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A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107.  ELTE BTK Folklore Tanszék  

E-mail: voigt@ludens.elte.hu, balazsge@due.hu, szemiotika@ludens.elte.hu 

 

 
A Magyar Szemiotikai Társaság új címe: ELTE BTK Folklore Tanszék, 1088 Budapest, 
Múzeum krt. 6–8. fszt. 19. A telefonszám: 485-5203. 
 
A MINAP egy guadalajarai származású (amerikai) fiatalemberrel találkoztam. 
Örömmel mutattam neki lapunkat, rajta a mottót. İ is megörült szülıvárosa 
nevének az ismeretlen tudomány ismeretlen lapjában, a kevéssé ismert 
országban.  
E számunkban három jeles tagtársunktól, a szellemi élet kiválóságaitól búcsúzik 
Voigt Vilmos. Karácsonykor halt meg Thomas A. Sebeok, aki társaságunk 
tiszteletbeli tagja volt, s többször is köszönthettük Budapesten. Magam 1996-
ban az egyik társaságbeli elıadásunk után Sánta Anikó kolléganımmel a 
Marxizmus-kocsmát mutattam meg neki. Az akkori beszélgetés minden szava 
visszacseng bennem.  
Decemberben távozott el Máté Jakab, aki társaságunk alapítótagja volt. Sohasem 
feledem, hogy mindig velünk volt, nem is tudom a társaságot, életünket nélküle 
elképzelni.  
S most közöljük Szabolcsi Miklós nekrológját is – egy éve van már nálunk, s 
most keretbe foglalja az elsı kettıt. (BG) 
 
TÁRSASÁGUNK két jelentıs programjának tájékoztatóját is megtalálják ebben 
a számban. Ha adójuk 1%-át a Magyar Szemiotikai Társaságnak ajánlják fel, 
közreadjuk adószámunkat:  

18012989-1-41 
Új címünket már a bíróság is bejegyzte: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. De a 
levélre írják rá: ELTE Folklore Tanszék! 
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A Magyar Szemiotikai Társaság kiemelt programja 
 

Az internetkorszak kommunikációja 
 

Interdiszciplináris kutatás, elıadássorozat, egyetemközi speciális kollégium, 
kötet 

 
Rendezık:  
„Inter” Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ 
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport 
Magyar Szemiotikai Társaság  
MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások Programja, A magyar nyelv jelene és jövıje 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 
2002. febr. 18.–2002. május 13. hétfınként, 16.00-17.30. 
ELTE Tanári klub (V., Szerb u. 21-23. I. em.) 

 
2002. febr. 18. Voigt Vilmos (intézetigazgató egyetemi tanár, Bp., ELTE): 
Bevezetı 
Balázs Géza (egyetemi docens, Bp., ELTE, az „Inter” igazgatója): Az 
internetkorszak kommunikációja és nyelvi hatásai 
Irodalom:  
Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia. MTA, Bp., 2001., uı: Az internetkorszak 
kommunikációja. Édes Anyanyelvünk, 2002/1. 
2002. febr. 25. Bódi Zoltán (fıiskolai adjunktus, Bp. ELTE): Az informatika 
nyelvhasználatának hatásai és nyelvstratégiai háttere 
Irodalom: Bódi Zoltán: Az informatika nyelvhasználatának hatásai és 
nyelvstratégiai háttere. Magyar Nyelv, 2000. (XCVI.) 218-223.  
2002. márc. 4.  
Domonkosi Ágnes (fıiskolai adjunktus, Eger, EKF): Az internet 
nyelvhasználatának empirikus vizsgálati lehetıségei 
2002. márc. 11.  
Szécsi Gábor (nyelvész, filozófus, Bp., MTA Filozófai Intézet, Kecskemét 
polgármestere): Tudat, nyelv, kommunikáció 
2002. márc. 18.  
Benczik Vilmos (fıiskolai docens, Bp., ELTE): A jelek színeváltozásai a 
másodlagos szóbeliségben 
2002. márc. 25. Dóka Péter (igazgató, Observer Médiafigyelı, Bp.): Adatbázis 
alapú sajtófigyelés (elıadás + bemutató, minden résztvevı számítógépen 
próbálhatja ki az adatbázisokat!) 
!!! Helyszín: Observer Médiafigyelı, VIII. Auróra u. 11. (a Népszínház utcánál, 
a Köztársaság térnél) 
ápr. 1. Szünet 
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2002. ápr. 8.  
Grétsy Zsombor (orvos, szerkesztı, Bp.): Ikonná váló betők. A betők 
szemiotikája 
2002. ápr. 15. 
Petıfi S. János (egyetemi tanár, Macerata, Olaszország):  A multimediális 
szövegek szemiotikája 
2002. ápr. 22.  
Z. Karvalics László (igazgató, Bp., BMGE): Az elektronikus kommunikáció 
közösségi dimenziója 
Irodalom: Z. Karvalics László: Fogpiszkáló a hálózaton. Írások az Internetrıl. 
Prím Kiadó, 2000. 
2002. ápr. 29.  
Veszelszki Ágnes (egyetemi hallgató, Kiskunhalas-Bp., ELTE): Üzi a mobon? 
Az SMS nyelvhasználata  
Dede Éva (tanár, egyetemi hallgató, Érd-Bp., Vörösmarty Gimnázium, ELTE): 
Szabadság – pórázon. Serdülık és szüleik kapcsolattartási formái a 
mobilkorszakban 
2002. máj. 6. 
Biszak Sándor (igazgató, Arcanum Adatbázis, Bp.): A magyar irodalom 
digitalizálásak eredményei és tapasztalatai az Arcanum kiadónál 
2002. máj. 13.  
Szőts Zoltán (PhD-hallgató, Bp., ELTE): Bytekbe zárva lenni – Irodalom és 
interaktív média 
Irodalom: Az Artpool Hypermédia kötete: 
http://www.artpool.hu/hypermedia/index.html 
Horváth Iván, Magyarok Bábelben, Szeged, 2000: http://magyar-
irodalom.elte.hu/vita/ Mi marad meg a Bábeli könyvtárban, illetve Bábeli 
könyvtár, magyar könyvespolc címő fejezetek 
 
