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Színészi gesztusok
a Holt lelkek első
felvonásában

1976 októberétől a darab december 15-i

bemutatójáig Lengyel György rendező
asszisztenseként dolgoztam a Madách
Színházban. Ez alatt lehetőségem nyílott
arra, hogy nyomon kövessem a
gesztusokban megnyilvánuló színészi fo-
lyamatok fejlődését. A fényképfelvételek
októberben és novemberben készültek,
tehát a próbáknak abban a fázisában,
amikor még nem a jó vagy a körülmé-
nyekhez képest kialakult jó megoldások
rögzítése volt a cél, hanem a rendező
inspirálta szabad színészi kezdeményezé-
sek alkotó légkörében alakultak a jele-
netek.

Az anyaggyűjtés során fölhalmozódott
reprodukciók áttekintése egyfelől
alátámasztotta azt a meggyőződésemet,
hogy a színészet körül lengő homályos
elméleti és gyakorlati módszerek több-
nyire nem a színészet lényegéből fakadó
erények, hanem olyan álelméletek,
amelyek egyszerűen nem veszik
figyelembe, v a g y nem akarják figyelembe
venni azokat a színházon kívüli
megközelítéseket, amelyek segítségével a
színészi és színházi jelenségek viszonylag
pontos megfogalmazást nyerhetnek. Az
anyag áttekintése másfelől arra késztetett,
hogy szembenézzek saját munkám
korlátaival s, azzal, hogy az anyaggyűjtés
felvételi módszerének bizonytalansága és
egyéb zavaró körülmény miatt csupán az
első elvonás bizonyos jelenségeiről képes
számot adni, másrészt a próbafolyamat
egyetlen szakaszának kiragadása folytán
nem tartalmazza az előadásba került végső
megoldásokat. Így tehát nem .épes
összehasonlítási alapot nyújtani az egyes
jelenetpróbálkozások értékeléséhez, és
nem támaszthatók vele szemben
tudományos igények sem. Annak kell
tekinteni, ami: dokumentumnak, amely
csupán bemutat és megállapít. De
számmolni kell azzal, hogy mint minden
dokumentumnak, ennek is elméleti kö-

vetkezményei lehetnek.
Munkámban köszönettel tartozom

Lengyel Györgynek elvi támogatásáért,
Színház- és Filmművészeti Főiskolának
s Sólyom András filmrendező-
hallgatónak gyakorlati segítségükért.

Elöljáróban az Ördögi Központról

Gogol élete utolsó éveiben egyik barát-
jához írott levelében úgy nyilatkozott,
hogy őt egész munkássága alatt nem érde-
kelte más, mint az Ördög és az ember
örök harca a Gonosszal. Két alakban
gyúrta meg képmását; az egyik az ördög
hlesztakovi arca, a másik, a félelmetesebb a
csicsikovi maszk.

A darab korába helyezve magunkat,
megnő a vallásos közeg fontossága, hiszen
csak ebből sarjadhat ki a lélek iránti
spirituális tisztelet, amelyet áthat és kitölt
a lelkek birtokosa, a legfőbb hűbérúr,
Isten jelenléte. Ezen a szelíd, békességes
tájon az Úr szeme megszokta már az
archetípusokat. Talán túlságosan is
ellustult ebben a passzív szemléletben, és
emiatt nem tehet semmit a váratlanul
fölbukkanó Csicsikov, az új, modern,
kapitalista Mefisztó ellen. Ez a figura nem
kispolgári kereskedő többé; nagy tételben
utazik. Ő nem egy ember lelkére alkuszik,
hanem igazi bombaüzletet kínál; egy
ember többek lelkét adhatja el neki. Az
anyagtalan szubsztancia értékét pénzben
fejezi ki, megcsorbítva ezzel a Legfőbb
Hűbérúr végső értéke-léshez és
ítélkezéshez való jogát. Az ember ebben a
kereskedésben Istent tagadó szövetségre
lép Csicsikovval, s bár hátát időnként
jeges rémület borzongatja, mégiscsak fejet
hajt egy újfajta vallásos szellemiség előtt;
a kereskedés rítusában forr össze új
Istenével a Pénzzel, mert úgy látszik,
immár nincsenek törvények és nincsenek
történések, nincsenek vágyak és nincsenek
beteljesülések az „Ő" akarata nélkül.

A kapitalizmus ebben a környezetben
nem a pozitivista ráció formájában került
a tudatba, hanem az irracionális
alapálláson mit sem változtatva Isten és az
Ördög ikonképeit észrevétlenül ki-cserélte
a bankó és a kereskedő kép-másaival.

A pillanat értéke

(I. felvonás 2. jelenet: Látogatás a
Kormányzónál)
Csicsikov első útja a városkában a
Kormányzóhoz vezet. Felkeresi, hogy
jóindulatába ajánlja magát, és hogy
kipuhatolja, milyen lehetőségek kínál-
koznak üzelmei számára. A Kormányzót
épp hímzés közben találja, az ismerkedés
udvariasan feszengő légkörben zajlik.

„Kormányzó: Ön rendkívül ékes-
szólású, öröm társalogni Önnel. Igaza van,
az élet valójában szép! (Feltekint,

ízlelgeti a szót) Szép ! Már ez a szó is
milyen finom! Szép!"

A Kormányzó, akinek szerepét a később
megbetegedett Balázs Samu próbálta,
ennél a szövegnél váratlanul megállt, és
sokáig ízlelgette a szót: „szép", majd így
vélekedett: „Ez a szép... ide ki kéne
találni valamit... ez olyan schöngeist...
olyan... majd találunk ide valamit..." A
későbbi próbák során különböző
mozdulat-variációk születtek.

A pillanat, amelyben ez a szó elhang-
zott, apró szünetekkel határolta el magát a
folyamattól; ebből az időből kimet-szett
rövid szakaszban a mozgások lelassultak,
növelvén ezzel a pillanat és c pillanatban
fölhangzó szó értékét. A mozdulat
jellegzetes és különös rajzával hívta fel
magára a figyelmet, súlyt adván annak az
ösztönösen jelentkező színészi
törekvésnek, hogy azt a pillanatot, amely
ezzel a szóval összeforrt, megkülönböz-
tetett jelentőségűvé avassa. De mi ennek a
megkülönböztetett jelentőségnek és
értéknek a fedezete? A válasz: az illető
szónak és a pillanatnak a szituációval való
összefüggése, illetve ennek az
összefüggésnek specifikus volta. Ez a szó
nem illeszkedik a szöveg információs
áradatába, hanem a tömény banalitás
sűrítményeként mint sajátos töltésű mag,
minden lényegest magába tömörítve
jellemzi a Kormányzót, a Kormányzó
belső világát, valamint irreális ellen-
pontként a sivár külső valóság ironikus
visszhangjának tetszik.

A s z ó , amelyben egy egész jelenet
valóságtartalma koncentrálódik, a szó,
amely egyszerre jelenti önmagát és
önmaga ellentétjét, és e kettős viszonnyal
mindent jellemezni képes, nem akármi-
lyen gesztus kiegészítést kíván, hanem
olyat, amely a játék tér- és időbeli folya-
matának természetes ritmusát megtöri. A
ritmus ezáltal lelassul, minden érzékel-
hetővé válik, a pillanatok gyors egymás-
utániságát felfogni képtelen szem most
szabadon kalandozhat azon az alig járta
tájon, amelyet a pillanatok tartalmának
nevezhetünk. A színházban hozzászok-
tunk a folyamatokhoz, elfeledvén vagy
nem ügyelvén kellőképpen arra, hogy
egyes pillanatokban néha az egész folya-
mat lényegi jelensége koncentrálódik. A
színháznak persze csak egy természetes
adottsága van ezt érzékeltetni: a lassítás.
A továbbiak során a rögzített lassítás
módszerével haladva fordított szemléletre
kényszerítjük magunkat: a színházban
általában látunk és gondolko-



dunk. Gondolkodásunkat egy igen ne-
hézkesen mozgó kalauz vezérli: a szem.
Pedig a színpadon a gondolat sebességé-
vel azonos gyorsaságú életfolyamatok
változása zajlik, amelynek iramát a szem,
tehetetlensége folytán, nem képes
követni. Á most következő dokumentu-
mok elemzésekor szemünket arra kény-
szerítjük, hogy a gondolat után cammog-
jon, és lássa be mindazt, amire nem volt
ideje.

