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SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

„A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) 
 

Új folyam 11 (16)  * 2001. október 8.  *  2001. 2. szám 
A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója 

Szerkeszti: Balázs Géza 
Kiadó: Voigt Vilmos, a társaság elnöke 

 
A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107.  ELTE BTK 
E-mail: voigt@ludens.elte.hu, illetve: gbalazs @isis.elte.hu 

 
ÚJ HELYEN az ELTE Folklore Tanszéke: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. 
A telefonszám is megváltozott: 485-5203 
 
1% Jelentés és közlemény 
Az APEH tájékoztatása szerint a 2000. évi személyi jövedelemadóból 40.391 Ft-ot 
kap társaságunk. A pénz átutalásához szükséges igazolásokat megszereztük.  
Az 1999. évi 17.637 Ft-os támogatást a társaság alapműködésre (postaköltség) 
használta fel.  
 
LEVELEZŐLISTA. Kedves Tagtársaink! Kérjük, hogy mindenki, akinek van e-
mail-je (villámpostája), küldje el annak címét Balázs Gézának 
(gbalazs@isis.elte.hu). Társaságunk aktuális anyagait, valamint magát a 
Szemiotikai Tájékoztatót is ezentúl a leggyorsabban a világhálón terjesztjük! 
Természetesen e-mail-címmel nem rendelkező tagjainknak továbbra is a 
hagyományos úton-módon (csigapostán) küldjük üzeneteinket.  
 
KIADVÁNYAINK (a Magyar Szemiotikai Tanulmányok 1., 2., 3.) 
megvásárolhatók  az ELTE BTK Jegyzetboltjában (VIII. Múzeum krt. 6-8.), illetve 
megrendelhetők közvetlenül a társaságtól is.  
 
CIKKEK A TÁJÉKOZTATÓBA. Kérjük Tagtársainkat, hogy a Szemiotikai 
Tájékoztató számára küldjenek híreket, tudósításokat, konferenciabeszámolókat, 
könyvismertetéseket – vitacikkeket. (gbalazs@isis.elte.hu) A szerk.  
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Közgyűlési meghívó 
 
A Magyar Szemiotikai Társaság elnöke 
2001. november 6-án kedden 15.30 órára összehívta a társaság közgyűlését.  
A tagság felének meg nem jelenése esetén az új közgyűlés időpontja: 

2001. november 6. kedd 16.00 óra 
Helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar, a Néprajzi Intézet könyvtára 
Budapest, VIII., Múzeum krt. 6-8. I. emelet 
 
Napirend:  
1. Az elnök szakmai beszámolója 
2. A titkár pénzügyi beszámolója 
3. A jövő évi program elfogadása 
4. Alapszabály-módosítás: a BTK költözése miatt a Társaság új címének 

bejegyzése. 
5. Egyebek 
 
Közgyűlési előadás:  
 

Orosz Magdolna: Elbeszélés az egész világ. Narratológiai eszmefuttatások 
 
******************************************************************
****** 

Magyar Szemiotikai Társaság 2001/2002.  
Program 

 
Nemzetközi program:  
2001. október 19–20. Money, Meaning, and Mind/Geld, Geist, Bedetung. 2. Wiener Semiotische 
Atalier 
2002. Osztrák-magyar szemiotikai szimpózium, Magyarország 
 
Egyéb programok:  
A nyelvi hiány 
Hiányok a mai magyar nyelvben és nyelvkultúrában 
Az MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások Programja A magyar nyelv az informatika korában című 
alprogramjának rendezvénye 
2001. november 14. szerda 10.00-16.30 
Magyar Tudományos Akadémia 
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Felolvasóülések (Budapesten): 
Domány Judit (Budapest): Horatius Maecenas-ódája – a szemiotika szemüvegén 
keresztül 
Elemzési szempontok a költemény olvasásához, amelyre sokat hivatkozunk, de 
ritkán találunk alkalmat arra, hogy rejtett üzenetét bontogassuk. Horatius nemcsak 
háláját fejezi ki pártfogója, Maecenas iránt, hanem képsorokban és 
jelképrendszeren keresztül is érzékelteti mennyivel magasabb rendű a költészet – 
és mennyivel hatalmasabb a költő – a legjobbnak tartott földi értékeknél.  
Kiss Gabriella (Veszprémi Egyetem) 
A szerepjátéktól a performanszig – posztdramatikus tendenciák színházszemiotikai 
vetületei  
Takács Szilvia: Az alkímia szemiotikája 
 
******************************************************************
****** 

A Magyar Szemiotikai Tanulmányok következő – tervezett - kötetei: 
4. kötet (megjelenés alatt) 
Balázs Géza – Lieber Tamás – Varga Ferenc: A jelek mélyvilága  
Barlangi helynevek. A Baradla, a Béke-, a Sátorkőpusztai- és a Pénzpataki-barlang 
névanyaga. Jakucs László professzor 75. születésnapjára 
A kötet a Diák- és Ifjúsági Újságíírók Országos Egyesülete, valamint a Magyar 
Nyelvstratégiai Kutatócsoport támogatásából jelenik meg.  
5. kötet (készülőben, megjelenés 2002-ben) 
A kezdetektől máig – A modern magyar szemiotika olvasókönyve  
Szöveggyűjtemény 
6. kötet (tervezett kötet) 
Jel, nyelv és kommunikáció az internet-korszakban 
A kötet a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport gondozásában jelenik meg.  
 