Voigt Vilmos: Összefoglaló 
 
Az elıadásokat vita követi. Az elıadássorozat egyetemi, egyetemközi speciális 
kollégiumként is fölvehetı. Az elıadások anyaga az interneten is olvasható: 
www.e-nyelv.hu, valamint kötetben is megjelenik a rendezı szervek kiadásában.  
 
A program a Széchenyi Terv (SZT-IS-10) Magyar nyelvi informatikai 
technológiák fejlesztése és alkalmazása  keretében elnyert A www.e-nyelv.hu 
nyelvi honlap pályázat keretében valósul meg.  
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Az osztrák és magyar mindennapi élet összehasonlító jeltipológiai 

elemzése 
 
Elızmények:  
2 bécsi szemiotikai szimpózium a mítoszokról és a pénzrıl.  
7 osztrák-magyar szemiotikai szimpózium 
Idıpont:  
VIII. osztrák-magyar szemiotikai szimpózium, 2002. szeptember 24-26. 

Helyszín:  
Gyır, „a vizek városa” 
Xantus János Múzeum – Széchenyi Egyetem – Pannonhalmi Fıapátság 
Résztvevık:  
osztrák és magyar szemiotikusok, filozófusok  
Téma:  
Az osztrák és magyar mindennapi élet összehasonlító jeltipológiai elemzése. 
A szimpóziumra 2002. május 31-ig lehet elıadással jelentkezni! 
 
======================================================== 

Elhunyt a modern szemiotika magyar megteremtıje 

Thomas A. Sebeok  (Budapest, 1920. november 9.–Bloomington 

(Indiana/USA), 2001. december 21.) 
 
