 
11. fejezet: Csicsikov felkészül az elutazásra, 
majd elindul a városból.  
 
A narrátor visszatekintve elmeséli hőse eddigi 
életét, nevelkedését, illetve a hivatali szolgálatait 
kísérő meggazdagodási kísérleteit és kudarcait. 
Végül beszámol legutóbbi ötletének 
megszületéséről, melynek lényege, hogy a holt 
lelkek felvásárlásával, a pusztán papíron létező 
jobbágyokra felvehető kölcsönnel óhajtja 
megalapozni vagyonát.   
A zárókép Csicsikov trojkájának száguldása.  

 
12.) A kormányzó estélyén mindenkit 
foglalkoztat az „áttelepítésre felvásárolt” 
jobbágyok esete. Körülrajongják a „milliomos” 
Csicsikovot, akit elbűvöl a kormányzó leánya. A 
megérkező Orrjukov nagy hangon rákérdez, 
miért is vásárol Csicsikov holtakat. Majd jön 
Dobozocska és a meghalt jobbágyok áráról 
tudakozódik. (Vihardal) 
 
13.) Két  társaságbeli   hölgy  megtárgyalja   a  
Csicsikov körüli gyanús üzelmeket: Csicsikov 
valószínűleg meg akarta szöktetni a kormányzó 
lányát. (Pletykadal) 
 
 
 
 
14.) A kormányzónál a városbeli urak is 
megtárgyalják a Csicsikov körüli gyanús 
üzelmeket. Felmerül, hogy Csicsikov valójában 
Napóleon vagy Kopejkin kapitány lehet. 
Kopejkin belép, az ügyész meghal. 
 
15.) Csicsikovot a szállásán meglátogatja 
Orrjukov, tőle értesül a körülötte keringő 
híresztelésekről. Orrjukov részeg szövege 
töredékeiben idézi fel a Holt lelkek híres 

záróképét. 
 
Csicsikov felkészül az utazásra, elpanaszolja, 
milyen méltánytalan a sorsa, mégis új 
reményekkel, terve későbbi kivitelezhetőségének 
hitével indul tovább.  
(Záródal) 
 
16.) A narrátor utolsó szövege a regény 10. 
fejezetéből származó elmélkedés, melynek 
témája a tévelygés. A zárómondat A revizorból 
átemelt híres idézet nyomatékos, megkettőzött 
változata („Mit nevettek? Magatokon nevettek. 
Mit röhögtök? Magatokon röhögtök.”) 

 
 
 
 
 
A legfontosabb koncepcionális változtatásokat félkövér betűvel emeltük ki: 1. a színpadi 
változatban Csicsikov első monológja világossá teszi, milyen gyakorlatias értelme van a 
„holt lelkekkel” kapcsolatos üzleti ajánlatnak, míg Gogol regényében az erre vonatkozó 
rejtély feloldására az utolsó fejezetig kell várni. 2. Az adaptáció megváltoztatja az üzleti 
ajánlattal megkeresett földbirtokosok szerepeltetésének sorrendjét. 3. A fordító-szövegíró 
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a meglátogatott birtokosok beszélő neveinek magyarítására is vállalkozott. 4. Az elbeszélői 
szövegek szereplői szöveggé alakítása a regény híres trojka-hasonlata esetében az 
értelmezést erősen befolyásoló döntés. 5. A revizorra utal néhány ponton az előadás, 
legfontosabbak ezek közül a narrátor zárómondatai. 
 
 
Milyen korosztálynak ajánlható az előadás? 

 
A Radnóti Színház-beli Holt lelkek jó szívvel ajánlható a teljes középiskolás 
korosztálynak 9. évfolyamtól 12. évfolyamig. A darab érthető és élvezhető, a főszerepre 

felkért Rudolf Péter közismert és kedvelt a középiskolások körében. Valló Péter 
rendezése kiaknázza a gogoli humort, az élőzenés betétek kellemes ritmusban tagolják a 
jeleneteket, az előadás kimondottan közönségbarát. 
 
A színházlátogatást szervező kollégák közül elsősorban magyarszakosoknak ajánljuk az 
előkészítő és a feldolgozó órákra írt, szokásos tanórai keretek között elvégezhető 
feladatokat, de nem magyarszakos osztályfőnökök is találhatnak közöttük olyanokat, 
amelyek segítségével osztályfőnöki órán megbeszélhetik diákjaikkal a színházi élményt. 
 
A feladatok különböző korosztályok számára adaptálhatók, értelemszerűen más 
megoldásokra jutnak a fiatalabb, mint az érettebb évfolyamok. A megoldási javaslatok 
nem a gyerekektől elvárt megoldásokat tartalmazzák, céljuk inkább az, hogy 

információtartalmukkal könnyítsék a tanári munkát. 
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Feladatok a színházlátogatást előkészítő órára 

 
1. feladat – Előzetes elvárások megfogalmazása a szórólap egy részlete vagy Gogol 
saját címlapterve alapján 
 
Az osztályban csoportokat alakítunk, a csoportok egyik felének az előadás szórólapjából 
kivágott részletet, másik felének Gogol címlaptervének kinyomtatott képét adjuk. A 
feladat célja, hogy a gyerekek felidézzék előzetes ismereteiket (amennyiben találkoztak 
már Gogol nevével tanulmányaik során), elgondolkozzanak a címről és a műfajjelölésről, 
és megfogalmazzák előzetes várakozásaikat a vizuális információk alapján. A fürtábrákat 
célszerű kiscsoportos munkában, csomagolópapírra elkészíttetni, így az egymással 
folytatott megbeszélésnek köszönhetően nagyobb kreativitásra számíthatunk. A képeket 
nyomtassuk ki, de eredeti szórólapokkal vagy a színház honlapjáról letöltött képekkel is 
dolgozhatunk ( http://www.radnotiszinhaz.hu/eloadasok/repertoar/921.html). 
 
 
„Szórólap”-csoportok 

 
Az előadás szórólapján a képen látható módon szerepel a szerző neve, a darab címe és 
műfaji meghatározása. Készítsetek fürtábrát a kép köré! Az ábrába beírhatjátok az 
eszetekbe jutó szavakat, gondolatokat, kérdéseket, meglévő ismereteiteket, előzetes 
várakozásaitokat. A közös megbeszélés során ismertessétek a többiekkel ötleteiteket! 
 
 
 

CÍM 

 
SZERZŐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŰFAJ 
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„Címlap”-csoportok 
 
A képen azt a címlaptervet látjátok, amelyet Gogol maga készített műve 1842-es 
kiadásához. A feliratok magyar megfelelőit a címlap mellett olvashatjátok. Figyeljétek meg 
Gogol rajzát! Mit sugallnak a motívumok? Mely feliratok lehettek fontosabbak a szerző 
számára? Mi várható ezek alapján a műtől? A közös megbeszélés során számoljatok be a 
többieknek megfigyeléseitekről! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csicsikov kalandjai 
 
 
 
 

Holt lelkek 
 
 
 

Poéma 
 
 

Ny. Gogol 
 
 
 
 

1842 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közös megbeszélés: 
 
„Szórólap”-csoportok: Egyéni megoldások várhatók, többek között attól függően, hogy 

milyen korosztállyal tervezzük a színházlátogatást. A szerzővel kapcsolatban előkerülhet 
egy-egy közösen olvasott elbeszélés címe, esetleg a groteszk fogalma. A címről bizonyára 
megfogalmazzák, hogy nem vonzó, sőt riasztó, és különös ellentétben áll a 
műfajjelöléssel. Érettebb csoportokban talán szóba kerül a teológiai értelmezés 
lehetősége, azaz felvetődik a kérdés, vajon hogyan viszonyul Gogol címadása a 
kereszténységnek a lélek halhatatlanságáról szóló tanításához. (Ld. Az első cenzori 
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visszautasítás is már a címnek szólt: „a lélek halhatatlan, holt lelkek nem lehetnek, a 

szerző a halhatatlanságot tagadja”.1) Ha felmerül a téma, akkor elmondhatjuk a 
diákoknak, hogy a mélyen hívő Gogol egy Dante művének mintájára elgondolt trilógiát 
tervezett, amelynek első, „pokoli” részét a megváltás felé tartó hősről szóló két rész 
követte volna. 
 