Gesztusok jelentése
( I . felvonás 4. jelenet: Manyilov háza)
Csicsikov, elfogadván a földbirtokos
meghívását, ellátogat Manyilov házába,
ahol a darab folyamán első ízben próbál
lelkeket vásárolni. Nagy nehezen sikerül
lerázni a társaságról Manyilov örökké
csacsogó feleségét, és Csicsikov az így
kialakult intim együttlétet arra használja
fel, hogy alkura csábítsa Manyilovot.

„1. Csicsikov: És megkaphatnám Öntől
a halottak jegyzékét? 2. Manyilov:

Már hogyne kaphatná meg, kedves bará-
tom ! Mindenem az Öné, amit csak óhajt!
De mi célra kell ez Önnek? 3. Csicsikov:
Mi célra? (hirtelen hátra-tekint, Manyilov is.
Közelebb hajol.) Lelkeket szeretnék
vásárolni."

Ezt mutatja az első sorozat.
I. kép. Csicsikov az 1. szöveggel a

beszélgetést arra a sínre kívánja futtatni,
amelyen végre az ügylet felé haladhat-
nak. Á kérdést is csak mellesleg veti oda,
miközben semmitmondó, tárgyilagos
arckifejezést erőltet magára. Testhelyzete
lazának tűnik, legalábbis erre enged-nek
következtetni a könnyedén kereszt-be
vetett lábak és az enyhén előredűlő
kényelmes ülőpóz. Ám az ujjak játéka
árulkodva beszél a valóságos belső folya-
matokról: kis külső mozgás ez, szinte alig
észrevehető. Á bal kéz, amely ugyan-csak
a lazaság és hányavetiség látszatával
pihent a térdkalácson, a kérdés elhangzá-
sával egyidőben idegesen dobolni kezd a
térden. Csicsikov nem néz Manyilovra,

tekintete elsiklik' mellette, szemhéját
résnyire szűkíti. Így védekezik Manyilov
kutató pillantásai ellen, aki előredöntött
fejjel, gyanakvó tekintettel méregeti
újdonsült barátját.

A 2. kép a 2. szöveg elmondásának
idejére esik, amely három mondatot
foglal magában. Az első kettő a bizalom-
ról tanúskodik és baráti gesztusnak
értékelhető, az utolsó azonban bizalmat-
lanságot áraszt. A szövegben mennyiségi-
leg tehát túlsúlyban van a bizalom kife-
jeződése, ám Manyilov kézmozdulata a
kérdéshez kapcsolódik, tehát a bizalmat-
lanságot erősítve a z utolsó mondatot teszi
hangsúlyossá. Ha összevetjük az első és a
második képet, a következő eredményre
jutunk. Mindkét kép egy-egy
kérdéshez kapcsolódik; az első kérdés
kiejtésekor még csak belső feszültség
létezett Csicsikovban, a kérdés azonban
provokatív helyzetbe hozta Manyilovot
is, akiben a bizalmatlanság leplében föl
támadó rosszérzése Csicsikovhoz hasonló
feszültséget keltett. Vagyis
feszültség áttevődött, és most már az egész
kapcsolatra kiterjedt. Ha ez a feszültség
valaha kirobbanna, akkor ez Csicsikov
leleplezését jelentené, ami számára .
halállal, Manyilov számára pedig egy
frissen szerzett barát elvesztésével járna
együtt. Ezért ösztönös tendencia él
mindkettőjükben, hogy a feszültség
kirobbantása helyett inkább annak
levezetésére törekedjenek.

3. kép. Itt az a próbálkozás látható
amikor és ahogyan Manyilov és
Csicsikov kísérletet tesznek a feszültség
elfojtására. A 3. szöveg első mondata,
valamint a szünet tartoznak ehhez a
képhez Manyilov kézmozdulata befejezte
a kérdezést, de nem simul lazán a testébe
va g y akár a dívány huzatához, hanem
mereven nyújtva helyezkedik el a térdén
Csicsikov számára ez a legfeszültebb
pillanat; nyíltan ki kell mondania jövetele
célját, és nem lehet biztos benne vajon
nem kapják-e rajta? A dolog nyílt
kimondását szünettel késleltet ugyan, de
az ujjak ideges és vad dobolásba
kezdenek a dívány peremé Hasonló
indíttatású és jellegű ez a gesztus az első
képen látottakhoz, azzal
különbséggel, hogy itt hevesebb és
gátlástalanabb az idegesség levezetése.
Ráadásul ez Manyilov számára
láthatatlanul játszódik le; Csicsikov már
nem
mer a térdén dobolni mint azt az első
képben tette. Ott még helyénvaló volt
hiszen ez a gesztus a, külső szemlélőbe a
vagány, nagyvilági magatartás egyik

Kormányzó: Balázs Samu. Készült október 12-én



Első sorozat. Csicsikov: Haumann Péter, Manyilov: Horesnyi László. Készült október 30-án

sablongesztus-tartozékának tűnhetett. Ha
azonban ebben a megváltozott, döntő
szituációban Manyilov észreveszi Csicsi-
kov idegességét, akkor ez egy okkal több,
hogy gyanúval és bizalmatlansággal
firtassák tovább ügyletét. Épp ezért a
gesztusjáték elrejtőzik a keresztbevetett lábak
mögé.

Ugyanez a szituáció ismétlődik a má-
sodik sorozaton, egy későbbi próbavál-
tozatban.

1. kép. Csicsikov itt közvetlenül a
kérdés - „Megkaphatnám Öntől a halottak
jegyzékét?" - után látható. A pillanatnyi
szünetben Csicsikov tekintete kíváncsian
tapad Manyilovra. De

nem csupán kíváncsiságról árulkodik ez a
tekintet. Ha összevetjük az első sorozat 1.
képével, akkor azt találjuk, hogy ott
Csicsikov kifejezetten kerülte Manyilov
pillantását, itt viszont a szeme közé néz.
Mi indokolja ezt a változást? Megváltozott
a tekintet funkciója; Csicsikov a pillantásával
szinte kényszeríti Manyilovot, hogy ezt a
szemkontaktust fölvegye és megőrizze. Ezzel
a bűvölettel az a célja, hogy a kérdésére
adandó válaszra várakozás rémületét
Manyilov ne vehesse észre az arcán;
elkerülje figyelmét a normálisnál lejjebb
engedett alsó-ajkak feszesre húzott íve,
valamint test-tartásának kínos merevsége,
amely ugyan-

csak jelentős értelmű változás az 1. soro-
zat kiindulási pontjához képest.

