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BEVEZETŐ
Az alábbi tanulmány szigorúan véve etnog-

ráfiai, de sorsa úgy alakult, hogy a modern
színháztudomány, a jelelméleti irányultságú
színháztudomány egyik alapszövege, klasszikus
dokumentuma lett.

Szerzője, Pjotr Grigorjevics Bogatirjov etnog-
ráfus, folklorista, színháztudós, fordító, 1893-
ban született Szaratovban. 1918-ban végzett a
moszkvai egyetem történelem-filológia fakultá-
sán. Egyik alapítója volt a Moszkvai Nyelvész
Körnek. A húszas évek elején Csehországba
ment. 1926-ban bekapcsolódott a Prágai Nyel-
vészkör munkájába, ahol néprajzi, folklóresztéti-
kai kérdésekkel foglalkozott. Szoros kapcsolatba
került a pozsonyi és prágai intelligenciával,
egyebek között Nezvállal, Buriánnal és
Novomeskyvel. A harmincas években
Szlovákiába helyezte át munkássága
súlypontját, 1937-ben a pozsonyi Comenius
Egyetem docense lett. 1940-ben a fasizmus elől
visszatért a Szovjetunióba, ahol egyetemi
tanárrá nevezték ki. 1947-ben megkapta a
filozófiai tudományok doktora címet. Az ötvenes
évek második felében a moszkvai Lomonoszov
Egyetem professzora lett. 1968-ban a prágai
Károly Egyetemen és a pozsonyi Come-

A nemzeti viseletként használatos városi és
falusi öltözködési stílusoknak számos funk-
ciójuk van: gyakorlatiak és esztétikaiak, amely
utóbbiakhoz gyakran erotikus és mágikus
funkciók is társulnak. Emellett az öltözet utal
viselőjének életkorára, és megkülönbözteti a
házasokat a nem házasoktól. Ez a szocioszexuális
funkció szorosan kapcsolódik az erkölcsihez
(Szlovákiában például sajátos öltözék-az úgy-
nevezett závitka-jelzi, hogy viselője olyan anya, aki
nem él házasságban). Léteznek továbbá ünnepi,
valamint foglalkozásra utaló funkciók is, továbbá
olyanok, amelyek a társadalmi helyzetre, az
osztály-ra, a tájegységre, a nemzeti
hovatartozásra, a vallásra utalnak, és így tovább.
Az öltözet minden esetben anyagi tárgy és
egyszersmind jel is.

A fentiek értelmében foglalkozzunk először az
anyagi tárgy és a jel közti különbséggel.1 A körü-
löttünk lévő világban kétféle anyagi tárgy találha-

A „jel" szót it ta legtágabb értelmében használom. A
„jel" fogalmán belül különbséget kell tennünk a jel,
valamint a szimbólum és a jelzés között. A jel és a
szimbólum vonatkozásában lásd D. Csizsevszkij Etyika

nius Egyetemen tiszteletbeli doktorrá avatták.
1971-ben halt meg Moszkvában.

Bogatirjov legjelentősebb, a színház szem-
pontjából is fontos művei: A cseh bábszínház és
az orosz népi színház (Berlin, 1923); A kárpátaljai
oroszok mágikus cselekményei, szertartásai, ba-
bonái (Párizs, 1929); A cseh és szlovák népi
színház (Prága, 1940). Érdekességként
megemlítendő még, hogy oroszra fordította Hasek
Svejkjét.

Az itt közölt tanulmány eredetileg cseh nyel-
ven jelent meg a Slovo a slovesnost című folyó-
iratban, 1936-ban. Több mint hatvan évvel ké-
sőbb olvasva már természetesen nem hat a re-
veláció erejével, a jelelmélet alapjai annyira po-
pulárissá váltak, hogy itt olvasható elemi kifejté-
sük triviálisnak tűnhet. A ruházat jelentéslehető-
ségeinek elemzése színházi szempontból első-
sorban nyilvánvalóan a jelmezre vihető át, de az
anyagi tárgy és a jel közti különbségtétel általá-
ban véve alapvető a modern színháztudomány
számára. Ha Bogatirjov írása ma már nem is
revelatív olvasmány, történeti értéke, a kifejtés
klasszikus, lényegre törő egyszerűsége és vilá-
gossága okán mindenképpen érdemes a megis-
merésre.