A szórólappal kapcsolatban valószínűleg megfogalmazódnak az ábra jellegzetességei: a 
vörös, a fekete és a fehér színek harsány dominanciája, ami összefüggésben lehet az élet-
halál téma és a (fekete betűkkel írt!) komédia műfaj sajátos együttállásával, 
ellentétességével. A gyűrött fehér papírból „kivágott”, sőt árnyékot vető emberalakokká 
formált betűk nyugtalanító kérdésként vetik fel: miféle élőkkel lesz találkozásunk ebben a 
színdarabban? A szórólapon anyagszerűen megjelenő papír megfigyeléséhez mindenképp 
fontos lenne eljutni, hiszen a történet egyik legfontosabb motívuma, hogy a megvásárolt 
jobbágyok csak „papíron élők”, létük az adásvételben résztvevők számára papírok 
átadásában nyilvánul meg. 
 
„Címlap”-csoportok: A kép felső részében a főszereplő száguldó csézáját (kocsiját) 
lehet felismerni – ez a képi részlet a „Csicsikov kalandjai” címmel együtt remélhetőleg 
megsejteti a gyerekekkel, hogy „utazós” történetre számíthatnak. 
 
Az ábra lefelé sötétül, és egy szűkülő tölcsérre hasonlít. Az indázó minták között, 
mellett valóságos tárgyakra (épületre, gémes kútra, toronyra, ételre-italra, táncoló párra, 
emberi fejekre, hangszerekre) ismerhetünk. A csoport érdeklődésétől, felkészültségétől 
függően a megfigyelések megfogalmazása után itt is be lehet fűzni a dantei mintáról szóló 
információt. Ha a gyerekek emlékeznek a Pokol tölcséres szerkezetére és a tölcsér alján 
jégbefagyott Luciferre, akkor ez az információ többletjelentéssel ruházhatja fel számukra 
a címlap értelmezését. 
 
Feltűnhet a diákoknak, hogy két cím is olvasható a címlapon. A „Csicsikov kalandjai” cím 
kalandregényre utal, és egész más ígéretet hordoz, mint a komor hangulatú „Holt lelkek”. 
Az is észrevehető, hogy az előbbi cím jóval kisebb betűkkel van szedve, és mintha „alá 
lenne aknázva” az alatta mind sötétebb alapon megjelenő, növekvő betűkkel szedett 
információkkal. A műfajmeghatározást (”poéma”) kiemeli a legnagyobb betűméret, 
míg Gogol a saját nevét szinte elrejti az indázó mintában. (A poéma sajátosan orosz 
műfajával kapcsolatban talán annyit érdemes elmondani, hogy a kifejezést egyes elbeszélő 
költeményekre alkalmazzák, de a műfajnak nem feltétele a verses forma. A 
történetmesélés mellett tehát valamilyen szubjektív líraiság jellemzi a poémákat. A műfaj 
kiemelése valószínűleg szintén a dantei minta követésének hangsúlyozása miatt fontos 
Gogol számára.) 
 
 
 
 
 

 
1 ld. Bakcsi György: Gogol világa, 140.o. 
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2. feladat – néhány szereplő és a beszélő nevek 
 
A feladat célja a beszélő nevek és a hozzájuk tartozó karakterek felismerése és a nyelvi 
érzékenység fejlesztése, illetve felkészülés a színpadon látható figurák karikatúraszerű – 
Gogol regényéhez hű – elrajzoltságára. A feladat megoldását pármunkában javasoljuk. 
 
 
 
Gogol hőse öt földbirtokost keres fel egy igen szokatlan üzleti ajánlattal. Az öt 
földbirtokos egy-egy jellegzetes, ám szatirikusan eltúlzott vonásokkal jellemzett 
embertípust képvisel. A nevük jelentésükkel és hangzásukkal is sokat elmond róluk, ezért 
Morcsányi Géza dramaturg magyar megfelelőt keresett a regényfordításban még orosz 
nevet viselő szereplők számára. Kössétek a regény 19. századi, névvel ellátott orosz 

illusztrációihoz2 (középső oszlop) a hozzájuk tartozó magyar nevet (balról) és a figurát 
megtestesítő színész fotóját (jobbról)! Indokoljátok döntéseteket! 
 
 
 
 
 

 
2 A rajzos illusztrációk Alekszandr Agin és Pjotr Boklevszkij munkái. 
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Megoldás: 
 
Kutyevics – Szobákevics – e) 
Sejmesin – Pljuskin – b) 
Dobozocska – Korobocska – d) 
Csalogatov – Manyilov – c) 
Orrjukov – Nozdrjov – a) 

 
A magyarított nevek végződésükben illeszkednek orosz eredetijükhöz, ezért könnyű 
megtalálni a párjukat. Csak az ’-ov’ végződésből van kettő, de a Manyilov név puha 
hangzása, és a Nozdrjov nevében rejlő, az „orr” szóra utaló tő (ld. magyarul „nózi”) 
segít a helyes megfejtésben. Pljuskin nevéből ugyancsak kihallhatják oroszul nem tanuló 

diákjaink is a „plüss” tövet.3 A színészek fotói a karakter alapján jól azonosíthatók, de 
könnyen lehet, hogy lesznek, akik a helyes (azaz valós, színházi) megoldástól eltérő 
párosítás mellett érvelnek. A feladat akkor éri el célját, ha a gyerekekkel 
megfogalmaztatjuk, milyen karakterjegyeket olvasnak le a portrékról, milyen nyelvi és 
vizuális megfigyelések alapján döntöttek a feladatmegoldás során. 

 
 
3. feladat – egy regénytől a színpadig 
 
A feladat célja, hogy a gyerekek előzetesen elgondolkozzanak a műfajisággal, 
műfajváltással járó alapkérdéseken, valamint a narrációt érintő sorrendkeverés és az apró 
részletek dramatizálásának lehetőségein. A játékkal, jelenetekkel egész órás feladat is 
lehet! 
 
Olvassátok el a regényből származó részleteket Devecseriné Guthi Erzsébet fordításában! 
Válaszoljátok meg az alábbi kérdéseket, oldjátok meg a feladatokat! 
 
▪ Sejthető-e, hogy a regény melyik részéből emeltük ki az adott részletet? Van-e olyan 
részlet, amelyikről feltételezhető, hogy a regény elején vagy épp a végén szerepel? Van-e 
olyan, amelyet az elején vagy a végén egyaránt el tudtok képzelni? Változik-e a szöveg 
jelentése az elhelyezéstől függően?  
 
▪ A részletek alapján milyennek látjátok a történet elbeszélőjét?  
 
▪ Emeljetek ki hosszabb-rövidebb egységeket a részletekből, amelyek tartalmát szerintetek 
nem lehet vagy nem érdemes színházi környezetre adaptálni! Indokoljátok a döntéseteket!  
 
▪ Válasszatok ki néhány olyan elemet, cselekvést, jelenetet, amelyek szerintetek 
megmutathatók a színházban! Az egyiket jelenítsétek meg maximum egy percben – lehet 
szöveges vagy szöveg nélküli az „előadás”, de törekedjetek arra, hogy a pillanat 
töredékvoltában is valamiképp érdekes legyen!  
 
 
3 A nevek jelentéséről bővebben ír Goretity József:  http://www.deol.hu/disputa/2009/Disputa_09-07.pdf 
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A) részlet  
N. kormányzósági székhely vendégfogadójának kapuján elég csinos, ruganyozott, kisebbfajta cséza 
gördült be, amilyenen agglegények szoktak utazni: nyugalmazott alezredesek, törzskapitányok, körülbelül 
százfőnyi jobbágysággal rendelkező földbirtokosok, egyszóval csupa olyan ember, akinek vagyoni helyzete 
közepesnek mondható. A csézában egy úr ült, nem különösen szép, de nem is csúnya, nem túlságosan 
kövér, de nem is túlságosan sovány, nem lehetett volna ráfogni, hogy öreg, de azt sem, hogy valami 
nagyon fiatal. Megérkezése a városban semmiféle izgalmat nem okozott, nem is volt benne semmi 
figyelemre méltó. Csak a fogadóval szemközt levő csapszék ajtajában ácsorgó két muzsik tett rá 
valamiféle megjegyzést, de az is inkább a hintóra vonatkozott, mint a benne ülőre.  
– Nézd a! – mondta az egyik a másiknak. – Micsoda kerék! Mit gondolsz, kibírná az a kerék Moszkváig, 
ha kellene?   
– Ki – felelte a másik.   
– De Kazanyig, azt hiszem, már nem bírná.  
– Kazanyig nem – felelte a másik.   
A társalgás ezzel véget is ért. 
 