2--3. kép. Manyilov most mondja a 2.

szövegrészt. Csicsikovnál a tekintet a
szemhéjak fedezékébe húzódik, újból
megjelenik az az összehúzott szemhéjak-
kal palástolt pillantás, amellyel az I.
sorozat I. képén találkoztunk. Úgy tűnik
azonban, hogy a feszültség kezd föl-
engedni Csicsikovban. Legalábbis erre
utal, hogy az alsóajkak már nem olyan
görcsösen feszülnek, ugyanakkor a test-
tartás is sokat veszít merevségéből; a jobb
kéz fölemelkedésével párhuzamosan
emelkedik a jobb láb is, hogy a 3. képen
végre újra fölvegye azt a nyugodt

Második sorozat. Készült november 15-én (Szikora János felvételei )



A második sorozat folytatása

kényelem illúzióját keltő keresztbe vetett
lábú ülőpózt, amelyet a korábbi sorozatból
már ismerünk. Ott azonban ez a póz
kezdőpont volt, itt pedig egy fejlődő lelki
folyamat inspirálta mozgás eredményeként
kapjuk ugyanazt a helyzetet. Eközben
fejezi be Manyilov a 2. szöveg-rész
bizalmat árasztó első két mondatát.
Csicsikov hisz ezeknek a mondatoknak, és
ösztönös reagálásként kezdi elengedni
magát; a 3. képen a lefelé görbült alsó-
ajak már teljesen kiegyenesedett, sőt, egy
mosoly tétova kezdeménye lazítja az
arcvonások keménységét. A tekintet újból
kimerészkedik fedezékéből, és
megcsillogtatja ravaszkás fényét.

Á 4. kép Csicsikov röpke „jóérzésé-
nek" tetőpontja. Mégis különös
disszonanciára bukkanunk, ha
tüzetesebben szemügyre vesszük. A
kényelmesen bal kezére támaszkodó,
keresztben átvetett

lábbal ülő Csicsikov oldott testtartása és
az immár valóságos, bár szerény mosoly-
gással telt arckifejezés sehogysem illik
össze a jobb kéz fölfelé igyekvő, ismeret-
len célú és tartalmú mozgásának rögződésé-
vel. Ebben a pillanatban teszi fel Manyi-
lov a kellemetlen kérdést: „De mi célra
kell ez Önnek ?"

5. kép. A kérdés okozta feszültséget itt
és most Csicsikov másként oldja fel, mint
az az i. sorozatban volt látható. Mi-előtt
válaszolna, szünetet tart, és e szünetet egy
váratlan mozdulattal tölti ki: hirtelen
hátrafordul, vajon nem hallgatja-e
illetéktelen személy a beszélgetésüket?
Manyilov e mozdulat hatására ref-
lexszerűen arra kényszerül, hogy ő is el-
forduljon. Ez a röpke idő és váratlanul
teremtett helyzet Csicsikov számára ele-
gendőnek bizonyul arra, hogy kibillentse
Manyilovot a kérdezés biztos pozíciójá-
ból, és időt nyerjen, hogy összeszedje ma-
gát. Ez a mozdulat csupán csapda volt
Csicsikov részéről, amit az is bizonyít,
hogy mialatt Manyilov szeme a hátsó tér-
séget kutatja, Csicsikov nem hátra néz,
hanem oldalra. (!) Ugyanakkor az a
bizonyos disszonáns, ismeretlen célú és
tartalmú kézmozdulat fantasztikus átala-
kuláson megy keresztül; a jobb kéz gyű-
rűs- és nagyujjai begörbülnek, és a hü-
velykujjal érintkeznek, ami által a kis- és
mutatóujjak két kis szarvacskaként létre-
hoznak egy olyan egyedi, ritka, szimbo-
likus gesztust, amelyet én a továbbiakban
„ördögi információnak" fogok nevezni.

Hasonló tartalmú gesztusok jöttek lét-re
későbbi próbák alkalmával is, nem-csak
ebben a jelenetben, hanem másutt a darab
folyamán. Ezek közül tartalmaz né-hányat
a harmadik sorozat.

Az az öntudatlan gesztus, amelyet, hogy
szimbolikus értelmét, valamint jelzésének
funkcióját kidomborítsam, „ördögi
információnak" neveztem, sokféle
lehetséges okra vezethető vissza. Fel-
fogható és értelmezhető úgy is, mint a
színészi görcs levezetésének egyik esz-
köze, elképzelhető, hogy sajátos, egyéni
kéztartás, amely az egyén pszichikumába
beágyazódott okainál fogva állandósult,
és bizonyos, jellegzetes helyeken önkén-
telenül előbukkant. De kereshetünk ke-
letkezésének okául valamilyen praktikus
magyarázatot is. Így például azt, hogy a
sorozat első és második képén a színész
hosszú kabátujját szorítja le nagy- és gyű-
rűsujjaival, hogy az ne lötyögjön. Ha-
jolhatunk még egyéb, szubjektív szem-
pontok szerint igaznak tűnő magyaráza-

Harmadik sorozat Készült
november 29-én (Sólyom András
filmfelvétele)

Első jelenet vége. Csicsikov a kormányzóhoz
igyekszik

Második jelenet. Csícsikov a kormányzó előtt,
amint a hímzést dicséri

A második jelenet vége. Csicsikov szabódik,
nem akarja elfogadni a báli meghívást



Negyedik sorozat. Készült november 29-én (Sólyom András filmfelvétele)

tokra, valószínű azonban, hogy számtalan

ilyen feltételezett eredő akad. Ám az is
valószínű, hogy ezek az okok kívül esnek a
darab és a színház területén.

De a jelenséget (a gesztust) mégiscsak a
darab, illetve a színházi szituáció váltotta
ki, és ott, okától függetlenül határozott
értelmű létezéssel bír. Mert a valóságnak
minden olyan eleme, amely a színpadon
megjelenik, nem kerülheti el sorsát: tőle
független dolgokkal kerül összefüggésbe,
és ezek az összefüggések nem feltétlenül
veszik figyelembe az eredeti okokat és
szándékokat, hanem agresszív módon új,
önálló jelentéssel gazdagítják a valóság
elemeit. A jelentést - ebben az esetben - az
a kapcsolat szülte, amelybe a gesztust tevő
egyén alakítva-alakulva belekerült.

A jelenet szövege így folytatódik:
(„Csicsikov: Lelkeket szeretnék vá-
sárolni.")
„1. Manyilov: Lelkeket? Úgy értsem,

földdel együtt, vagy csak úgy magukat a
jobbágyokat föld nélkül ?

2. Csicsikov : Nem, voltaképpen nem is
egészen olyan lelkeket akarok, . . . hanem
halottakat.

3. Manyilov: Tessék ? Bocsásson meg,
úgy értettem, mintha azt mondta volna,
hogy ... Halottakat?

4. Csicsikov: Igen, igen.
5. Manyilov: Ó ... Ó ... hehehe .. . most

már értem! Tréfa! Tréfál!"
Az 1. kép a Manyilov 1. szövegével

egyidejű pillanatot ábrázolja. Manyilov a
kapcsolat feszültségét sajátos módon
vezeti le; félreérti Csicsikov ajánlatának
halálos komolyságát, és a képtelenségnek
hangzó, irreális javaslatot azon nyomban
számára felfoghatóvá, hétköznapivá
transzponálja. Gyanakvását erőszakos
módon altatja el; arckifejezése túláradó
jóindulatot sugároz, de hátának tartása
még őrzi korábbi feszességét, félszeg,
hezitálásról valló kézmozdulata pedig a
zárt és befelé görbült, egymáshoz szorított
ujjak szöszmötölő játékával párosul. Vele
szemben Csicsikov győztes pózban ül.
Hátát a támlának támasztja, kemény és
határozott arcvonásai semmit sem árulnak
cl a gondolataiból. Ám van még-is egy
egészen apró jel, amelyből csalhatatlanul
következtethetünk Csicsikov rettegésére:
ez pedig a bal csukló pozíciója,

amely nem simul a combhoz, mint az
alsókar és a tenyér, hanem meglepő és
szokatlan módon fölemelkedik a levegő-
be. Ilyen csuklótartás csak egyféleképpen
alakulhat ki, ha a térdre nyúló ujjak he-
gyén nagy erőt összpontosítunk, amely
által a csukló megemelkedik. Ez az izom-
munka magától és akaratlanul is végbe-
megy, ha idegességünket leplezni akarva
a bennünk lévő idegfeszültséget a vég-
tagjainkban keltett izomfeszültséggel kí-
vánjuk levezetni.