A modern jeltudomány (szemiotika) az 1960-as évek végére szervezıdött önálló 
tudománnyá. 1962. május 17–19. között szervezte Bloomingtonban Sebeok 
professzor azt a konferenciát, amelynek záró napján a régi/új elnevezést: 
semiotics mintegy elfogadták. Sebeok kezdte 1964-ben Approaches to Semiotics 
címmel könyvsorozat megjelentetését. Amikor 1969-ben megalakult a ma is 
mőködı nemzetközi szemiotikai társaság (IASS), ennek nemcsak a 
vezetıségében foglalt helyet, hanem ı lett az új tudományág reprezentatív 
folyóiratának (Semiotica) fıszerkesztıje. E tisztet haláláig beöltötte, több mint 
130 kötetben (!) jelent meg itt mindaz, ami új, fontos volt a nemzetközi 
szemiotika számára. Számtalan tudománytörténeti áttekintés, konferencia, 
kiadványsorozat kezdeményezıje, szerkesztıje, támogatója volt. Ezek száma 
nem is százzal, inkább százakkal mérhetı. Többek között ı kezdeményezte az 
elsı (és mindmáig messze legjobb) nemzetközi szemiotikai lexikont, az 
Encyclopedic Dictionary of Semiotics-ot (elıször 1986, azóta újabb kiadásokban 
is).  
Maga rendkívül termékeny szerzı volt, sok száz kiváló, olykor könyvmérető 
tanulmányt írt, ezek késıbb győjteményes kötetekben láttak napvilágot, 
nemcsak angolul, hanem németül, olaszul, franciául és még sok más nyelven is. 
Mőveinek nem teljes és nem is pontos jegyzéke voltaképpen 1994-ben zárul, 
ezernél jóval több publikációját jegyzi.  
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Voltaképpen biológusnak készült, ám a chicagói egyetemen már az általános 
nyelvtudomány érdekelte. A második világháború végén finnugrista, majd 
alkalmazott nyelvészeti érdeklıdése dominál. Ekkor már kiváló ismerıje a 
strukturalista nyelvtudománynak, ám a pszicholingvisztikának és a 
viselkedéstudománynak is. Már 1943-tól a bloomingtoni egyetemen dolgozik, 
elıbb mint finnugrista és általános nyelvész (ám folklorisztikai és néprajzi 
intézeteknek is professzoraként), késıbb egyre inkább az általa létrehozott 
szemiotikai intézet vezetıje. Hivatalosan 1991-ben hagyta abba a tanítást, ám 
nemzetközi konferenciákon, szemiotikai egyetemeken továbbra is 
tevékenykedett.  
Noha igen fiatalon hagyta el Magyarországon (elıbb Angliába ment tanulni, 
majd 1937-tıl az Egyesült Államokban élt), soha sem szakadtak meg itteni 
kapcsolatai. Velünk természetesen mindig magyarul beszélt, elıadásait is így 
tartotta (ezek rögtönzésnek hatottak, ám igazán gondosan, mondatról-mondatra 
végig voltak komponálva), de arra nem lehetett rávenni a kiváló angol stilisztát, 
hogy magyarul írjon tudományos dolgozatokat. A második világháború után 
még mint cseremiszkutató Budapestre jött, ahol Beke Ödön könyvtárát és 
feljegyzéseit tanulmányozta. 1956 ıszén Bécsben volt, a magyar menekülık 
Amerikába juttatását segítı bizottságban dolgozott. Ezért is csodálom 
bátorságát, hogy már az 1960-as évek elejétıl rendszeresen járt itthon, 
konferenciákon adott elı, rendezvényeken vett részt. Megjelentek publikációi is. 
E téren mégis szégyenkezhetünk: legalább háromszor állítottam össze magyar 
nyelven megjelenítendı tanulmánygyőjteményének anyagát, ám könyv ebbıl 
sosem lett, gondolom, mások hanyagsága következtében. Csak 1983-ban A 
mővészet elızményei címő, voltaképpen az állatok „mővészkedésérıl” szóló 
kismonográfiája, és 1990-ben a feleségével együtt írott „detektív-módszer 
szemiotika” kiskönyve: Ismeri a módszeremet? Avagy a mesterdetektív logikája 
olvasható nálunk is. Ezen kívül persze tucatnyi tanulmányát lefordították 
magyarra. Most már aligha odázható el tekintélyes tanulmányainak magyar 
nyelven való megjelentetése.  
Szerencsére egyéb elismerést tılünk is megkapott. 1990-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem avatta díszdoktorává, 1993-ban pedig az MTA választotta 
tiszteletbeli tagjává, éppen szemiotikai munkásságára hivatkozva. Akkor nem 
tudta, késıbb azonban észrevette, hogy mindkét ajánlást ki készítette. Vékás 
Lajos meghívására többször is volt a Collegium Budapest vendége. Ekkor már 
olyan volt a számítógépes felszereltség, hogy innen is tudott otthoni munkáin 
dolgozni. Persze azért konzultációk sorára jutott ideje. Egyetemünkön fıként az 
általános nyelvészet iránt érdeklıdık hallgatták. Legutóbb gyermekkori barátja, 
Szabolcsi Miklós akkori egyetemi szobájában tartotta ezeket. (Egyébként mi 
voltunk az elsık, akik díszdoktorrá avattuk, Akadémiánk az elsı, aki külföldi 