 
 
B) részlet  
A lovacskák nekiiramodtak, s úgy röpítették a könnyű csézát, mint a pelyhet. Szelifán csak legyintett az 
ostorral; néha elrikkantotta magát: "Gyia! Gyia!", s ütemesen ringatózva fel és le ugrándozott a bakon, 
aszerint, hogy a kocsi nekiment-e valami döccenőnek, vagy lezökkent róla, mert az egész országút köves, 
hepehupás volt, és alig észrevehetően lejtett. Csicsikov, aki szintén le-föl ugrándozott az ülés bőrpárnáján, 
csak mosolygott, mert nagyon szerette az ilyen száguldó iramot.  

De melyik orosz nem szereti a gyors iramot? Hisz akkor érzi magát igazán elemében, amikor szinte 
szédítő sebességgel repül, és elragadtatásában olykor felkiált: "Ördög vigye az egész világot!" Hogyne 
telnék benne gyönyörűsége, mikor ez a száguldás olyan csodálatos, mámorító érzéssel tölti el a lelkét! 
Mintha ismeretlen erő kapná szárnyára az embert, repülne ő maga is, és köröskörül minden repül: 
repülnek a verszták, repülnek szemközt a kupecek födeles kocsijuk bakján, repülnek kétoldalt a fenyőktől 
sötétlő, fejszecsattogástól és varjúkárogástól hangos erdők, repül az egész út, nem tudni, hova – a ködbe 
vesző messzeségbe... és van valami félelmetes e gyors suhanásban, amelyben a tovatűnő tárgyakat meg se 
lehet különböztetni... csak az ég a fejünk fölött, meg a könnyű felhők s az előtűnő hold látszik 
mozdulatlannak. Ej, trojka, trojka, madárröptű trojka, ki talált ki téged? Csak leleményes, életrevaló nép 
alkothatott meg, azon a földön, amely nem szereti a tréfát, amelynek síkságai-rónaságai a fél világon 
terülnek el, s aki meg akarja számolni a versztáit, belékáprázik a szeme. /…/  

Oroszhon! Vajon nem úgy száguldasz te is, mint a sebes, utolérhetetlen trojka? Nyomodban porzik az 
út, dübörögnek a hidak, mindent elhagysz, minden mögötted marad! Lenyűgözve, ámulva áll a szemlélő 
istennek e csodája előtt: nem villám ez, amely cikázva fut le az égen? Mit jelent ez a félelmetes sebesség? S 
mily ismeretlen erő van e sosem látott paripákban? S ó, a paripák, a paripák! micsoda paripák: talán vihar 
fészkel a sörényetekben? Talán minden porcikátok csupa fül? Mihelyt meghallják felülről az ismerős dalt, 
egyszerre nekidűlnek ércszügyükkel a hámnak, patáikkal szinte nem is érintik a földet, egyetlen vonallá 
nyúlva repülnek a levegőben, repülnek, mintha isteni ihlet szállta volna meg őket!... Oroszhon! Oroszhon! 
hová repülsz? Felelj!  

De Oroszország nem felel. Gyönyörűen szól a csengő, széllé változik és süvölt a darabokra hasított 
levegő, minden, ami csak a világon van, elmarad mögötte, és sanda tekintettel tér ki útjából a többi nép, a 
többi ország. 
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C) részlet  
Boldog az az utas, aki hosszú, unalmas utazás után – amelynek folyamán esőtől, hidegtől kellett 
szenvednie, latyakon, sáron átvergődnie, álmukból fölvert postamesterekkel pörölnie, késlekedő 
postakocsisokkal, kovácsokkal és mindenféle, az útjába kerülő gazfickókkal civakodnia – végre 
megpillantja az ismerős háztetőt, a kivilágított, hívogató ablakokat, s már ott áll az ismerős szobák előtt, 
már hallja az elébe kiszaladó háznép örvendező kiáltásait, a gyermekek zajongását és futkosását, majd a 
megnyugtató, lágy szavakat, amelyeket forró csókok szakítanak meg, elűzve minden nyomasztó 
gondolatot. Boldog a családos ember, akinek ilyen meghitt fészke van. Az agglegény sorsa azonban 
szomorú.  

Boldog az az író, aki – tudomást sem véve az unalmas vagy visszataszító, a maguk elszomorító 
létezésével megdöbbentő jellemekről – csak olyan jellemeket ábrázol, amelyekben magasrendű emberi 
méltóság nyilvánul meg, aki az alakok örvénylő sokaságából csak néhány rendkívülit választ ki, aki egyszer 
sem árulta el lírája magasztos emelkedettségét, aki saját egyénisége magas csúcsáról nem kénytelen 
leszállni szegény, jelentéktelen felebarátai szintjére, s a földet nem is érintve, maradéktalanul beleéli magát 
a földtől messze elszakadt és felmagasztosított hőseinek életébe. Kétszeresen irigylésre méltó az ő sorsa: 
hősei között otthon érzi magát, közben pedig messzire és hangosan terjed dicsősége. Mámorító füst 
fátyolát borítja az emberek szemére; csodálatosan hízeleg nekik, eltakarja az élet árnyoldalait, csak a kiváló 
embereket ábrázolja. Mindenki tapsolva tolong a nyomában, s rohan diadalszekere után. Világhírű, nagy 
költőként magasztalják, aki mint a sas a többi magas röptű madár fölött, magasan lebeg a földkerekség 
minden más lángelméje fölött. Neve puszta említésére is megdobbannak a hevülékeny, fiatal szívek, 
könny csillan a szemekben... Nincs hozzá fogható, ő maga az isten! 

 
D) részlet  
Homályos és szerény származású a mi hősünk. Szülei nemesek voltak, de hogy a törzsökös vagy az újabb 
nemességhez tartoztak-e – csak isten a tudója. Arcban nem hasonlított hozzájuk. Legalábbis a 
születésekor jelen volt rokona – alacsony, aprócska nőszemély, olyanfajta, akit vakarcsnak szoktak 
nevezni; mikor karjába vette, felkiáltott: "Egyáltalában nem olyan, mint vártam! Jobb lett volna, ha anyai 
nagyanyjához hasonlít, de ez csak egyszerűen világra jött, nem hasonlít az anyjához sem, és, mint a 
közmondás tartja: Nem hasonlít apjához, a szegényhez, csak valami itt járt helyre legényhez." Az élet 
eleinte fanyar, barátságtalan tekintettel nézett rá egy hóval belepett homályos kis ablakon át: 
gyerekkorában nem volt se barátja, se pajtása, szűk szobájuk ablakait se télen, se nyáron nem nyitották ki; 
apja beteges ember volt, bárányprémes, hosszú kabátban, meztelen lábára húzott, csattogó papucsban, 
sóhajtozva járkált egész nap, és sokat köpködött a sarokban álló köpőládába. A fiú örökösen a padon ült  
– kezében toll, ujjai, sőt ajka is csupa tinta; örökösen szeme előtt kellett tartania a szabályt: ne hazudj, 
tiszteld az öregebbet, és fogadd szívedbe az erényt; hallgatnia kellett a papucsok csattogását, csoszogását 
és a megszokott, de mindig szigorú korholást: "Már megint helytelenkedsz", amelyre rendszerint olyankor 
került sor, mikor a gyerek, megunva az egyhangú foglalkozást, valami cikornyát vagy farkincát rajzolt 
egyik -másik betűhöz; tűrnie kellett a régen megszokott, de mindig egyformán kellemetlen érzést e szavak 
után, amikor is éles körmű, hosszú ujjak ragadták meg hátulról a fülét, és heves fájdalmat okozva, nagyot 
csavarintottak rajta. Íme, ez zsenge gyermekkorának sivár képe, erről csak igen halvány emléke maradt. 