2. kép. Manyilov, amint előrehalad az
1. szövegrész mondásában, fokozatosan
oldódik, vidámsága már nem tűnik olyan
erőltetettnek, tétova kézmozdulata pedig a
magyarázat eszközévé alakult át. Új
tendencia érvényesül itt; Manyilov
félreértésének igazságáról akarja meg-
győzni Csicsikovot és magát is. Egész lé-
nyét mozgósítja ennek az akciónak az ér-
dekében, a hát begörbül, és a kettőjük kö-
zötti távolság is lecsökken Manyilov jó-
voltából. Csicsikov, mint a krokodil,
egyetlen rezdüléssel sem változtat a kül-
sején.

3. kép. Csicsikov a 2. szövegben várat-
lanul kimondja azt, amit Manyilov már
eddig is sejtett tudat alatt, hisz pont e
sejtett, de tudatosan vállalni nem mert
válasz miatt alakult ilyenné magatartása.
Most rá kell döbbennie a valóságra - a
távolság hirtelen minimálisra szűkül a két
ember között. Manyilov arcán a döbbenet
hitetlenséggel keveredik, jobb keze maga
mellé esik, Csicsikov szája, amely további
magyarázatot adhatna, némán összezárul.

A szituációban most jelentős változás
következik be; Manyilov nagy öncsalá-
sának „jelenete" ez. Az ötödik sorozat azt
a próbafolyamatot követi nyomon, amikor
azt keresgélik, mit és hogyan mozgasson meg
magában a színész, hogy ez a változás
érzékelhető legyen. A színészi munka
közvetlen alakulása Lengyel György
rendező inspirálására történik.

Az 1. kép a legkényesebb pillanat meg-
beszélését ábrázolja: amikor a döbbenet
átfordul valami mássá... Manyilovban van
valami, ami nem engedi, hogy Csicsikov
kijelentését igazságnak fogja fel;
értelmezni kezdi, hogy ezzel az értelme-
zéssel megváltoztassa és a maga számára
elfogadhatóvá alakítsa. Ebben a pilla-
natban tehát azt kell megkeresnie a szí-
nésznek, amikor és ahogy a figura gon-

dolkodásában hirtelen bekattan az ötlet:
"Tréfa!"

2. kép. Itt már azt próbálja elképzelni a
színész, amikor Manyilov lehorgonyoz a
tréfa fogalmánál. Ízlelgeti a szót, és szinte
kéjelegve merül a „tréfa" gondolatába.

Ötödik sorozat. A kép jobb oldalán háttal a
rendező. Készült november 29-én (Sólyom
András filmfelvétele)



3. kép. Váltás: Manyilov végleg rá-állt
a tréfa vonalára. Á mosoly és a gesz-tus
most már fölényes. Tudatni akarja, hogy ő
érti a tréfát, ő felnőtt az ilyesmihez.

Vessük most mindezt össze azzal a
móddal, ahogyan ez a szituáció közvet-
lenül a rendezővel történt megbeszélés
után megvalósult. Ezt szemléltetik a ha-
todik sorozat fázisai.

A képek összevetése kapcsán csupán
egy jellegzetes jelenségre utalok itt. Á
próbálkozás során külső mozgással
szélsőségesen megrajzolt folyamat (fej, bal
kéz: az ötödik sorozatban) a játékban
(hatodik- sorozat): minimalizálódik, és úgy
tűnik, hogy az a z energia, amely a külső
fizikai, mozgás' kivitelezéséhez szüksé-
geltetett, most teljes egészében vissza-
s z o r u l , de ez elfojtás által „nyomás alá"

kerülve a kis rezdüléseken át nagy erővel
áramlik kifelé.

Gesztusok vándorlása
( I . felvonás 6. jelenet: Korobocska háza)

Csicsikov Manyilovtól megszabadulva
éjszaka viharba kerül, eltéved, és egy is-
meretlen földbirtok úrnőjénél keres me-
nedéket. Az idős, egyedül élő asszonyság
gyanakvással fogadja a különös utazót.
Panaszkodik neki, hogy milyen keserves
errefelé az élet. Csicsikov itt is jó vásárt
szimatol, ezért amikor már a hangulat föl-
engedett kettőjük között, előhozakodik
ajánlatával.

Hatodik sorozat. Készült november 29-én
(Sólyom András filmvfelvétele)

„ 1. Csicsikov: Na mátuska, ajánlok egy
üzletet! Adja át nekem ezeket a holt
lelkeket, azt mondom!

2. Korobocska: Kiket, bátyuska?
3. Csicsikov: Hát ezeket, akik meg-

haltak.
4. Korobocska: Uram teremtőm, hogy

adhatnám?
5. Csicsikov : Hát . . . mint ahogy ezt a

teát vagy lepényt adta, adja jószívvel
azokat is!"

Á fenti jelentésegységek mint sajátos
vokális gesztusok így értelmezhetők: 1.
felszólítás-ajánlat, 2. értetlenség, 3.
magyarázás, 4. meghökkenés, 5. rábeszé-
lés.

Mi tűnik ki pusztán a drámai szöveg
gesztusaiból? Az 1. kijelentés után a két
ember viszonyában minőségi változás jön
létre; az eddig látszólag minden tét nélkül
zajló társalgás kritikus ponthoz érkezett,
és döntési helyzet elé állítja Korobocskát.
Ez a fordulópont az 1. kijelentés után
történik. A feszültség rövid ideig
Korobocska értetlensége folytán lebeg; ő
még nem érti, amit mi már értünk. Majd
miután tudatosul benne a felszólítás-
ajánlat értelme, működésbe lépnek
mindazok a megfontolások, elő-ítéletek,
félelmek, vallásos hiedelmek, amelyek
Csicsikov ajánlatával összefüggésbe
kerülve Korobocska döntési szituációját
rémisztő súlyossággal terhelik. Csaknem
olyan nagy ezeknek az ereje, hogy
Korobocska már-már nyíltan és kereken
visszautasítja az ajánlatot. De teljesen
azért mégsem.

Ha a drámai súlypontokat a pillanatok
drámai értéke szerint jelöljük ki, akkor azok
az r. és a 3. kijelentést követő pillanatokra
esnek. Érdemes a továbbiakban figyelmet
szentelni azokra a színészi
megközelítésekre, amelyek az így súly-
pontozott szituáció egy-egy lehetséges
megoldási módozataként kialakultak.

Á testmozgások és testhelyzetek álta-
lánosan szembeötlő jellegzetességei: Csi-
csikov a felszólítás, magyarázás és rábe-
szélés vokális gesztusaival egyidőben és
ezekkel párhuzamosan egyre kisebbre
húzza össze magát; válla, háta begörbül,
fejét az asztal lapjához sunyítja.

