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21. Semiotica Agriensis: Színházszemiotika 

Hagyományos őszi tematikus szemiotikai konferenciánk idei témája a SZÍNHÁZ. A 

színházszemiotika világszerte kutatott terület, ám a hazai szemiotikában meglehetősen figyelmen 

kívül hagyott terület. Említhetjük persze Bécsy Tamás vagy Kiss Gabriella ezirányú munkásságát. 

A korábbiakhoz hasonlóan a konferencián a színház történeti, művészetelméleti, esztétikai, 

irodalmi, nyelvi, kommunikációs-retorikai, folklorisztikai, vallástörténeti stb. megközelítései 

kapcsán várunk előadásokat, majd pedig publikációkat.  

A színház szemiotikai megközelítéséhez különösen a következő, magyar nyelven is megjelent 

könyveket javasoljuk figyelembe venni: 

Eugenio Barba – Nicola Savarese: A színész titkos művészete. Színházantropológiai szótár. 

L’Harmattan, Bp. 2020.  

Thoinot Arbeau: Orchesographia, avagy a tánc mestersége. Prae.hu, Arbeau Art, Bp., 2009. 
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János-Szatmári Szabolcs. Az érzékeny színház. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2007. 

Kiss Gabriella: (Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata. 

Orpheusz Kiadó, Bp., Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2001. 

A konferenciát egyúttal H. Varga Gyula tagtársunk, az egri szemiotikai konferenciák ötletadója és 

fáradhatatlan szervezője emlékének ajánljuk. Itt mutatjuk be a H. Varga Gyula tanár úr által 

szerkesztett, halála előtt megjelent tanulmánykötetet, valamint a tavalyi konferenciánk nyomán 

készült tanulmánykötetet. 

 

Semiotica Agriensis, 21. Színházszemiotika, Eger, 2022. szeptember 30. – október 2. 

A Magyar Szemiotikai Társaság konferenciasorozata. Társrendező: Színház- és Filmművészeti 

Egyetem 

Tervezett program 

2022. szeptember 30. péntek, helyszín: Dobó István Vármúzeum konferenciaterme (Vár) 

15.00 Megnyitó 

Voigt Vilmos (ELTE, MSZT): Megnyitó 

Pintér Márta Zsuzsanna (EKKE): Gárdonyi Géza drámái  

Balázs Géza (ELTE, SZFE, PKE): Az összművészet felé – az Agón példája nyomán 

Újvári Edit (SZTE): Színpadkép és képtéma: interikonicitás a középkori színház és 

képzőművészet világában 

Terdikné Takács Szilvia (PKÜ): A drámai nyom  

Este: A Magyar szemiotikai tanulmányok 58. kötetének bemutatója: Milyen jelrendszereket 

használunk? Jelrendszerek, jelalakzatok sokfélesége. Szerkesztette: Balázs Géza – Pölcz 

Ádám – Terdikné Takács Szilvia  

2022. október 1. szombat, helyszín: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egészségház 

utcai épülete 

9.00–12.00 Már Orsolya (BBTE): Az olasz barokk. Az új színházépület és a színpad 

Veress Ferenc (SZFE): Színpadias elemek barokk oltárokon. Eucharisztikus témák 

Várszegi Tibor (SZFE): Hamlet atyjának köpönyege: a kizökkent idő jele 

Gráfik Imre (Néprajzi Múzeum): Gráfik Imre: A népszínmű (Műfajleírás és szemiotikai 

megjegyzések) 

Szirmai Éva (SZTE): „…eggya zutunk”. A magyar munkásfolklór egyes műfajainak színpadi 

újraértelmezése (Böröcz – Pálinkás – Szigeti: Éneklő fiatalok) 

Propszt Eszter (SZTE): A pszichodráma szimbólum-fogalmáról 

14.00  Emlékezés H. Varga Gyulára az egri temetőben 



15.00–18.00 János Szabolcs (PKE): Az operett bűvkörében. Kísérlet egy kultusz értelmezésére 