 
E) részlet  
Egy perc múltán hallani lehetett, hogy valaki lihegve beszalad a pitvarba, ott sokáig szöszmötöl és kopog 
csizmájával; végül kinyílt az ajtó, és belépett Proska, egy tizenhárom év körüli fiú, olyan óriási csizmában, 
hogy szinte lemaradt a lábáról, valahányszor lépett egyet. Hogy miért volt Proskának olyan nagy csizmája, 
azt mindjárt megtudjuk: Pljuskinnál az egész udvari cselédségnek - lehetett az bármilyen nagyszámú - 
együttesen mindössze egyetlen pár csizmája volt, amelynek mindig a pitvarban kellett állnia. Ha egy 
cselédet beszólítottak az urasági lakosztályba, akkor az rendszerint mezítláb ugrándozott végig az egész 
udvaron, de mihelyt a pitvarba ért, felhúzta a csizmát, és úgy lépett be a szobába. Amikor kiment a 
szobából, levetette a csizmát, a pitvarban hagyta, és megint a saját talpán ment végig az udvaron. Ha 
valaki őszi időben néz ki, különösen, amikor reggelenként már dér képződik, láthatta volna az ugrándozó 
cselédeket oly magasra szökellni, hogy még a legügyesebb színházi táncosok is aligha tudnák túlszárnyalni 
őket. 
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Közös megbeszélés: 
 
A részletek elhelyezkedése és a narráció sajátosságai: 
 
A részletek a következő helyekről származnak: 
 

A) a regény eleje,   
B) a regény vége,   
C) a 7. fejezet eleje,   
D) az utolsó, azaz a 11. fejezetből van kiemelve,   
E) a 6. fejezetből való.  

 
Az A) részletet valószínűleg a gyerekek is alkalmasnak látják arra, hogy (mintegy in 

medias res) elkezdődjön vele a történet, hiszen egy még nem emlegetett helyszín és egy 
még nem emlegetett szereplő bemutatása, felvezetése a tárgya. Felfigyelhetnek azonban 
arra, hogy a narrátor sajátos következetességgel megy szembe azzal az elbeszélői 
feladattal, amely egy történet bevezetésekor az érdeklődés felkeltésére szokott 
irányulni. Mintha arról biztosítaná olvasóit, hogy szereplője megfogalmazhatatlanul 
„semmilyen” (sem ilyen, sem olyan), közepessége nyelvileg megragadhatatlan, hiszen 
csak a tőle eltérőre van szó. Még a két muzsik sem róla (a majdani főszereplőről), hanem 
csak a kocsijáról folytat rövid társalgást, amely egyébként ironikus módon megismétli a 
viszonyítási pont kimondhatatlanságának játékát, hiszen nem tudjuk meg, honnan is 
kell számítani a Moszkváig avagy Kazányig vezető utat. Könnyen lehet, hogy a gyerekek 
egy része épp ezért arra tippel, hogy a részlet egy mellékszereplőről szól, és meglepődik 
azon, hogy tévedett. A tévedés ez esetben igen tanulságos: a különleges gogoli 
narráció megértésében, megfigyelésében segít! 
 
A B) szöveg humorosan kezdődik, ám utána szubjektív, lírai hangra, ódai 
szárnyalásra vált. (A szakirodalom szerint elsősorban éppen az ilyen típusú, lírai hangú 
narrációs kitérők miatt nevezi Gogol poémának a művét.) A szöveg ismertként 
hivatkozik a szereplőkre, tehát nem lehet a mű elején, ezt indulati hőfoka is kizárja. 
Talán lesznek diákok, akik megsejtik benne a zárlat lehetőségét. Csicsikov trojkája egy 
nagyszabású hasonlat alapjává válik, a „kocsi” (vele az utazás) mint motívum tehát 
igen hangsúlyosan keretbe foglalja a regényt. Ha a szöveg élménnyé válva megmarad a 
gyerekek emlékezetében, akkor talán rá fognak ismerni az előadás vége felé az Orrjukov 
szájából elhangzó roncsolt változatára! 
 
A C) szöveg művészetről szóló elmélkedését bizonyára többen is a regény elején 
helyeznék el, hiszen általánosító jellege miatt nem köthető konkrét tartalmi elemekhez, 
viszont alkalmas a művészi célok ars poetica-szerű megfogalmazására, illetve felidézi, 
átformálja az eposzi hagyomány invokációs bevezetéseit is (amennyiben nem 
fohászkodik az istenséghez/múzsához, hanem a magasztos tárgy megíróját magát 
láttatja istennek). Az invokáció helye az epikus költői mű elején lenne, ám Gogol a 
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regénye közepére építi be ezt a szövegrészt egy – a megvásárolt holt lelkek 

számbavételéről szóló – seregszemle, tehát egy másik eposzi konvenció elé. Erős 
csoportban elmondhatjuk a gyerekeknek, hogy Gogol eljátszik bizonyos eposzi 
kellékek használatával. Ha van rá vállalkozó, külön feladatként felajánlhatjuk ezek 

célzott megfigyelését az előadásban (ld. a narrátor invokációja; ismétlődő formulák, pl. 
„nem kövér, nem sovány”; narrátori előre sejtetés, anticipáció az első kormányzói bál 
után, ill. Csalogatovéknál a vihar előrejelzése; deus ex machina Orrjukovnál) 
 
A D) szöveg a hős bemutatása, származásának, gyermekkorának felidézése. A 
gyerekek (teljesen logikusan) valószínűleg a mű elejére tennék. Gogol egyik különös 
fogása, hogy a Csicsikov előtörténetéről, életének korábbi alakulásáról, sőt nagy 
ötletének megszületéséről szóló betét a mű végén, az utolsó fejezet részeként van 
elhelyezve. Ez azért igen érdekes, mert a pikareszk, utaztató regényt egy rejtély emeli 
el egyre inkább a puszta hétköznapi realitástól, és közelíti a fantasztikum világa felé: 
az olvasó sokáig nem tudhatja meg, hogy mi szüksége lehet valakinek holt emberek 
tulajdonjogára, és Csicsikov utazása a különös-groteszk karikatúrák között már-már 
ördögi összefüggéseket sejtet. A pikareszk szerkezet a 19. században már viszonylag 

avítt regényforma, ám Gogol céljának megfelelően teherbíró a többletjelentés 
felépítésében, a fő motívumként megjelenített utaztatás jelképi telítésében. A 
közvetlenül a befejezés előtt beépített, tömörségében is komplett karriertörténet 
kétszeresen is művészi csavart hoz. Kicsit talán fricska a korszerű, 19. századi 
műfajnak, hogy beépíthetőnek bizonyul a régebbi, „túlhaladott” pikareszkbe, másrészt 
pedig utólag „lerántja” az olvasót is a földre, hiszen itt, a „betét-karrierregény” végén 
derül ki: a nagy rejtélyre kiábrándítóan egyszerű a magyarázat, és ördögi 
összefüggések helyett meg kell elégednünk egy szimpla jogi visszaéléssel mint a rejtély 
kulcsával. Minderre a diákok természetesen nem jöhetnek rá a részletből, tőlük annyit 
várhatunk, hogy megfogalmazzák, hagyományos történetépítés esetén hova „való” egy 
ilyen szövegdarab. A tanár számára azonban alkalom nyílhat arra, hogy az „antihős” 
fogalmán és a sajátosan fanyar elbeszélői attitűdön kívül az információelhelyezéssel, 
késleltetéssel kapcsolatos történetszerkesztési praktikákra is felhívja a gyerekek 

figyelmét. 
 