Korobocska viszont ezzel ellentétes, de
ugyancsak párhuzamos mozgást végez az
értetlenség és meghökkenés rá eső vokális
gesztusaival; egyre jobban fölemelkedik
székében, és Csicsikov felé fordul, de
gondos ürügyekkel leplezve zavarukat,
kerülik egymás tekintetét. Viszont jól
érzékelhető egy óvatos közeledési
tendencia, amelynek következtében

a testközelség mind szorosabb. Ez a ten-
dencia Korobocska részéről úgy jelent-
kezik, hogy testét bal felé dönti, Csicsikov
pedig jobb vállának előreejtésével közelít.
Tüzetesebben szemügyre véve az egyes
fázisokat a hetedik sorozatban:

1. kép. Korobocska fáradt és unott.
Csicsikov figyelmét látszólag a pálinka-
töltés aktusa köti le. Úgy tűnik, ez töké-
letesen passzív helyzet. A külsőségekben
semmi sem árulkodik. Ezután hangzik el
az első kijelentés, amely egyszeriben
változást hoz a kapcsolatban.

2. kép. Csicsikov, miután kibökte, amit
akart, nem mer Korobocskára nézni, ha-
nem játszani kezd a pohárral az asztalon;
döntögeti, táncoltatja, ezzel kívánván ki-
fejezésre juttatni idegességét. (Vö. első
sorozat 3. képe, ahol viszont Csicsikov az
ajánlat kimondása előtt - tehát drámailag
értéktelenebb helyen, pillanatban -, leplezi
a dívány szélén idegességét, de amikor
már kimondta, merev és fegyelmezett,
mint egy kőszobor.)

3. kép. Korobocska fölfogta az ajánlat
jelentését és súlyát, ez az arckifejezés
azonban nem a vokális gesztus által kínált
megdöbbenéshez igazodik, inkább a
kereskedőasszony fontolgató, latolgató
mimikai játéka mellett dönt a színésznő.
Csicsikov ekkorra már egészen a poharába
bámul, hogy zavarát leplezze az asszony
előtt.

Jó másfél héttel később azonban
gyökeres és döntő módosulások álltak elő.
Ezt tanusítja a nyolcadik sorozat.

Megváltozott a kezdőhelyzet; a hetedik
sorozatban bemutatott próbával ellen-
tétben itt nem a legtávolabbi pozícióból
közelítenek egymás felé, hanem fordítva;
Csicsikov ajánlatát megelőzően kerülnek a
legszorosabb testközelségbe. Össze-
hajolnak, ezzel is érzékeltetve az elkö-
vetkezendő kijelentések fontosságát és
intim jellegét.

1. kép. Korobocska előrenéz, Csicsikov
pedig szinte a fülébe súgja az ajánlatot. (A
beállítás miatt a leírt pozíciók nem
érzékelhetők pontosan a fényképeken.)
Korobocska arckifejezése feszült
figyelemről tanúskodik. Fontos megjegy-
zés: az ajánlat értelmének felfogása fel-
gyorsult - a színésznő már nem helyez
akkora hangsúlyt az értetlenségről árul-
kodó 2. kérdésre, nem tart olyan hosszú
szünetet sem, hanem gyorsan kapcsolva
meghökkenésének ad kifejezést. (Figye-
lembe kell itt vennünk, hogy a közben
eltelt hat-hét próba felgyorsította a
színészi játékot, vagyis a föntiek tekin-



Hetedik sorozat. Korobocska: Dayka Margit.
Készült november 4-én

tetében megnőtt az emberi reakciók gyorsasága.)
Mint látható, az a drámai fordulat,

amelyet az első kijelentés okozott, ebben
az utóbbi variációban sokkal inkább elő
volt készítve, aminek szerves következ-
ményeként a meghökkenés is más jel-
legűvé vált; nem a rémület, hanem in-

kább az ügylettől való idegenkedés
táplálja.

2. kép. Korobocska gesztusa kérdés és
elutasítás is egyben, bár a kézmozdulat
nem teszi egyértelművé az elutasítást; a
tenyér lazán nyitott, a mozdulat félig
elakad a levegőben és válaszra vár. Így
aztán inkább a kérdésre helyeződik át a
hangsúly. Fontos, új mozzanat, hogy
Csicsikov és Korobocska összenéz.
Korobocska Csicsikov tekintetéből kí-
vánja leolvasni a képtelen ajánlat igazi
értelmét. De ez a tekintet nem sokról
árulkodik. A szemhéjak szűkre össze-
húzott résén fakó és bárgyú tekintet mered
Korobocskára. (Vö. első sorozat i. kép,
ötödik sorozat 2. kép.) Csicsikov, az
ördög, teljesen elrejtőzött, és ebben a
pillanatban legmegtévesztőbb maszk-ját, a
bárgyú és bárgyúsága folytán ki-
ismerhetetlen idegen álarcát öltötte föl,
amely sikerrel palástolja igazi arcát és
tekintetét.

Ez a tekintet a 3. képen jelenik meg.
Ebben a megoldásban talán az a leg-
nagyszerűbb, hogy ezt Korobocska nem
láthatja. 0 ismét előre mered, de --
ugyancsak a korábbi próbával ellentétes
folyamat - valami rossz érzéstől vezérelve
mindinkább elhúzódik Csicsikovtól, és
testsúlyát bal oldalára helyezve át, a
karosszék bal oldali, Csicsikovtól távol
eső karfájára könyököl. Csak Csicsikov
meggyőző, rábeszélő hangját hallja, csak
Csicsikov gesztusválaszát láthatja, amint
kézfejének határozott mozdulatával
kívánja 5. kijelentését meggyőzőbbé
tenni. Nem látja azonban Csicsikov
mimikai játékát; az arckifejezést, amelyen
a félelem és a számító ravaszság
keveredik, és nem pillanthat a szemébe,
amelyből leplezetlenül kíváncsi és ke-
gyetlen tekintet szegeződik rá. Ez a
mimikai játék az „ördögi információ"

igazi tartozéka.
A fenti pillanatok után a próba hirtelen

és váratlanul félbeszakadt. A színész-nő
abbahagyta a játékot és maga elé meredt.
Hosszú, feszült, néma percek
következtek.

„Lengyel György: Mi baj van, édes
Margitkám?

Dayka Margit: Hát az, hogy ez i t t . . .
szóval nem, nem... ez így nem jó... én
nem tudom..."

Újabb szünet következett, majd a
rendező elemző magyarázatba fogott,
hogy a színésznőnek segítsen túljutni a
holtponton. Ezalatt készült a kilencedik
sorozat.

A sorozat képei a színészek közötti

Nyolcadik sorozat. Készült november 16-án

valóságos emberi viszony fejlődését mutatják
be, azt a viszonyt, amely ekkor még
rejtetten jelentkezett, később azonban
egyre nyilvánvalóbbá vált.

„A színház 'történetét szabályozó tör-
vények nem különböznek a nagyobb és
fontosabb történelem törvényeitől. A
színházban is erők működnek és emberek.
De annyi különbség azért adódik, hogy
egy olyan kis világban, mint a színház, az
emberek sokkal könnyebben kerülnek
összeütközésbe ezekkel az erőkkel" - írja
Gordon Rogoff a híres amerikai Actor's
Studio belviszályait érintő cikkében.

Az ellentétes érzelmek kel telített em-
beri viszony, amely a darabtól független
jelenségként létezett, olyan nem tudatos
gesztusokban nyilvánult meg, amelyek
később, mint tudatosan előállított színészi
gesztusok épültek a játékba.

Csicsikov, miután hasztalan próbálja
meggyőzni az öregasszonyt, feladni lát-



Tizedik sorozat. Készült november 29-én (Sólyom András filmfelvétele )

Kilencedik sorozat. Készült november 16-án
(Szikora János felvételei )

szik küzdelmét és indulatosan kifakad: „
.Csicsikov : Ej, ez már mégiscsak sok,
hogy vinné el magát az ördög!
2. Korobocska: Jaj, ne emlegesd, mentsen
tőle az isten! Egész éjszaka arról az
átkozottról álmodtam! Hű, de förtelmes
volt.