******************************************************************
****** 

HÍREK 
*Társaságunk szervezésében április 2-án Murvai Olga tartott nagy figyelemmel 
kísért előadást Frunda György választási kampányáról. – Április 25-én az ELTE 
tanári klubjában Petőfi S. János professzort köszöntöttük 70. születésnapján.  
*Megjelent Kiss Gabriella (Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés szemiotikai 
módszerének vizsgálata című munkája az Orpheusz Kiadó (Veszprémi Egyetem) 
gondozásában.  
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*Joseba Sarrionaindia (Baszkföld) 1958-ban született. A spanyol rendőrség 1980-
ban letartóztatta és bebörtönözte. Később megszöktették. Azóta hol él, senki sem 
tudja. Elbeszélései, költeményei és esszéi sikeresek. (L. a következő oldalon.) 
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Joseba Sarrionaindia: Az enyészet szemiotikája 
 
Ébredéskor még az ágyban, felemelte bal karját, hogy rápillantson az órájára: Longines olvasta, ez 
a sikeresek órája. Emlékezett arra, hogy a sikeresek Longinest vesznek, és neki az újságcikket 
még a délelőtt folyamán le kell szállítania. Miután felkelt, felvette a Pierre Cardin rövid alsóját 
és kiment a fürdőszobába. Anélkül pisilt, hogy nézte volna a fehér WC-t, és látta volna annak 
márkáját; hiszen még álmos volt. Arcát a tenyerébe tett vízzel mosta meg. Figyelte magát a 
tükörben, és amikor elfordította a fejét, eszébe jutott, hogy számos holmija van a tükör polcán. 
Borotválkozáshoz kézbe fogta La Toja sportmen nevű borotvahabját: függőleges helyzetben 
megrázta, finoman megnyomta a szelepet és a hab enyhén elterült az ujjain. A vízben 
megnedvesítette az eldobható Gillette borotváját és borotválkozni kezdett, a fennmaradt hab 
lemosásához megnedvesítette az arcát, amit törölközővel szárított meg, s after shaving lotion-t 
tett rá a meglévő kettő közül, mellyel rendelkezett. Rángatózott, mintha Észak-Kanadában ébredt 
volna, de nemsokára megújult erővel kell, hogy rendelkezzen. Fogmosásra, új Denlux típusú 
fogkefét használt és erre Colgate fogkrémet nyomott, száját frissnek érezte. Visszament a 
hálószobába. Felöltözött, még tegnap a székre kikészített ruháiba: a Cherokee farmernadrágjába, 
Lezard zoknijába, Sonne ingjébe és végül car il aime la vie, c’ est son caractére sportcipőjét vette 
fel. 
Ezután bement a konyhába, és amikor kinyitotta az AEG hűtőszekrény ajtaját, szeme szinte 
felgyúlt a nagy választék láttán, és ide-oda ugrált a tarka neveken, végül megakadt a fehér 
tojásokon. Megsüt majd két tojást a Burning villanytűzhelyen, a Sticky serpenyőjében, mert abban 
nem ég oda, és Masia olajban süti ki. Kinyitott egy Heineken bádogdobozt, és amíg issza a jó 
sört, addig várjon az ég. Leült az asztalhoz, hogy az Okina kemence különleges kenyerét egye a 
két tojáshoz, közben kinyitott egy másik bádogdobozos Labatt Blue sört. Van olyan, aki nem a 
legjobbat szereti? A címke nélküli tojások miatt, nyugtalansága azonnal elpárolgott miután 
lenyelte, és boldogan kelt fel az asztaltól. Delux mosogatóval azonnal elmosta a tányért, az 
árengedményes tányért, és elmosta a villát, amit a tojás megsütésekor használt ez silweware volt, 
és az előszoba felé fordult. Ahol korábban az asztalon hagyott egy Report márkájú fehér papír-
halmot, mely kétségkívül a brazil erdőkből származik. Leült, s kinyitotta a Marlboro-s cigarettás 
dobozt, szájába tett egy cigit, rágyújtott és mélyen lenyelte a füstöt. Öngyújtója Tximist márkájú 
volt, vagy reklám öngyújtó, nem is tudta. Ebben a pillanatban úgy érezte, mintha hatalmas sziklák 
felett lenne a Colorado kanyonban a hegy tetején. Miközben így elmélkedett csücsörített egyet, s 
ringó füstfelhőket fújt a levegőbe, az enyészetbe. Ekkor kézbe fogta Parker golyóstollát és a papír 
fejlécére felírta az eredményt, cikkének címét: „Az enyészet szemiotikája”.                                                                                                    
 
Eszperantóból fordította: Szabadi Tibor, Nagykanizsa (Megjelent a Hévíz című lap 2001/2. 
számában is.) 