Az E) szöveg egyértelműen a regény belsejéből, egy cselekményes rész sűrűjéből 
származik. A fantasztikus gogoli mikrojelenet remek példa arra, hogyan teszi a 
narrátor egy abszurd hasonlattal az önmagában is elképesztő, fordított logikájú 
esetleírást (a szobába belépve kell mezítlábra csizmát húzni) még abszurdabbá. A jelenet – 
ahogyan a gyerekek majd a színházban is látni fogják – szinte kínálja magát színházi 
adaptációra. 
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Színházi adaptálhatóság: 
 
A feladatnak ebben a részében rengeteg egyéni ötlet várható. Igen tanulságos lehet a 
gyerekek számára, hogy öt rövid részlet kapcsán kicsit a dramaturg fejével kell 
gondolkozniuk, hiszen így az előadás egészét is más szemmel, beavatottabban fogják 
nézni. Változó kimenetelű megbeszélésekre kerülhet sor: egyes csoportokban a gyerekek 
nagyon sok mindenről jelentik ki, hogy színházban nem megmutatható, míg más, 
különösen kreatív fantáziájú diákoknak szinte mindenre akad javaslatuk, ötletük. A mini 
dramatizálásokról, illetve a megmutatásra alkalmatlannak ítélt mozzanatokról 
beszélgetve felmerülhet a narrátor szerepeltetése mint lehetséges – és a megnézendő 
előadásban is alkalmazott – megoldás. Érdemes előre végiggondolni, milyen esztétikai 
következményei vannak a színházbeli narrációnak, például hogyan teszi stilizáltabbá az 
előadást, hogy képviseli a narrátor bizonyos mértékig a szerzőt, a nézőt, vagy egy 
általánosabb, megemelt nézőpontot a színpadon. 
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Feladatok a színházlátogatást feldolgozó órára 
 
1. feladat – a szereplők felidézése szerepháló, állókép segítségével 
 
A drámapedagógiai eljárás lényege, hogy a drámai vagy epikus műben szereplő figurák 
közötti viszonyokat a gyerekek mozdulatlan élőképet alkotva, csupán gesztusokat és 
tekintetjátékot alkalmazva mutatják meg. A megbeszélés során a háló megmozdítható, 
átalakítható, így alkalmas a drámai tettváltás során bekövetkező viszonyváltozás 

érzékeltetésére is.4 
 
A gyerekek 10-12 fős csoportokban dolgoznak, tehát egy osztályban 2-3 csoport készít el 
egy-egy szerephálót. A körülbelül 10 perces munkaidő letelte után minden csoport 
megmutatja a többieknek, hogyan képzelték el a drámai viszonyrendszer megjelenítését, a 
többiek pedig a tanár moderálása mellett próbálják megfejteni, kibontani, értelmezni a 
látványt. Minden csoportban egy diák kimarad a szerephálóból, hozzá mint értelmezőhöz 
lehet fordulni vita esetén, ő az, aki szükség 
 
szerint kihangosítja a csoport eredeti 
szándékait, de az elsődleges cél, hogy a 
testhelyzetekkel felvett kompozíció minél 
inkább magáért beszéljen. (A megbeszélés 
ne legyen túl hosszú, mert a szoborcsoport 
elfárad!) 
 
 
A csoportban közös megbeszéléssel dolgozzátok ki a látott színdarab szerephálóját! 
Ehhez osszátok ki a szerepeket, és minden szereplő számára találjatok egy rá jellemző 
testhelyzetet, gesztust, arckifejezést, amelyet szoborszerűen felvéve egy mozdulatlan 
élőkép részeként mutattok be. A szereplők elhelyezkedése az egymáshoz való viszonyukat 
is tükrözi, tehát figyeljetek a térbeliség kifejező erejére is! A teremben található 
berendezési tárgyakat felhasználhatjátok. 
 
A bemutatott szerephálót a többiek alaposan megfigyelik, akár körül is járhatják, és 
megpróbálják értelmezni. A szereplők azonosítása mellett azt is megfogalmazzák, hogy 
mit fejez ki róluk és a köztük levő viszonyokról az élőképetek. 
 
Az egyik csoporttag maradjon ki a szerephálóból, hogy szükség esetén segíthesse a közös 
megbeszélést, jóváhagyja vagy cáfolja a társaitok értelmezési kísérleteit. Munkátok akkor 
igazán sikeres, ha élőképetek „magáért beszél”, vagyis az értelmező csoporttársatoknak 
nem kell túl sok magyarázatot fűzni a látványhoz, hanem jobbára megerősítheti a többiek 
gondolatait. 
 
 
 
4 A módszer lényegéről bővebben ld. Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Korona Kiadó, Budapest 2005,  
286-288. 
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Közzététel, közös megbeszélés 
 
A megjelenített figurák között feltétlenül szerepelnie 
kell Csicsikovnak és az utazás során felkeresett öt 
birtokosnak. Rajtuk kívül valószínűleg bekerül a 
szerephálóba a Narrátor és a Kormányzó, illetve 
csoporttól függően megjelenhet Szelifán, a Kormányzó 
lánya, a „kellemes hölgyek” (Anna Grigorjevna, Szofja 
Ivanovna), a Kormányzó felesége, Sejmesin 
cselédasszonya, esetleg Mizsujev (Orrjukov részeges 
 
barátja), a rendőr, Kopejkin százados vagy a (váratlanul meghaló) ügyész is. A szerepháló 
felépítése jó alkalom arra, hogy rengeteg részlet felidéződjön az előadásból – a jellegzetes 
mozdulatok, testhelyzetek egy részét is valószínűleg onnan fogják „idézni” a gyerekek. A 
megbeszélés során ugyanakkor számos elemző megállapításra is sor kerülhet, az 
állóképek alapján valószínűleg megfogalmazódik, hogy:  
- Csicsikovon és a Narrátoron kívül mindenki egy zárt és statikus világ szereplője;  
 
- ezen a zárt világon belül a figurák karikatúraszerűen elrajzoltak, groteszkek, épp ezért 
viszonylag könnyű találni olyan karakterjegyet, amellyel egy állóképben is érzékletesen 
megjeleníthetők;  
 
- Csicsikov az egyetlen dinamikus változó a térben, hozzá kapcsolódik az utazás 
motívuma;  
 
- a narrátor kívülállása pedig – az előadás sugallatára – többnyire egy megemelt, 
elkülönülő nézőpontot képvisel.  
 
Törekedjünk arra, hogy a vizuális információk a megbeszélés során verbalizálódjanak, 
azaz a gyerekek ne elégedjenek meg az alakok felismerésével, hanem fogalmazzák meg 
szavakkal is, hogy milyen a felismert figura. Ha a csoportok megoldásai ebben a 
tekintetben eltérést mutatnak, akkor érdemes az eltéréseket is exponálni, vitára bocsátani, 
hiszen így a szereplőkről alkotott kép egyre tovább árnyalódik.  
 
Csicsikov megmutatása azért bonyolult, mert az ő helyzete a következő stációk mentén 
változik: érkezés – beilleszkedés – elfogadás, siker – gyanússá válás – kitaszítás.  
 
Ha nagyon kreatív, improvizációs feladatokban gyakorlott az osztály, és annyira 
termékenynek tűnik a feladat, hogy szívesen fordítjuk erre akár az egész órát, akkor 
megkérhetjük a csoportokat, hogy készítsék el a stációkhoz tartozó, egymásba 
átfordítható állóképeket is. (Nem a darab jeleneteit kell rekonstruálni, tehát fontos, 
hogy végig minden szereplő jelen van!) A feladat elvégzésének hosszútávon megmaradó 
üzenete lehet annak élményszerű belátása, láttatása, hogy Csicsikov aktív, dinamikus, 
mozgó figuraként bejár egy mozdulatlan, dermedt világot, amelynek az ő érkezésén, a 

hozzá való viszonyuláson kívül semmilyen önmozgása, saját élete, témája nincs. 
Kimondhatjuk tehát – számos szakirodalmi elemzővel együtt –, hogy bejárja a „holtak 
birodalmát”, majd távozik onnan.  
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2. feladat – részletesebb elemzési szempontok kidolgozása csoportokban 
 
 
 
A színházi élmény feldolgozására a 
következőkben négy szempontot javaslunk, 
amelyekkel először csoportmunkában érdemes 
foglalkozni. Osztálylétszámtól függően egy-egy 
szempontot egy vagy két csoportra bízhatunk. 
Az idézeteket tartalmazó szövegmellékletek 
igény szerint használhatók a munkához, a 
gyerekek maguk keresik ki, hogy saját feladatuk 
megoldásában melyik idézetcsoport van 
segítségükre. 
 
 
 
 
A) A narrátor 
 
Beszélgessetek a csoportban az előadásban látott narrátorról! Miért volt rá szükség? El 
tudnátok képzelni az előadást nélküle? Hogyan módosulna a darab szerintetek? 
 
Az előkészítő órán talán volt szó arról, hogy a főhős előtörténetét, korábbi életrajzát és a 
lelkek vásárlására vonatkozó ötletének megszületését csak a regény utolsó fejezetében 
meséli el az elbeszélő. Az előadásban mit tapasztaltok ezzel kapcsolatban? 
 