3. Csicsikov: Csodálom, hogy nem tu-
catszám jelennek meg az álmában! Engem
a tiszta keresztényi emberszeretet vezérelt,
de bánom is én, pusztuljon el az egész
falujával együtt!"

Következik a tizedik sorozat.
1. kép. Az i. kijelentés után mennydör-

gés hallatszik, és Korobocska ijedtében a
padlóra rogy. Érdemes itt egy hasonló-
ságra fölhívni a figyelmet. Vessük össze
ezt a képet a fönt tárgyalt 9. sorozat 2.

képével és figyeljük meg Csicsikov,
illetve Haumann arckifejezéseit. Fölté-
telezhetően nem puszta hasonlóságról van itt
szó, hanem azonosságról. A sokkoló erejű
mennydörgés és Csicsikov átkozódása
páni félelmet keltettek Korobocskában,
erről tanúskodik arckifejezése. Csicsikov
ezalatt egészen közel hajol hozzá,
testtartásában megjelenik a ragadozó
viselkedés. Hirtelen azonban változás
történik :

2. kép. Korobocska, miközben térdre
esik, félelmében a keresztvetés aktusával
kívánja kiengesztelni Istent, amiért ki-
hívta maga ellen haragját. A kereszt-vetés
kezdőpillanatában villámgyors, szemmel
alig követhető „ugrás" játszódik le:
Csicsikov arcán is megjelenik a rémület
kifejezése, amely egyfelől szintén fakadhat
a mennydörgés hatására, más-felől
azonban az öregasszony mágikus, rituális
keresztvetése is hasonló hullámokat kavar
lelkében. Ha most összevetjük a két
arckifejezést - Korobocskáét az első képen
és Csicsikovét a másodikon -, akkor
világosan kitűnik, hogy a szituációban a

két pszichikai szélsőség között (Csicsikov-
harag-Korobocska-rémület) hogyan
vándorol egy azonos érzés, a rémület
gesztusa Korobecskáról Csicsikovra,
vagyis hogyan háramlik vissza arra, aki
fölkeltette.

Az a pszichikai jelenség játszódik itt le,
amelyről Georg H. Mead így ír: „Á
gesztusok az egyik szervezet specifikus
ingereiként működő mozgásai, amelyek
kiváltják a másik szervezet társadalmilag
megfelelő reakcióit ... A gesztusok akkor
válnak jelentéshordozó szimbólumokká,
amikor a gesztust végrehajtó egyénben
implicite ugyanazt a reakciót váltják ki,
mint amilyet explicite más egyénekből,
azokból, akiknek szánták őket,
kiváltanak."

3. kép. A rémület, amely Csicsikovra
„vándorolt", döbbenetté mérséklődik, de
ugyanakkor ezzel párhuzamosan jelentős
változás következik be a színész
testhelyzetében; kiegyenesedik, föladva
ezzel az általam korábban „ragadozó
viselkedésnek" nevezett tartását. A két
ember között most keletkezik a legna-
gyobb távolság; a testközelség feszítését
egy lazább helyzet váltja föl. Csicsikov
gesztusa tanácstalanságról árulkodik, Ko-
robocska pedig láthatóan „nincs jelen",
elrévülő tekintete bizonyos emelkedett-
séget árul el, és úgy tűnik, hogy most
megszakadt kettejük között a közös áram-kör.
Ekkor azonban újabb gyors változás
következik be.

4. kép. Csicsikov fölhasználva Koro-
bocska révületét, visszanyeri magabiz-
tosságát. Annál is inkább szüksége van
erre, mivel most kell elmondania a 3.
szövegrészt, amelyben újabb, még ke-
ményebb átkot szór Korobocskára. Csi-
csikov azt a pillanatot használja föl erre,
amikor Korobocska épp elfordítja a fejét.
Óvatos, de ugyanakkor határozott
szándékról árulkodó gesztus kíséretében
közelíteni kezd az asszony felé. Most
újból szükségét érzem annak, hegy G. H.
Mead kijelentését idézzem: „A gesztusok
segítségével létrejön a részt-vevő egyik
szervezet cselekvéseinek alkalmazkodása
egy másik szervezet cselekvéseihez." Erről
az alkalmazkodásról van szó ezen a képen
is; vagyis arról a pillanatról, amikor
Korobocska gesztusa



szinte kiprovokálja Csicsikov közeledő,
támadó tendenciáját.

5. kép. Itt már Csicsikov nyeregben
van; jobb keze, amely az imént még a
levegőben közlekedett, biztonságos alá-
támasztást talált a karosszék karfáján, bal
kezének magyarázó gesztusával egy-
időben pedig az a szemtelen arckifejezés
jelenik meg az arcán, amely Csicsikov
veszélyes énjének lenyomata. Korobocska
föleszmélt révedezéséből, eljutnak hozzá
Csicsikov hangjai; ebben a pillanatban
kezd fülelni rájuk. Az előbbi képpel
összehasonlítva kitűnik, hogy míg a
korábbi képen a kapcsolat megszakadá-
sának pillanata rögződött, addig itt az a
pillanat lett megörökítve, amelyben ez a
két ember ismét érintkezésbe lép egy-
mással. Érintkezésük közvetítő eleme ekkor
még csak a szöveg, vagyis a vokális gesztus.

6. kép. Korobocska keresztvető moz-
dulata megmerevedik a levegőben, most
már minden idegszálával feszülten figyel
arra, hogy mit mond Csicsikov, aki újból
nyeregben érezve magát mondja ki az
átkot.

Korobocska rémülete még nagyobb,
mint az első átok elhangzásakor (v. ö. a
sorozat i. képével). Ugyanakkor Csicsikov
arca érdekes átalakuláson megy keresztül;
az átok hatását lesi Korobocskán, de
mintha az ijedtség is halványan
kirajzolódna rajta. Itt újból jelentkezik a
mimikai gesztusoknak az a kölcsön-hatása,
amelyről korábban, a 2. kép kapcsán esett
szó. De változik ez az arckifejezés a 4-5-6.
kép pimaszságához képest is, és inkább a
2-3. kép gesztusai-hoz visszatérő
rokonságról van itt szó.

8. kép. Korobocska rémületének át-
meneti fázisa látható rajta. Csicsikov
arckifejezéséről eltűnt az ijedtség, és helyét
újból az a pimasz mimikai álarc foglalta el,
amely a korábbi képeken a magyarázat
közben volt rajta. Fontos azonban, hogy
míg korábban Csicsikov magyarázott, tehát
valamilyen tevékenységet fejtett ki, addig
most a várakozás

passzív helyzetében van; lesi, mit csinál
Korobocska.

9. kép. Korobocska rémülete tanács-
talanságba fúlt. Teste lejjebb hajlik, a
helyzet tétova kézmozdulattal egészül ki.
Ismét érzékelhető a testi helyzetek köl-
csönhatása, az a bizonyos „alkalmazko-
dás". Mert Korobocska minél jobban
meggörnyed, annál inkább kényszeríti
Csicsikovot arra, hogy testközelségét
fenntartva utána hajoljon, hiszen nem
engedheti ki Korobocskát személyi ha-
tásterületéből. A magyarázó kéz lankad,
viszont az arckifejezés ismét felölti azt a
kegyetlen, ellenszenves vonását, amellyel
a jelenet elindult (vö. a sorozat 1. kép,
kilencedik sorozat 2. kép).