Nagyvárad példáján 

Tóth Szergej (SZTE): Az orosz színházi plakát szemiotikája 

Tuba Márta (ÉGGÁG): Feketén, fehéren? Porgy és Bess az Operaházban 

Ortutay Katalin (PE): A jog színháza 

Minya Károly (NYE): Színházplakátok szemiotikai elemzése 

Kolumbán Adrienn (SZTE): Mítosz a színházban. A Béke Ithakában című előadás szemiotikai 

aspektusai 

Varkucs Róbert Károly (Paptamási Általános Iskola): Rejtett tartalmak a zenés színházi 

előadásokban 

Este: Látogatás az egri Gárdonyi Géza Színházban  

2022. október 2. vasárnap, helyszín: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egészségház 

utcai épülete 

9.00--12.00 Büky László (SZTE): Egy sorstragédia illokúciói – Füst Milán: Aggok a lakodalmon 

Deák-Sárosi László (OSZK): Színház, film, idő – A színház és a film szemiotikai, tipológiai és 

műfaji kapcsolódásai 

Bernáth András (SZTE): Shakespeare színházának összetettsége: két tragikus eskü szemiotikai 

elemzése 

Molnár Csilla (SoE) – Márfai Molnár László (SoE): Az archaikus szemiotikai adaptációja 

Vesszős Balázs (NYE): Shakespeare-i félreértések 

Antal Zsolt (SZFE): A konferencia gondolatainak összefoglalása 

*** 

Absztraktok (válogatás) 

Balázs Géza: Az összművészet felé – az Agón példája nyomán (Agón – az emberiség 

történetének vádirata) 

Megszületett a madáchi mű – Az ember tragédiája – 20. századi folytatása, vagy ha úgy tetszik, 

parafrázisa, Józsa Péter Pál Agón című tragédiája. A párhuzamok nyilvánvalók. Madách is 

ismeretlenként jelentkezett a tragédiával, Józsa Péter Pál is. Madách sem érte meg a bemutatót, 

Józsa Péter Pál (1960–2019) sem. Mindkét művet a Nemzeti Színház mutatta be: Madáchét 1883. 

szeptember 21-én, Józsáét 2022. március 4-én. És bizony az eltelt csaknem 140 év alatt a világ nem 

sokat javult, sőt. Mindkét tragédia az emberiség történetének vádirata, Madáchnál iskolapéldák, 

Józsa Péter Pálnál zenés-szöveges asszociációk formájában. Mindkettőn végigvonul az emberiség 

története az ókortól napjainkig. Madách tragédiája a jövőben ér véget, Józsáé egy 

atomrobbantásban. Mindkét tragédia az ember, emberiség bűneinek lajstromba vétele. Nem a 

magyar történelemé, bár Józsánál több utalás van a közelmúlt, például 1956 eseményeire, és 

értelemszerűen a 20. századi diktatúrákra. A bűnök felsorolása, a szörnyűségek tálalása után alig 

van remény. Madáchnál egy reménysugár a „küzdés” felkínálása és Éva áldott állapota, Józsánál 

talán az a mondat, hogy nem szükségszerű rabszolgának lenni. Valamint a darab végi szomorú, de 



fölemelő népdal: Az hol én elmegyek, még a fák is sírnak. Szép szomorúság mindkét darab 

feloldása. (Nemzeti Színház, 2022. Rendező: Vidnyánszky Attila.) 

Várszegi Tibor: Hamlet atyjának köpönyege: a kizökkent idő jele 

Hamlet atyja szelleme, a káprázat, a Shakespeare-szöveg „ércbe öltözött alakja” az 1981-ben 

bemutatott Paál István-rendezésben köpönyeget viselő alakká változott. A rendező az első rész első 

színének megírt részei elé egy néma előjátékot illesztett a Szolnoki Szigligeti Színház színpadára. 

Egy férficsoport tagjai között kézről kézre vándorolt egy köpönyeg, amelyet végül valaki 

felhelyezett egyikük vállára, majd különféle gesztusokkal mindannyian intettek neki, hogy induljon 

a várfalat jelentő emelvényre eljátszani Hamlet atyjának szellemét. Mint a későbbi jelenetekből 

kiderült, a köpönyeg Hamlet atyjának köpönyege volt, amelyet a Színészkirályra Polonius adott fel. 

Amíg tehát a Shakespeare-szövegben Hamlet atyjának szelleme egy titokzatos természetfölötti 

lényként bejelentkező káprázat az olvasók, és az ez alapján készült rendezések nézői szemében, 

addig a Paál István-rendezésben hús-vér ember, akit a nézők szeme láttára öltöztettek fel a korábbi 

király ruhájába azért, hogy eljátszassák vele Hamlet atyjának szellemét. Ez az egyetlen, a drámaíró 

által meg nem írt néma előjáték az előadás kezdet kezdetén meghatározta annak értelmezését. Mint 

kiderült, Hamlet atyjának gyilkosai előre megfontolt szándékkal zökkentették ki az időt Hamlet 

tudatában. 