Keressétek meg a szövegmellékletben az előadásbeli narrátor szövegeit, és jellemezzétek a 
figurát! Ilyennek láttátok a regény elbeszélőjét is az előkészítő órán olvasott néhány részlet 
alapján? 
 
 
B) Se nem kövér, se nem sovány – „Ha megölnek se tudom, ki ez a Csicsikov.” 
 
Beszélgessetek Csicsikovról! 
 
Valójában miért, mivel bolygatja meg N. kormányzósági székhely életét? Miben 
különbözik az itt élőktől? Nagy formátumú szélhámos vagy piti csaló? Hogyan viselkedik 
a különböző emberekkel: kit tud sikerrel manipulálni és kivel nem vergődik zöld ágra? 
 
Mit szóltok a csalási tervéhez? Mi teszi lehetővé a trükköt? 
 
Hogy értékelitek a távozását: bukás, szökés, lelepleződés, vereség? Mibe bukik végül is 
bele? Milyen további kilátásokkal távozik? 
 
A szövegmellékletben található idézetek segíthetnek a válaszadásban. 
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C) Az út 
 
A színházlátogatás előtti órán láthattátok, hogy Gogol a maga által tervezett címlapon 
milyen kiemelt helyet biztosított Csicsikov trojkájának (háromlovas kocsijának). A mű 
egyik központi motívuma az út és az utazás. 
 
Milyen útvonalon halad Csicsikov? Számotokra az előadás alapján milyen jelentések 
tapadnak az utazáshoz? 
 
Az alkotók egyik legradikálisabb döntése, hogy Gogol regénybeli elbeszélőjének híres 
befejező szövegét (amelyet kicsit lerövidítve olvashattatok az előkészítő órán) ugyan 
töredékesen és roncsoltan, ám mégis felismerhetően Orrjukov szájába adták. Mi lehet az 
üzenete ennek? Próbáljatok meg Orrjukov figuráját értelmezve választ találni erre! 
 
A szövegmellékletben az egyik idézetcsoport az út-metaforához kapcsolódik. 
 

 
D) A földbirtokosok 
 
Vizsgáljátok meg a Csicsikov által felkeresett földbirtokosokat! 
 
Melyikükkel milyen taktikát követ hősünk az „üzleti tárgyalás” során? Miért van szükség 
eltérő tárgyalási stílusokra? 
 
Milyen sorrendben jut el hozzájuk az utazó? Nézzétek meg, hogy az egymás után 
szerepeltetett birtokosok milyenek! Jellemezzétek őket egymáshoz képest! 
 
Például: Csalogatov nagylelkű ↔ Kutyevics szűkkeblű 
 
Szerintetek van-e rendszer a birtokosok felléptetésének sorrendjében? 
 
 
 
Szövegmellékletek Morcsányi Géza szövegkönyvéből: 
 
 
1) 
 
Én soha nem vagyok büdös, az én szagom egy egészséges, kellemes férfi illata, aki fürdőbe jár… 
 
Nem vagyok különösebben szép, de nem is vagyok csúnya. Nem vagyok túlságosan kövér, de 
nem is vagyok túlságosan sovány. Azt sem lehetne rám fogni, hogy öreg vagyok, de azt se, hogy 
éretlenül fiatal. 
 
És egyazon rajongással irányulok például úgy a komédia, mint a tragédia felé. Nem gondolják, 
hölgyeim? Ugyanaz van bennük. Elvégre egy tapasztalt orvos kezében a hideg víz is, meg a 
meleg víz is egyforma sikerrel meggyógyítja egy és ugyanazon betegséget. 
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2) 
 
Csicsikov: Hát nekem nincs ki a négy kerekem, mondom magamnak – keresem a lovamat, 

közben rajta ülök! 
 
Szikkadt úton rossz kocsi araszol,  
Csattog az ostor, zökken a táj.  
Csikorog a köveken a rozsdás patkó,  
Ellepi mélyen a sár. 
 
Csicsikov: Miközben az utazás természetesen az aranyér vonatkozásában is hasznos dolog, azért 

még világot látni, meg a nagy emberi színjátékot, az már önmagában is, hogy úgy mondjam, 
egy eleven könyv, egy külön tudomány. 

 
Csicsikov: Az én életem mondhatni a hullámok között hánykolódó sajka. 
 
Csicsikov: Egész életem, mint valami bárka, a hullámok szeszélyeinek kitéve… 
 
Orrjukov: Tudod, mit csinálok most? Fölülök a kocsimra és száguldani fogok. Egye meg a franc 

az egész világot! Röpülni fogok a kocsimon! Röpíteni fog a három rózsaszín lovam. És 
ugyanúgy fog röpülni minden, a városok, a földek, az egész ország! Te édes haza, mondom 
neki, hova röpülsz? Válaszolj! De az édes haza nem válaszol! Csak szól a kocsicsengő, süvít a 
levegő, mindent elhagy a mi hazánk, és csak sunyít a többi nép, a többi ország, ahogy 
félreállnak és utat engednek neki. Majd meglátod! Most megyek, de úgyis találkozunk még. 
Egy bezét hadd adjak, búcsúzóul. 

 
Narrátor: Micsoda girbe-gurba, elhagyatott, keskeny, járhatatlan, rossz felé vezető ösvényeket 

választott az emberiség, miközben az örök igazsághoz szeretett volna eljutni. Pedig ott állt 
előtte tárva-nyitva az egyenes út. És hiába vezette el őket oly sokszor oda az égi sugallat, ők 
akkor is képesek voltak elkanyarodni és letérni róla, képesek voltak világos nappal is sötét 
zugokban kikötni, képesek voltak újra sűrű ködöt bocsátani egymás szemére, képesek voltak 
megint a szakadék szélére jutni, hogy aztán rémülten kérdezgessék egymást: hol a kijárat, hol 
az út? A mai nemzedék mindezt világosan látja, csodálkozik a sok tévelygésen, nevet az 
elődök ostobaságán, de nem veszi észre, hogy ez a történet mennyei lánggal van írva, hogy 
minden betűje hangosan kiált, hogy minden oldalról egy szigorú ujj mutat éppen őrá, rá, a mai 
nemzedékre; de a mai nemzedék elbizakodottan nevet, büszkén kezdi az új tévelygések és 
hibák sorát, amelyeket ugyanúgy nevetnek majd ki az utódok. 
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3) 
 
Azelőtt, régen, ifjú éveimben izgatott örömmel érkeztem egy-egy ismeretlen, új helyre! Minden 
érdekelt, mindentől lelkes voltam. Most már nincs bennem semmi izgalom: egykedvűen nézem, 
milyen ócska minden… 
 
…gazemberből is akad nem kevés. Persze, mit gazemberezek én itt? Minálunk már nincsenek 
gazemberek, csak jó szándékú, kellemes emberek vannak. 
 
Sokáig kell még kézen fogva lépkednem különös hőseimmel, néznem az egész, hatalmasan 
rohanó életet, néznem a világ számára látható kacagáson és a világ számára láthatatlan, nem 
sejtett könnyeken át! Mert így rendeli egy csodás hatalom. 
 
De nem gondolják, hölgyeim, hogy ez az egész ügy a holt lelkekkel, amitől hangos az egész 
város, ez mégiscsak képtelenség? 
 
Már megbocsásson, Sejmesin úr, de azt mondta, hogy se keze, se lába. Csicsikovnak viszont… 
 
Micsoda girbe-gurba, elhagyatott, keskeny, járhatatlan, rossz felé vezető ösvényeket választott az 
emberiség, miközben az örök igazsághoz szeretett volna eljutni. Pedig ott állt előtte tárva-nyitva 
az egyenes út. És hiába vezette el őket oly sokszor oda az égi sugallat, ők akkor is képesek voltak 
elkanyarodni és letérni róla, képesek voltak világos nappal is sötét zugokban kikötni, képesek 
voltak újra sűrű ködöt bocsátani egymás szemére, képesek voltak megint a szakadék szélére jutni, 
hogy aztán rémülten kérdezgessék egymást: hol a kijárat, hol az út? A mai nemzedék mindezt 
világosan látja, csodálkozik a sok tévelygésen, nevet az elődök ostobaságán, de nem veszi észre, 
hogy ez a történet mennyei lánggal van írva, hogy minden betűje hangosan kiált, hogy minden 
oldalról egy szigorú ujj mutat éppen őrá, rá, a mai nemzedékre; de a mai nemzedék 
elbizakodottan nevet, büszkén kezdi az új tévelygések és hibák sorát, amelyeket ugyanúgy 
nevetnek majd ki az utódok. Mit nevettek? Magatokon nevettek. Mit röhögtök? Magatokon 
röhögtök. 
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4) 
 
Csalogatov: Ó, biztosan gyönyörű lehet az ön birtoka. Mit nem adnék, ha szomszédok lehetnénk 

önnel. Építhetnénk közösen egy lugast, a magányos elmélkedésnek egy afféle templomát, mily 
magasröptű társalgást folytathatnánk ott, mint két rokon lélek, mint két igaz barát. 