Korobocska vallásos félelmén győze-
delmeskedik a Pénz szelleme: végül
mégiscsak rááll az alkura, sőt föltámadt
kapzsiságában odáig vetemedik, hogy egy
éppen halódó, de még életben levő ember
lelkét is spekulációba bocsássa.

„Korobocska: Írd csak a többihez. Adsz
egy tucat tojás árát érte. Mire a városba
érsz, már el is földelik. Nyugodt lehetsz,
nem csaplak be, Nasztaszja Petrovna
becsületes üzletasszony ... Nem, mégsem!
Húzd ki a listáról! Hallod-e, de furcsa
teremtés vagy! Egészen megzavarod az
embert. . . egészen megzavarod..."

Korobocska tehát a szöveg közepe táján
váratlanul rádöbben arra, hogy mit is
cselekedett. Hogy pontosan mi is zajlik itt
a lélekben, ami Korobocska magatartását
gyökeresen megváltoztatja, nem tudjuk, de
úgy gondolom, ezt röviden amúgy sem
lehet elmondani. A dramatizáló ezt a
három ponttal érzékeltetett szünetet kitöltő
színészi játékra bízta. A rendezés a szünet
atmoszféráját hatalmas mennydörgés be-
játszásával kívánta sűríteni. Nézzük,
hogyan alakult ettől a pillanattól kezdve a
jelenet az egyik próba során. Ez a ti-
zenegyedik sorozat.

Az 1. kép a mennydörgés utáni pilla-
natot ábrázolja. Csicsikov arckifejezése
diadalittas és mámoros. Megjelenik az a



látszik; vagy Csicsikové, mert a lopást
játssza olyan helyzetben, amikor nyil-
vánvaló, hogy nem lehet lopni, vagy
Korobocskáé, mivel hihetetlennek tűnik
erőteljes tiltakozása, ha most, épp az orra
előtt csempészik ki a „holt lelkeket". Az
ellenvetésekkel szembeszegülő érvként
egyetlen elfogadható magyarázat kínálkozik,
amelyhez idézni kell az épp soron levő
szöveget: „Korobocska: Hallod-e, de furcsa
teremtés vagy! ..." A 3. kép végéig még
érzékelhető volt a két ember közötti
kapcsolat, amelynek az elutasítás illetve az
elutasítással való szembeszegülés volt a
tartalma.

Itt, a 4. képen a kapcsolat már láthatóan
megszakad: Korobocska tekintete befelé
forduló lelkiállapotot tükröz. Sejtelmek
szállják meg; a lassan, bizonytalanul
fölemelkedő jobb kezének térbeli útja szinte
fokozatonként ismétli meg külsőleg azt a
belső mozgást, amely ezekben a
pillanatokban a színésznőben végbemegy;
rádöbben Csicsikov ördögi valóságára,
rádöbben saját alkujának istentagadó
szentségtörésére. Ez a z egyre iszonyúbb
drámai döbbenet oly jelentőségteljes a
számára, hogy emellett Csicsikov pillanatnyi
aktusa érdektelen. Érdektelen, mert elárulta
Istent. Hiába akadályozza meg most
Csicsikovot abban, hogy elvigye a papírokat,
ez az árulás irreverzibilis folyamat, mert ez az
árulás ebben az egész világban van.

5. kép. Az előbb vázolt folyamat ki-
bontakozásának pár pillanattal későbbi
fázisát látjuk most. Az ellentétes értelmű
gesztusok mozgásának csodálatos össz-
hangjára figyelhetünk megint; Csicsikov
szinte ugyanakkor zárja le a ládáját, ami-kor
Korobocska fejéhez kapó kézmozdulata eléri
a homlokát. Korobocska most halkan
suttogja maga elé: „Egészen megzavarod az
embert . . . egészen meg-zavarod . . ." Az
arcot félig eltakaró kéz gesztusa rejtés és
rejtezés; nem akarja, hogy lássák, és nem
akarja, hogy lásson. Á kétségbeesés mind
mélyebb, a színésznő egyre magányosabb. A
ládát ki-

Tizenegyedik sorozat. Készült november 29-én
(Sólyom András filmfelvétele)

hangtalan és félelmetes nevetés, amely
mimikai játékát ebben a sorozatban
végigkíséri. A pimasz arckifejezések pe-
dig, amelyekre a korábbi sorozatok
elemzésénél már annyiszor hivatkoztam,
lényegében nem voltak mások, mint
sajátos „gúnykezdeményezések", amelyek
tendenciaként ott bujkáltak a színészben az
egész jelenet alatt, és amelyek most, a
jelenet befejező szakaszában jutottak
teljességgel érvényre. Ugyanakkor a
gúnynak ez a fajta kifejezése egy furcsa
testtartással párosul; jól nyomon követ-
hető szándékként Csicsikov alakja meg-
görnyed, és derekát a jelenet végéig már
egyszer sem fogja kiegyenesíteni.
Fölfogható és értelmezhető ez a test-tartás
úgy is, hogy Csicsikov alkalmazkodik a
szituáció követelményeihez, és
kihasználva Korobocska figyelmetlen-
ségét, így próbál kilopózni a szobából. De
érvényesül itt még valami; az a bizonyos
„ragadozó viselkedés", amelynek
kezdeményei ugyancsak jelen voltak a
korábbi sorozatokban.

A 2. és 3. kép az alábbi szavakra esik
pontosan: „húzd ki". A 3. képen újból a
gesztusok összehangolt társalgásának
eredményét láthatjuk: az alkalmazkodást.
Korobocska ugyanis kétirányú mozgást
végez; egyfelől bal oldalra fordítja a fejét,
tehát hátát mutatja Csicsikovnak,
jelezvén, hogy elhatárolja magát az
ügylettől, majd ezzel azonos értelmű, de
ellentétes irányú elutasító kézmozdulatát
jobb oldalon az asztalon fejezi be.
Magatartása teljes elutasítást tükröz. Ám
épp ez az elutasító elfordulás teszi Csi-
csikov számára lehetővé, hogy észre-
vétlenül fölnyissa ládikáját.

A 4. képen első pillantásra hihetetlen-
nek tűnő dologgal állunk szemben. Ko-
robocska már visszafordult, és olyan
helyzetbe került, ahonnan szinte elkép-
zelhetetlen, hogy ne vegye észre, amint
Csicsikov a ládájába süllyeszti az adásvé-
telről szóló okiratot. Kettejük magatartása
közül tehát valamelyik hamisnak



Tizenkettedik sorozat. Készült november 1-én

felé lódító Csicsikov itt már szabályos
tolvaj.

Nem felejthetjük persze el, hogy ezek a
gesztusok bizonyos mértékig kiszámí-
tottak, ami ebben a környezetben annyit
tesz, hogy nem spontán emberi megnyilvá-
nulással, hanem ösztönös vagy tudatos
színészi alkotómechanizmus munkájának
eredményével állunk szemben. Ám ezek a
gesztusok mint sajátos munkatermékek
csak egyénileg kiszámítottak, abban a
pillanatban viszont, amikor kölcsönösen
megvalósulnak, egymással kölcsönhatásba
lépnek, létrehozva ezzel a gesztusérintkezés
kapcsolatát. A gesztusok mindig
összhangban vannak. Más kérdés, hogy ez
az összhangszín padilag hasznosít ható-e.

Lehet egy bizonyos szituációban a szí-
nészek játéka hiteltelen és értéktelen de a
hitel és érték kategóriáinak csak akkor van
értelmük, ha a játékot a darabhoz való
viszonyában vizsgáljuk. De hát vizsgál-
hatjuk-e más szemszögből? Igen, ha a
színházi látásmódon kívül és az esztétikán
túl helyezzük magunkat. Az emelke-
dettségnek ezen a fokán úgy nyilatkoz-
hatunk, hogy semmi sem igaz vagy ha-mis a
színpadon, hanem minden valóságos.