tó. Az egyik fajtának - idetartoznak például a
természeti tárgyak, a termelőeszközök, a min-
dennapi használati tárgyak - nincs ideológiai
jelentése. Az ilyen tárgyakat használhatjuk, meg-
ismerkedhetünk szerkezetükkel, megtudhatjuk,
hogyan állítják őket elő, vagy mi a szerepük a
termelésben. Esetükben fel sem tételezzük, hogy
például egy kő vagy egy kalapács olyan jel volna,
amely valami mást: újabb tárgyat vagy valami-
lyen történést jelöl. Ha azonban a követ fehérre
festjük, és felállítjuk két földdarab közé, megvál-
tozik a helyzet. A kőnek specifikus értelme lesz.
Többé már nemcsak önmaga, azaz egy kődarab
mint természeti tárgy, hanem önmagán túl másra
is utal, azaz sajátos jelentést kap. Jelölő lesz,
tehát olyan jel, amelynek sajátos és többfélekép-
pen felhasználható jelentése van. Mi a rendelte-
tése ennek a jelnek? Arra szolgál, hogy kijelölje a
határt két földdarab között. Hasonlóképpen, ha

i logika című művét. (Naucsnije trudi Russzkovo
narodnovo unyiverszityeta v Prage. A Prágai Orosz
Egyetem tudományos munkái. 1931. 231. és folyt.) A
jel meghatározásához lásd Kari Bühler műveit.

valahol feltűnő helyen meglátjuk a keresztbe fek-
tetett sarlót és kalapácsot, számunkra ez nem
pusztán szerszámokat, illetve azok képi ábrázo-
lását jelenti, hanem egyszersmind a Szovjetunió
szimbólumát. Mi történt itt voltaképpen? Az
anyagi valóság valamely jelensége az ideológiai
valóság jelenségévé vált: egy dolog jellé alakult
(amely természetesen ugyancsak anyagi jelle-
gű). A jelek is sajátos, kézzelfogható dolgok.
Mint láttuk, bármilyen természeti, műszaki vagy
mindennapi használati tárgy jellé válhat,
amennyiben olyan jelentésre tesz szert, amely
túlmutat egyedi, önmagában való tárgyi létezé-
sének határain.2

Bizonyos tárgyak egyaránt használhatók
anyagi dologként és jelként; az öltözet például a
maga több funkciójával anyagi dolog és jel egy-
idejűleg. Dolognak és jelnek ez az egy tárgyon
belüli szoros kapcsolata azonban nem csak az
öltözetre jellemző. Kitűnően példázza ezt a
Thészeuszról szóló híres legenda. Eszerint
Thészeusz megígérte, hogyha életben marad,
visszatérő hajójára fehér vitorlát von fel, míg ha
meghal, a hajón fekete vitorla lesz. A vitorla
mindkét esetben megmarad anyagi tárgynak:
minőségben, feszességben, anyaga tartósságá-
ban, formai kiképzésében stb. továbbra is meg
kell felelnie a vitorla minden követelményének.
De amellett, hogy megmarad vitorlának, jellé is
válik, amely azt jelzi, hogy meghalt-e Thészeusz,
avagy életben van. Ekként a legendából jól lát-
hatjuk, hogy a vitorlának jelként más volta funk-
ciója mint anyagi dologként; ám miközben jel-
ként működött, egyszersmind mint anyagi dolog
továbbra is betöltötte a maga gyakorlati funk-
cióját. Ugyanígy az öltözetnek is mindig megvan
a maga gyakorlati) funkciója, ezért nem csupán
jel, hanem ugyanakkor gyakorlati dolog is. Igen
ritkák az olyan esetek, amikor az öltözet kizárólag
jelként működik. A kínai színész papírból készült
jelmezének például elsőrendű funkciója, hogy
jelezze: a színész kínait játszik, de a ruha még
ebben az esetben sem pusztán jel, hanem egy-
szersmind a színész testét is takarja.

Ha egyenként vizsgáljuk meg az öltözet funk-
cióit, ismét kiderül, hogy ezek bizonyos vonatko-
zásokban az öltözethez mint gyakorlati tárgyhoz,
más vonatkozásokban az öltözethez mint jelhez
kapcsolódnak. Az öltözet már említett funkciói
közül csupán a gyakorlati és részben az esztétikai
kötődik az öltözethez mint olyanhoz.3 Számos

példákkal értelmezi tárgy és jel viszonyát Szlovoi jego
szocialnaja funkcija (A szó és társadalmi funkciója)
című művében. Lityeraturnaja ucseba, 5. 1930. 45. ³
Volosinov (uo.) az esztétikai funkciót a jelnek tulajdo-
nítja. A közfelfogás szerint még nem tisztázott, vajon
ezt a funkciót a tárgynak vagy a jelnek kell-e tulajdoní-
tani, így ezt a kérdést nyitva hagyjuk.
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