Veress Ferenc: Színpadias elemek barokk oltárokon. Eucharisztikus témák 

A barokk korszak nagy művészei többféle művészeti ágban tevékenykedtek: egyszerre voltak 

építészek, festőművészek, alkalmi dekorációk (diadalkapuk, castrum dolorisok, ünnepi díszletek) 

tervezői. A művészeti ágak között elmosódtak a határok: a festmény stukkó szoborban, vagy 

valóságos építészeti tagozatokban folytatódott. A szakrális térben történő liturgikus cselekmények 

több művészeti ágat (vizualitás, zene, prédikáció) egyesítettek.  

A barokk templom központi eleme az oltár, amelyet rejtett fényforrásból hatásosan világítottak 

meg, építészeti formáit gazdag festett és szobordísz tette lenyűgözővé. Amíg a barokk templom 

homlokzata a szertartások során szabadtéri oltárként szolgált, addig a templom oltára a „mennyek 

kapuját” jelképezve, egy épület homlokzatára emlékeztetett.  

Előadásomban főként az oltárok eucharisztikus szimbolikáját vizsgálom, s ezzel összefüggésben 

azokat a hatásos vizuális elemeket, amelyekkel a tervezők a hívők lenyűgözésére törekedtek. Az 

Escorial sekrestyéjének oltárképe például függönyként lehúzható, mögötte pedig ereklyeszekrény 

tárul fel. Maulbertsch korneuburgi oltárán az Utolsó vacsora apostolait váltakozva festett és 

valóságos oszlopok keretezik, felidézve a nagy velencei festők munkáit. Az építészeti traktátusok 

szerzői, Palladio és Serlio megkülönböztették egymástól a tragikus és a komikus színpadi 

előadásokhoz illő díszlet architektúráját, hatásuk pedig az oltárművészetben is megfigyelhető.    

Gráfik Imre: A népszínmű (Műfajleírás és szemiotikai megjegyzések) 
 
A tanulmány tárgya a népszínmű, s a hozzá kapcsolódó színjátszás szerepe a köznép életében. 
Tény, hogy az irodalom-, a színház- és a néprajztudomány különböző megközelítései eltérően 
értelmezik a népszínműveket. Ennek következtében a műfaj-meghatározás is kérdéseket vet föl. 
Elfogadva a népszínmű legáltalánosabb meghatározását, miszerint az: „a népéletet bemutató 
középfajú dráma, amelyet rendszerint énekbetétek tarkítanak.” – terepi kutatómunkára alapozott 
vizsgálódásunkban két kérdésre keressük a választ. 
Egyrészt, milyen szerepe volt/van a határainkon túli magyarság nemzeti identitásának 
fenntartásában? Erre a kérdésre a Horvátországban, Burgenlandban és Szlovéniában élő magyar 
kisebbség körében végzett esetleírások segítenek a válaszadásban. 



Másrészt, milyen módon, milyen formában, milyen eszközökkel él/t a népszínmű a cél érdekében? 
Erre szemiotikai szempontú vizsgálódással, illetve jeltudományi elemzés kísérletével keressük a 
választ. Alapvető a nyelv, mint elsődleges jelrendszer, melyen belül azonban megfigyelhető volt a 
mindenkori színrevitel néhány sajátossága. Ugyanis, bár a szövegkönyv kvázi irodalmi nyelven 
fogalmazódott meg, pontosabban és többnyire annak egy népi nyelvhasználatot is figyelembe vevő 
változatában. Az alap tehát a köznapi és köznépi magyar nyelv.  A konkrét színrevitel során 
azonban a helyi rendező (talán helyesebb betanítónak nevezni) és a színjátszók szerepe egyaránt 
befolyásoló hatású, illetve meghatározó. Gondolunk itt a helyszín dialektológiai jellemzőjére, az 
adott térség dialektusára és a tájnyelv/tájszavak, helyi szólások-mondások jelentőségére. 
Mindezeken túl egy további tényezővel is számolni kell, mégpedig az idegen nyelvből átvett 
kifejezések használatával: 

 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

További jelrendszerek is megfigyelhetők azonban, amelyek már az úgynevezett nemverbális 
jelrendszerek körébe sorolhatók. Ezek egy része kifejezetten magához a színjátszáshoz 
elengedhetetlenül és közvetlenül tartoznak. Ilyenek: 