Színészi jelenlétek

(I. felvonás 7. jelenet: Útközben)
Csicsikov kocsija Korobocskától jövet a
városba vezető úton véletlenül össze-
ütközik a Kormányzóné hintójával,
amelyben rajta kívül lánya és két nevelő-
nő utazik. Csicsikov felbőszülve teremti
le ügyetlen kocsisát, majd a hölgyekhez
fordul lelkes vigasztalását bocsánatké-
résekkel sűrűn megtűzdelve. A hölgyek
kíváncsian kezdik faggatni Csicsikovot
utazásairól.

„Csicsikov: Hát csak úgy járom a vi-
déket! Szeretek utazgatni.

Kormányzóné: Nem unalmas ez Önnek
? Néhány szalonon kívül Oroszország
nagyon unalmas."

Csicsikov: ő, az ember behúzódik a
cséza sarkába, és nézi a tájat. Az országút
mindkét oldalán felbukkannak a verszta-
jelző oszlopok, postaállomások, kutak,
igásszekerek... ez mind nagyon érdekes.
Aztán ott vannak a falvak, a szamovárok,
a parasztasszonyok, a fürge, szakállas
gazdák, a szakadt bocskorú gyalogosok,
akik elkutyagolnak nyolcszáz versztányira
is ... a messziről felhangzó ének... a
távolban elenyésző harang-szó...
Oroszhon! Szegényes, sivár és zord itt az
élet, de éppen itt ne születnének
határtalanul nemes gondolatok, itt, ahol
annyi a hely? ..."

Csicsikov ebben a jelenetben meglepő
fordulatként kilép a reálszituációból, és
beszéde egy tájfestő elragadtatott hangu-
latban fogant prózavers emelkedettsége
felé szárnyai. Ezzel magára nézve meg-
szünteti a reálszituáció követelményeit, sőt
visszahat magára a reálszituációra, és azt is
megváltoztatja. Nevezetesen: irreális
szituációvá alakítja, amelyben azonban a
többi szereplő reálisan van jelen. Ez
annyit jelent, hogy ebben az esetben a
színészek színpadi jelenléte különböző
minősegű; vagyis máshol és más
értelemben vannak jelen. A Kormányzóné
és társasága az „úton", Csicsikov pedig
egy „színpadon". De nem a valóságban,
ha-nem a képzeletben.

Nézzük a tizenkettedik sorozatot.
A görcsös színészi állapot példája, amely-

nek egyik föltételezhető oka a színpadi
helyzet: a monológ illetve a reálszituáció
ellentéte, illetve az ellentéte feloldásának
hiánya. A gesztusok egysíkúnak és külö-
nösen ötlettelennek tűnnek akkor, ha
összevetjük őket azzal az információs
gazdagsággal, amelyet a színész szövege
tartalmaz, és amelyet ezek a gesztusok ér-
zékeltetni hivatottak. Az arckifejezések
inkább belső zavarról és erőlködésről

árulkodnak, mintsem valódi kifejezésről.
Nem az kétséges, hogy mit fejez ki az arc
(hiszen a kifejezés tartalma adott), ha-nem
az, hogy miért és főleg kinek ?

Leginkább az utolsó kérdésre adandó
válasz lóg eldöntetlenül a levegőben: ki-
nek is mondja a szövegét tulajdonképpen?
A Kormányzónénak (a kép bal sarkában a
Kormányzóné: Ilosvay Katalin) vagy a
még képzeletbeli közönségnek?
Reálszituáció vagy monológ? A 2. képen
még úgy tűnik, hogy reálszituáció,
amelyben a tűzbejött Csicsikov heves
magyarázásba kezd a Kormányzónénak,
nem utolsósorban azért, hogy ezzel a
Kormányzóné bájos leánykája előtt
produkálja magát. Később azonban ez a
fonál elszakad. Csicsikov kiválik ebből az
amúgy is félszegen és kényszeredetten
kezdeményezett kapcsolatból, és az önálló
„egyedül-lét" állapotába helyezkedik. A 3-4

5. kép tanúsága szerint ez a helyzet a
Kormányzónét játszó



„Ó, az ember behúzódik a cséza sarkába..." -mindkét oldalán falbukkantak a versztajelző
oszlopok..."

„falvak, szamovárok, parasztasszonyok..."

',szakadt bocskorú gyalogosok, akik elkutyagol-
nak nyolcszáz versztányira is..."

„messziről felhangzó ének..." „Oroszhon!"

Tizenharmadik sorozat. Készült november 22-én (Szikora János felvételei)

színésznőt a csicsikovi jelenet puszta
reagálására kényszeríti, amelynek látjuk
ugyan a kezdeményeit a színésznő ré-
széről, de ezek a reakciók vagy nem elég
erősek és hatásosak ahhoz, hogy ingerekké
változzanak, és Csicsikovot viszontreak-
cióra kényszerítve kiragadják a monológ
egyedül-létének állapotából, vagy Csicsi-
kov zárta be kapuit és határolta el magát a
felé érkező ingerektől.

A színészi jelenlétek kölcsönhatásának hiá-
nya tehát egyértelműen a monológhely-
zetnek kedvez. A későbbiek során ez a
tény egyre meghatározóbb erejű tenden-
ciaként érvényesült.

Az oldott színészi állapot példája a
tizenharmadik sorozat. A korábbi sorozat
gesztuskészlete lényegében egy gesztus
variációjára épült, itt pedig minden eset-
ben más tartalmú gesztusok képeznek
összefüggő folyamatot. Az arckifejezések
árnyaltak, és belső mozgás tükröződik
rajtuk. Gesztus és mimika harmóniába

olvad. A színészi helyzet egyértelműbben
monológszerű, vállalva ennek a minő-
ségnek minden színpadi konvencióját - a
megemelt beszédmodort, a szélsőséges és
patetikus kézmozdulatokat. Tagadha-
tatlanul együtt jár azonban e színészi meg-
nyilvánulásokkal a belső intenzitásnak oly
erős sugárzása is, amelynek fényében meg-
világosodik előttünk Csicsikov víziója.

*

A fenti elemzések akkor nyerik el igazi
jelentőségüket, amikor a pillanatok rögzí-
tését képzeletben föloldjuk, és visszaállítjuk
őket valóságos helyükre az idő ritmusá-
ban.

Ekkor megszűnik a képek önállósága, és
a sorozat helyett egyetlen érzéki benyomás
élménye állandósul bennünk. Ebben az
egységes érzéki benyomásban azonban a
pillanatok részletesen elemezhető, önálló
tartalma mindörökre elvész sze-

münk elől, mivel a színpadi valóságból
valamennyi pillanatban információk óriási
tömege áramlik felénk. Ez a tudatosan
megemészthetetlen tömeg csak egy-
féleképpen marad meg számunkra: mint
érzéki vibráció. A dokumentum ezt a vib-
rációt úgy kívánta bemutatni, mint a
megragadható tények valóságát.

Azonban a film és a fotó önmagában
nem más, mint a tényszerűség látszata.
Két filmkocka vagy sorozatfénykép közé
mindig esnek olyan pillanatok, amelyek
nem rögzítődnek: ami két filmkocka közé
esik, ott kezdődik a színház. A filmszalag
pergése, amelyben a képek folyamattá
állnak össze, a rögzített idő múlásának
jótékony illúzióját kelti. A szín-házban a
dolog fordítottja történik velünk: a
folyamat egységes képpé áll össze
bennünk, és az idő múlásában csak
egyetlen fogódzónk akad: a gesztus az idő
emberi rajza.