tiszteltbeli tagjává emelte. A hasonló más nemzetközi elismerések késıbb 
következtek…) 
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Sokoldalú ember volt: egyik elsı kezdeményezıje a számítógépek filológiai 
felhasználásának. Biztatására indult meg az uralisztika. İ volt az, aki közzétette 
a strukturális folklorisztika klasszikus mőveit. Az állatok „nyelve”, a nem-
beszéd jellegő nyelvek kérdései évtizedekig érdekelték. Peirce és Morris 
jelelméletét kevesen ismerték nála jobban. Az evolúciós biológia és az 
információelmélet témáiból naprakész ismeretei voltak. Nagy és klasszikus 
(angol) irodalmi mőveltsége volt, a mővelıdéstörténetbıl fıleg a kuriózumokat 
kedvelte. Szerette a jól hallgatható, tematikus zenét. Hihetetlen érzéke volt 
zseniális emberek fölfedezéséhez. Noha igazán minden fontos szakmabelivel 
volt kapcsolata, ám igazán közeli barátságba csak kevesekkel jutott. Charles 
Morris vagy Jacques Maritain tanárai voltak. Roman Jakobson már barátja is 
lett. Ide sorolhatjuk Claude Lévi-Strausst, Lotz Jánost, Jurij Lotmant, Umberto 
Ecot és a finn zenetudóst, Eero Tarastit.  
A mi, itthoni szemiotikánk elválaszthatatlan a személyétıl. Negyven éven át 
pártolt, biztatott bennünket. Közölte írásainkat, a nemzetközi szemiotikai 
életben fontos pozíciókat juttatott. Soha sem tagadta, hogy ı magyar tudós, 
közülünk százakon ott segített a tudományos életben, ahol tudott. Az általa 
irányított munkákban mindig megfelelı helyen szerepel a magyar 
tudományosság (nemcsak a szemiotika). Fantasztikus adatokat ismert, a hazai 
madárhang-kutatóktól a lóidomítás nálunk teljesen ismeretlen szerzıiig. 
Ittjártakor nem sok nosztalgiával emlegette gyermekkorát, viszont az aktuális 
tudományos eredményekrıl sok mindent tudott. Jellemzı volt, amikor mindent 
latba vetett azért, hogy Csíkszentmihályi Mihály (akit ı csak szakemberként 
ismert) tagja legyen akadémiánknak. Biológusaink közül többeket igazán nagyra 
tartott. (Gondolom, ezt észre is vették.) Nemzetközi fórumokon magam is 
sokszor tanúja voltam, amikor evidenciaként hivatkozott eredményeinkre, 
úgyhogy mindenki „szégyelhette magát”, aki nem tudta ugyanezt.  
Voltaképpen sokan és sokban adósai maradtunk. Magam csak azt említem itt 
(pedig többet is idézhetnénk), hogy ı kérte, írjunk különszámnyi áttekintést a 
Semiotica számára a budapesti május elseje-kutatásról. A két veszprémi majom, 
Böbe és Misi rajzainak bemutatását is megígérte, noha tudta, hogy a színes 
képek sokba kerültek volna. A hét fıbőn szemiotikájáról készült áttekintésbıl 
sem miatta maradt ki a magyar cikk. (Mások nyilván más adósságaikra 
emlékeznek.) 
Azért néha jól vizsgáztunk. Sebeok 70. születésnapjának ünnepségeit itt, 
Budapesten kezdtük, ennek anyaga meg is jelent Symbolicity címmel (1993). A 
Magyar Szemiotikai Társaság alakuló közgyőlését úgy szerveztük, hogy azon 
részt vehessen. És noha késve jutott be a ferihegyi repülıtérrıl: ott volt. İ volt 
az elsı tiszteleti tagunk.  
Haláláig töretlenül dolgozott. Racionális ember volt (Szentágothai Jánossal 
együtt tagja volt a „szkeptikusok” nemzetközi társaságának), ıszintén beszélt 
biológiai és egészségügyi problémákról. A maga bajairól ritkán, noha ezt sem 
tagadta. Ezért volt meglepı, hihetetlen, amikor 2000-ben bejelentette, hogy 
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többé nem utazik tengerentúli rendezvényre. Igazában én sohasem hittem, 
hiszen négyszemközt azt is hozzátette, amikor kérleltük: „talán Magyarország 
nincs is a tengeren túl”. Sajnos ez a visszatérés már nem következett be. İsszel 
már tudta, hogy rövidebb utakra sem lesz ereje. Csendben, otthon hunyt el, 
csendben temették. A világ vezetı újságjaiban megjelent ez a hír, nálunk (éppen 
a karácsonyi hírdömping-szünet miatt) egy helyen. (Ezt közöltük reprintben mi 
is a Tájékoztató idei elsı számában.) A nemzetközi megemlékezések most 
zajlanak, hiszen világszerte ismerték. A maga kutatási területein, márpedig sok 
ilyen volt, mondjuk Róheim Géza vagy Lukács György mellett ı volt a 
világszerte legismertebb magyar társadalomtudós.  
Most nem volt alkalmunk arra, hogy munkásságát méltassuk, akár csak a 
magyar vonatkozásokat is kiemeljük. Erre akkor kell visszatérni, amikor külön 
üléseken emlékezünk e nagy-nagy tudósra. Aki egész élete során a miénk is volt.  
 