- a színpadi tér használata, kitöltése mozgással (sajátosan tánccal) 

- a színpad díszletezése, berendezése tárgyakkal (például bútorokkal) 

- színpadi kosztüm, öltözet, viselet-kiegészítők (népviselet) 
- a beszélt nyelvet kísérő gesztusok, mimika (összefüggésben a hangerővel) 

- a hangszeres zene, betét dalok, dallamok (különösen az ún. magyar nóták) 
Megállapítható, hogy a fentiek mindegyike egy-egy olyan másodlagos, harmadlagos, … , jelrendszer, 

melyek önálló (különböző bonyolultságú) szintaktikai, szemantikai és pragmatikai vonatkozásokkal 
bírnak. Ezek tulajdonképpen arra szolgálnak, hogy részben elmélyítsék a tartalmi elemeket és az 
emocionális hatást, részben pedig fölerősítsék az elhangzottak, látottak megőrzését, memorizálását, 
összességében tudatosítsák a közösségi összetartozás élményét, végső soron megszilárdítsák a 
közösség nemzeti identitást. 
 

Varkucs Róbert Károly: Rejtett tartalmak a zenés színházi előadásokban 
 
Kulcsszavak: színházszemiotika, színházi kód, előadáselemzési modellek, zenész színház, musical, 
operett 
Magyar nyelv és irodalomtanárként mindig is kapcsolatban voltam a színházzal. Az évek során 
alkalmam volt sok előadást megtekinteni, megvizsgálni, értelmezni és önmagam, illetve barátaim 
számára értékelni. Az egyetemi tanulmányaim elvégzése idején is számos olyan fogalommal 
találkoztam, ami segített abban, hogy mélyebb betekintést nyerjek egy színházi előadás rejtelmeibe. 
Főleg a mesterképzés alatt olyan terminusokkal találkoztam, amelyek akarva akaratlanul arra 
indítottak, hogy lássak a dolgok mögé. Ezen kívül a mindennapi életben is találkoztam számos 
olyan emberrel, akiket érdekelt ez a téma és éjszakákba nyúló eszmecseréken keresztül olyan 
dolgokra derült fény egy-egy előadással, irodalmi művel kapcsolatban, amire gondolni sem mertem 
volna. Ezen kívül a drámapedagógia módszerének gyakori alkalmazása is folyamatosan 
kapcsolatban tartott a színházzal. Ez inspirált engem arra, hogy ezzel a témával foglalkozzak.  

Irodalmi, pontosabban köznapi/köznépi nyelv 

 

 

           ELŐADÁS 

 

Dialektus                Tájszavak 

 

Idegen nyelvből átvett kifejezések 



A mesterképzés alatt olyan témakörökkel találkoztam, mint kulturális örökség, kulturális emlékezet, 
interkulturalitás, multikulturalitás, szemiotika, stb. Ezek rendkívül tág témakörök, amelyeket 
fókuszálva összeköthetünk a színházzal, a színjátszással és remek eszközök annak kutatására. A 
szemiotika, mint tantárgy és tudományterület rendkívül érdekes volt számomra. Olyan új kapukat 
nyitott meg számomra, amelyek a színházi világ kutatásában is hasznosnak bizonyultak, hiszen ezen 
belül a színházi szemiotika sok kérdésre adhat nekünk választ.  
Kutatásom fő célja bizonyos zenész színházi előadások vizsgálata, rávilágítva azok 
mondanivalójára. Illetve szándékomban áll a rejtett tartalmainak megtalálása, megfejtése is. Egyik 
hipotézisem, hogy legyen az bármilyen darab, egy-egy rendező többletjelentést, mondanivalót adhat 
a nézőknek a különböző jelzések, díszletek, rejtett tartalmak által, ezért elméleti megalapozásként 
felvázolom az ismert színházszemiotikai jelenségeket, amelyek által mélyebb betekintést 
nyerhetünk egy adott előadás mondanivalójába, mint például a zene, a szöveg, vagy a látványvilág, 
példákkal alátámasztva úgy a hivatásos, mint az amatőr színjátszáson belül, természetesen konkrét 
darabokat elemezve a szakirodalomból ismert alapvető színházszemiotikai szempontrendszert 
felhasználva. 