 
Kutyevics: Mit fukarkodik már ezen tényleg? Valami szélhámos majd jól becsapja magát, csupa 

vackot ad el magának lelkek helyett; az enyémek meg mint a kézzel válogatott, nagy szemű 
gyümölcs: vagy mesterember, vagy egészséges paraszt mindegyik. Végignézheti: itt van például 
Mihejev, a kocsikészítő… Megcsinálja a kárpitját is, a lakkozást is. Érti a dolgát, és alkoholt egy 
kortyot se. 

 
Sejmesin: Elég régóta nemigen jönnek már hozzám vendégek, de azt is megmondhatom, 

hogy nem sok hasznom lenne belőlük. Behozták azt az illetlen szokást, hogy átjárkálnak az 
emberhez, a gazdaság meg el van hanyagolva, meg még a lovaik is az én szénámat egyék. Én 
már rég megebédeltem, a konyhám is nagyon szűkös, ócska is, a sparheltcső is végképp szét 
van menve, begyújt az ember, a végén még leég a ház. 

 
Narrátor: Igen, hát ilyen emberekkel, mint ez az Orrjukov, mindannyian sokszor találkoztunk. 

Veszedelmes emberek, az arcukon őszinteség, nyíltság, jópofaság látszik. Gyorsan 
ismerkednek, és mielőtt az ember körülnézhetne, már át is váltottak a tegezésre. Orrjukov is, ha 
bárhol megjelent, ott mindig történt valami. Mindig kimutatta a foga sárgáját… 

 
Dobozocska: Hát, tényleg már, én, apám, még soha nem volt olyan, hogy halottakat árultam 

volna. Kicsit azért félek, hogy nehogy ráfizessek. Mert megeshet, apukám, hogy te becsapol 
engemet, mert ezek izé… hátha valahogy többet érnek? 

 
 

 
Közös megbeszélés – ötletek a megoldásokhoz 
 
A csoportokhoz tartozó szövegmellékletek: A-3, B-1, C-2, D-4 
 
A) A narrátor: Gogol regényének elbeszélője különös narrációs maszkot visel, hol 
inkompetensnek mutatkozik, hol szubjektív véleményt fűz a történésekhez, hol lírai 
kitérőket enged meg magának, hol művészi kérdéseket taglal. A szkáz-technikával járó 
kiszólások, reflexiók, az olvasóval folytatott óvatosan kötekedő, oktató-bölcselkedő vagy 
épp ironizáló beszélgetés a regény egészét átszövi. A színpadi feldolgozás ezúttal nem 
mondott le a regénynek erről a rétegéről, és aki az eredeti Gogol-művet (illetve fordítását) 
alaposan ismeri vagy újraolvassa, észreveheti, hogy a narrátori szövegek valóban a 
regényből származó idézetek, ám alaposan megkevert sorrendben – ami éppen azért 
lehetséges, mert a hol szentenciákra építő, hol azokat finoman ironizáló elbeszélői stílus a 
puszta történettől elszakadva, mintegy önálló szólamként is érzékelhető. 
 
A színpadi változatnak természetesen le kell mondania a narrátori szólam regénybeli 
gazdagságáról, ám annál inkább ki tudja aknázni azt, hogy az elbeszélőtől mintegy 
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elszakadhatnak, függetlenedhetnek, így interakcióba is léphetnek vele az általa 

elbeszélt világ alakjai. A regényben is olvashatunk olyan állítást, hogy „ami a szerzőt 
illeti, ő semmi esetre se szeretne összeveszni hősével”, de a színpadon valódi 
súrlódásoknak is tanúi lehetünk az elbeszélő és a szereplők között (például Csicsikov 

egy pillanatra fellázad, amikor méltánytalan helyzetbe kerül, és földhöz vágja a narrátor 
kezéből kiragadott könyvet; a pletykáló hölgyek vehemensen kérik ki maguknak a 
narrátor kétkedő figyelmeztetését; aki ugyanígy Csicsikovot is hiába igazítja ki 
számolásbeli tévedésekor, stb.). 
 
A Csicsikov előtörténetére vonatkozó információk zömét az előadásban maga a főhős 
osztja meg a nézőkkel, a holt lelkek felvásárlására vonatkozó ötletét, az ötlet anyagi 
hátterét pedig már az első jelenetben elmagyarázza. Mindez nem tartozik tehát a narrátor 
játékterébe, így nincs is lehetőség arra a manipulációra és műfaji trükközésre, ami a 
regényben többletjelentéseket tud előhívni (ld. előkészítő óra, 3. feladat D része). 
 
A narrátor utolsó mondatai A revizorból kiemelt emblematikus mondatok. Ott egy 
pórul járt, megalázott szereplő, a polgármester mondja dühkitörése közben az elhíresült 
kiszólást. Kérdezzük meg a gyerekeket, mit szóltak ők mint nézők ehhez a záráshoz! 
 
B) Csicsikov: A főszereplő alakja sok meggondolnivalót kínál, így bizonyára élénk vitát 
vált ki a diákok között. Alakja nem egysíkú, nézőponttól függően többféleképpen 
értékelhető. 
 
Visszatérően ismételt tulajdonsága, a „közepesség” (nem szép, de nem csúnya, nem 
sovány, de nem is kövér, stb.) szinte attribútumként kapcsolódik hozzá. Mintha maga 
lenne a megtestesült átlag, a viszonyítási pont, a koordináta rendszer nullája. Nagyon jól 
tud alkalmazkodni, mindenkivel megpróbál a saját nyelvén beszélni, és jó darabig úgy is 
tűnik, hogy hajlékonyságának hála, terve kivitelezhető. 
 
Másfelől viszont az előadásbeli Csicsikov egy nyugatias figura is, aki kényes ápoltságára. 
Hiúsága megmosolyogtató, de viszonylagos eleganciával párosul. Kocsiját egy kényelmes 
és nagy európai (nyugati) autó ülései képviselik, mozgékonysága, ötletessége éles 
ellentétben áll a helyiek mentalitásával. 
 
Ezzel együtt a karakter látható kisszerűnek is. Gyakorlatias célkitűzése irányítja minden 
lépését. Mivel az első jelenettől kezdve tisztában vagyunk vagyonosodási terveivel, nem 
gyanúsíthatjuk meg azzal, hogy a lelkekre valami különös Faust-történet részeseként 
próbál szerződéseket kötni. A tér, amiben mozog, hordozza a dantei Pokol bizonyos 
jegyeit (ld. a C kérdéshez írt megoldást), ő maga azonban a realitás megrögzött embere. 
Kisszerűségét az előadásban a (regénybeli ládika helyett) magával hurcolt autós táska, az 
abban való kotorászás, rakosgatás érzékelteti leginkább. 
 
Csicsikov teljesen józanul és praktikusan ismeri fel a jogi szabályozásban rejlő 
lehetőséget. Az állam élőnek tekinti a meghalt jobbágyokat az egyes összeírások között, 
és így adót is szed utánuk. A jogi szabályozás logikája tehát lehetővé teszi a Csicsikov 
által eltervezett csalást: ha adóalapnak jók a halott jobbágyok, akkor záloghitel 
fedezetének is legyenek jók. A csalási lánc elején az államot találjuk! 
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Csicsikov tehát a ráció embere, megfontolásai mélyén hibátlan racionalitás működik. 
Igazi szándékát azonban el kell titkolnia, hiszen nem áll érdekében leplezni azt a csalárd, a 
rációnak ellentmondó hatalmi működést, amelyből meg szeretne gazdagodni. Ezért ő 
maga is irracionálisnak tűnő üzleti ajánlattal kénytelen a birtokosok elé állni, így 
viszont kiengedi a szellemet a palackból. Mindenki kiindulópontként fogadja el az állam 
által diktált feltételeket, ezért ezek irracionalitására, így az ebből következő tények 
irracionalitására sem kérdez rá senki. (Pontosabban Orrjukov – egyedüliként – makacsul 
rákérdez Csicsikov szándékaira, de mivel az ő igazságfogalma az abszurdhoz közelít, 
kérdései nem vezetnek vissza a rációhoz.) Mire Csicsikov bejárja ezt a világot, addigra 
szabályosan elszabadul a téboly, mindenki összevissza beszél, megelevenedik a bolond 
szóbeszéd (Kopejkin), vagyis láthatóvá válik a mindent átjáró, totális irracionalitás. 
Csicsikov, a ráció embere, ezt a nyelvet nem beszéli: úgy kell továbbállnia, hogy nincs 
számára megérthető tanulság. 
 
C) Az út: Az utazás a legősibb, legalapvetőbb toposzok közé tartozik a művészetben. A 

Holt lelkek nagy utazója Csicsikov, akihez a cselekmény szintjén egyedüliként kapcsolódik 
a térbeli mozgás. Azzal, hogy ő maga saját életét sajkához és bárkához hasonlítja, 
felhasználja a toposz elkoptatott irodalmi konnotációit, és groteszkül ellenpontozza az 
ő esetében hangsúlyosan szárazföldi utazást (tengerről ezen a vidéken szó sincs!). 
 
Csicsikov megérkezik az ismeretlenségből, végiglátogat öt birtokost (leír egy kört, 
mintegy bejárja az itt talált világot), majd visszatér kiindulópontjához, hogy utána megint 
eltűnjön az ismeretlenben. Az előadás szerkezete maga is tartalmazza ezt a 
körkörösséget: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az utazás a vetített képek szerint kietlen, stilizált tájban zajlik, ahol elsuhanó, 
fekete-fehér emberi portrék jelzik a távolságot és az idő múlását. A díszlet urnafalra 

emlékeztet, holtak képeivel van tele – a holtak birodalmának lakóit saját házukban máris 
saját vetített képük névjegye képviseli a falon. 
 
Az út motívuma a cselekményben Csicsikov utazásához, metaforikusan az ő 
életútjához, szimbolikusan megemelt szinten pedig a narrátor szövege által az erkölcsi 

tévelygéshez, illetve Orrjukov szövege által Oroszországhoz, Oroszország és a többi 

nép sorsához kapcsolódik. Ez utóbbi kapcsolódás szorul magyarázatra: a színdarab 

Orrjukovot ennek a szövegnek a felidézésével még inkább kiemeli a földesurak közül, 
mint Gogol tette, akinél ugyancsak ő Csicsikov utolsó látogatója, és az egyetlen birtokos, 
akitől nem sikerül lelkeket szerezni. A dramaturgiai kiemelés mintha azt hangsúlyozná, 
hogy Orrjukov részeges, abszurd valóságérzékelésű figurája az itt talált világ 
legfőbb megtestesítője. 
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D) A földbirtokosok: A birtokosok Csicsikov sokarcúságával, életteliségével szemben 
egydimenziós, karikatúraszerű figurák. 
 
A regényben Csicsikov Manyilovhoz (Csalogatov) indul, majd egy eltévedés és egy vihar 
vezeti Korobocskához (Dobozocska), egy véletlen találkozás pedig Nozdrjovhoz 
(Orrjukov). A két kitérő után jut el az eredetileg is felkeresni szándékozott 
Szobákevicshez (Kutyevics), akitől hall Pljuskinról (Sejmesin), így megy el utoljára hozzá. 
Mindennek azért van jelentősége, mert a körutazás nem tervezett kitérői, az eltévedés és a 
vihar által felvezetett kiszámíthatatlan „hurkok” (Nozdrjov és főleg Korobocska) fogják 
később Csicsikov vesztét okozni. 
 
A színpadi változatban Csicsikov már a kormányzó bálján elhatározza, hogy 
Csalogatovon és Kutyevicsen kívül Orrjukovot is felkeresi (noha ez utóbbi erőszakossága 
és csókolózó természete rossz előjelnek tűnik), illetve már itt hall Sejmesinről, aki szintén 
felkelti az érdeklődését. A négy férfi birtokosnál tett látogatás után pillantja meg a 
kormányzó lányát és borul fel a kocsija, illetve ekkor jön a vihar is – itt tehát egyedül 
Dobozocska számít ráadásnak a tervezetthez képest, és ezt a látogatást előzik meg a 
később baljóslatúként értelmezhető előjelek. 
 
A birtokosoknál tett látogatások egymásutániságát az ellentétükbe forduló értékek 
logikája határozza meg. A széplelkű, édeskés, családos Csalogatov nagyvonalúságát 
ellenpontozza a magányos embergyűlölő, körömszakadtáig alkudozó Kutyevics. 
Kutyevics váltig úgy beszél az adásvétel tárgyát képező holtakról, mintha élnének, ezzel 
szemben a rákövetkező Sejmesin világát a holtak töltik be, ő maga is szinte kiszorult az 
élők közül. Neki újra ellentéte a harsány, hazudozó, kezelhetetlen Orrjukov, akihez 
képest pedig Dobozocska jelent megint ellenpólust. Az alábbi táblázat vázlatosan 
megmutatja, hogyan lehet az egydimenziós karakterek mellé mégis mindig újféleképpen 
ellenkaraktert állítani. 
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Csalogatov  Kutyevics  Sejmesin  Orrjukov  Dobozocska 
 

széplelkű,  mindenkiről  magányos,  mindig   
 

mindenkit ↔ rossz a  nem vágyik ↔ társaságot keres   
 

dicsér  véleménye  társaságra     
 

családos ↔ magányos  inkább ↔ harsány, kiabál   
 

    csendes     
 

nagyvonalú,  szűkkeblű,  igazat mond ↔ gátlástalan   
 

ingyen adja a  maximális    hazudó   
 

számára ↔ haszonra  Cs. üzletileg  üzletileg nem   
 

értéktelen 
 

törekszik 
    

 

  könnyen ↔ lehet dűlőre   
 

lelkeket 
     

 

   dűlőre jut  jutni vele   
 

       
 

    vele     
 

  bizalmatlan,  hiszékeny,  élénk észjárású, ↔ lomha 
 

  nem hisz  elfogadja,  gyors észjárású, lassú  

     
 

  Cs.-nak, ↔   hogy Cs.  fiatal, duhaj,  magányos  

  

előleget kér 
 

neki akar jót 
   

    ivós, kártyázós, ↔ özvegyasszony,  

    

ajánlatával 
  

     verekedős férfi, női cseléddel  

       

       
 

      férfitársaságban   
 

      él   
 

  a holtakról is  mintha  a pénz nagy  a pénz 
 

  élőkként ↔ mindenki  tételekben ↔   kisstílűen 
 

  beszél  meghalt  érdekli  érdekli 
 

    volna     
 

    körülötte     
 

  óriás (a  zsugorodó     
 

  regényben ↔ figura,     
 

  nagyevő is)  ennivalóban     
 

    szűkölködik     
 

 
(A jellemzések az előadás alapján készültek, a regénybeli figurák részben eltérő 
karakterjegyeket mutatnak, és más sorrendben szerepelnek!) 
 
 
További megfigyelési szempontok érdeklődők számára 

 
Gogol halhatatlan műve és a Radnóti Színház előadása számos további inspirációval 
szolgálhat, de már a fenti javaslatok gyakorlati megvalósítása is túlnő a színházlátogatás 
előkészítésére-feldolgozására betervezhető egy-egy tanóra keretein. További 
megbeszélésre érdemes témák lehetnek még például: 
 
▪ az előadás zeneisége, a dalok elosztása, jelenetekre tagoló funkciója;  
 
▪ a narrátor és a történetvilág kapcsolata, a fikció megelevenedése, ami meglepő-groteszk 
módon ismétlődik a Kopejkin-jelenet révén;  
 
▪ a művészi, írói önreflexiók elemzése;  
 
▪ összevetés A revizorral: Hlesztakov és Csicsikov.  
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