 
Büky László. Egy sorstragédia illokúciói – Füst Milán: Aggok a lakodalmon 

 
A sorstragédia szereplőinek az érzelmi állapotára két mondatszó – jaj, ó – állandó, folyamatos 
(basso continuo-szerű) megjelenései jelzi. Az beszélők illokúciói zömükben egy fajtájúk –  az ó 
esetében az érzelem kifejezésére, színezésére, festésére, a jaj szónál a testi-lelki fájdalmak 
érzékeltetésére valók, ahogy a Magyar nyelv értelmező szótárából vett pragmatikai jellegű leírások 
mutatják. Természetesen a szótár ilyetén meghatározásai szükségképpen csupán megközelíthetik 
azt az illokúciós használatot, amely a való életben lehetséges, ám a dráma két indulatszavának 
szerepét mintegy kalibrálhatóvá teszik az irodalmi nyelvhasználat tekintetében is.  
A két agg szinte egyenlő számban használja az ó mondatszót, a jaj egyiküknél, aki öngyilkos lesz, 
már más arányú. Hasonló használati különbségek mutatkoznak a többi szereplőnél is, ez sorsukkal 
jár együtt (meg- és öngyilkolás, életútváltás stb.). Mindez a mű alapeszméjének (is) megfelel: „[…] 
emberbe’ nincs erő, mely védje sorscsapások ellen…” 
 

Terdikné Takács Szilvia: A drámai nyom 
 
Az európai irodalom történetében különös csoportot alkotnak azok a dramatikus alkotások 
(tragédiák, színművek és balladák), amelyekben a cselekmény fő mozgatórugója a nyom. A nyom 
önmagában is tiszta szemiotika, hiszen nyilvánvalóan index (ok-okozati viszonyon alapul), de abban 
a pillanatban, hogy irodalmi alkotásba kerül, megváltozik a természete. A legtöbb esetben 
szimbólummá válik, de a kriminalisztikai típusú nyomok esetében hangsúlyosan jelenik meg az 
ikon-jelleg is. Előadásomban Szophoklész, Shakespeare, Katona, Vörösmarty, Ibsen és Arany 
János egyes alkotásai kapcsán vizsgálom meg ezeknek a nyomoknak a szemiotikai természetét, 
változatait, érintve a jelhagyás, jelrejtés, jelromlás fogalmait is.   
 

Bernáth András: Shakespeare színházának összetettsége: két tragikus eskü szemiotikai 
elemzése 

 
Közismert Shakespeare drámáinak összetettsége és gyakorlatilag kimeríthetetlen gazdagsága: ez 
már a drámai szövegekről mint irodalmi művekről is elmondható, amelyeknek számtalan 
értelmezése született az elmúlt évszázadok során. Ez azonban fokozottan érvényes, ha a különböző 
színházi előadásokat vizsgáljuk, amelyeknek a szöveg csak az egyik jelrendszere. Ehhez 
hozzáadódik a történetiség kérdése, hiszen Shakespeare színháza, több mint négyszáz évvel ezelőtt, 
jelentősen elért a mai, modern színházaktól, amelyek szintén előszeretettel játsszák a műveit. Az 
előadás először röviden néhány elméleti, szemiotikai kérdést vizsgál, majd két dráma szövegét és 



azok színházi előadásait, gyakorlati példákat nyújtva, a színházszemiotikában különösen a színház 
történeti és vallástörténeti megközelítései kapcsán. 
A Rómeó és Júlia erkélyjelenetében a főszereplők esküvel pecsételik meg a szerelmüket, amelyben 
a vallásos motívumok hangsúlyos szerepet kapnak. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2018-as, modern 
produkciója különös hangsúlyt adott ennek a jelenetnek a Dóm tér színpadán, eltérően a londoni 
Globe színház 2009-es, hagyományos rendezésétől. A Hamletben a címszereplő bosszút esküszik 
magában a Szellemmel való találkozása után, majd a társait némasági fogadalomra bírja. Hamlet 
meglepetésére, amely Gábor Miklós klasszikus, 1962-es előadásában is tetten érhető, a Szellem 
ekkor szintén esküre szólít fel a színpad alatti pincelyukból. A színházszemiotikai és vallástörténeti 
szempontok figyelembevételével ezek a jelenetek nemcsak kulcsfontosságúak lehetnek, hanem a 
szokásos, modern olvasatokhoz képest ellentétes értelmezéseket is sugallhatnak. 
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