Voigt Vilmos 
 
========================================================= 

A jeltudomány titkára 

Máté Jakab emlékezete 

(Csíkkozmás, 1926. november 14.–Budapest, 2001. december 3.) 
 
Minden mozgalom, irányzat, tudományos mőhely akkor hat, ha többen, együtt 
mővelik. Máté Jakab évtizedeken át volt a Magyar Nyelvtudományi 
Társaságban a szemiotikai szakosztály titkára. Huzamos idın át ı készítette 
azokat a magyar nyelvtudományi bibliográfiákat, amelyekben a szemiotika 
mindig a megfelelı helyen és mértékben szerepelt. Szerencsére még befejezte a 
nyelvtudomány történetérıl szóló könyvsorozatát (valóban „már a régi 
görögöktıl” kezdve, csakugyan a máig) – a szemiotikai gondolatokat itt is 
megbízhatóan mutatja be. Teljes életmővet hagyott maga után – és sok 
emlékezıt, akik aligha felejtik el eleven, ügyes alakját. Mindig sietett, mindig 
gondokkal küzdött, mindig panaszkodott – ám mindenre mégiscsak volt ideje, 
amit valóban akart – azért minden gondból kisebb vagy nagyobb székely 
ügyességgel kivágta magát. Vidám, jó humorú és kedves ember volt. 
Pótolhatatlan, tevékeny munkása a magyar nyelvtudománynak és 
szemiotikának.  
Pedig élete nagy részében sorsa igen nehéz volt – sajnos, generációjában 
másoknak is ez jutott.  
Csíkkozmáson született 1926. november 14-én. Egy hétgyerekes székely 
családból egyedül ıt taníttatták, hamarosan már a városban, Csíkszeredában . 
Innen vitték el 1944-ben, 17 éves korában (magyar) katonának, egy év múlva 
Ausztriában esett orosz hadifogságba. Kibírta a donyeci szénmedence három 
évét, és visszajutott Erdélybe. 1948-tól 1952-ig a kolozsvári egyetemen tanult, 
magyar-francia szakosként kezdte, majd orosz tanári diplomát kapott. Volt 
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szakiskolai tanár, majd a Bolyai egyetem orosz tanszékén tanársegéd, adjunktus. 
1977-ben települ át Magyarországra, ahol rövid ideig az akadémiai 
Nyelvtudományi Intézet munkatársa, késıbb a Közgazdaságtudományi Egyetem 
orosz tanszékén docens, majd tanszékvezetı. Az ELTE BTK-n az Általános és 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken megbízott elıadóként oktatatott 
gyakorlatilag a haláláig.  
Szőkebb kutatási területe a magyar nyelv jelentéstana és mondattana volt, ám 
ennél sokkal fontosabbak azok az elıadásai, cikkei és könyvei, amelyekben a 
nyelvtudomány eredményeit tekinti át, mégpedig a kezdetektıl a mindenkori 
legmodernebb áramlatokig. Ehhez a szempontokat az orosz és román 
nyelvtudományból vette  - ami a lehetı legjobb forrás volt.  
Budapestre áttelepülése után (boldog otthona révén) bontakozott ki igazán 
hasznos munkálkodása. Szinte minden szakmai rendezvényen ott volt, meg is 
szólalt: talpraesett, praktikus észrevételei voltak. Minthogy évtizedeken át 
egymás mellett szoktunk ülni ilyen rendezvényeken (mint az említett 
„szemiotikai szakosztály”), azt is tanúsíthatom, hogy nemcsak hivatalos 
felszólalásai, hanem magánmegjegyzései is ugyanilyenek voltak. Noha sosem 
tagadta élete korábbi fázisainak eseményeit, kollégáiról pedig mindent 
naprakészen szeretett tudni: így is meglepıen következetes volt abban, hogy 
maguk a tények, a tudományos eredmények érdekelték. Kollegiális ember volt: 
sokkal többet és többeket dicsért, mint nem. (Talán még igaza sem volt ebben a 
jóságban.) İ volt az, aki (Szabó Zoltán vezetése alatt) az 1960-as évek végén 
újra összekapcsolta az erdélyi és a magyar nyelvészek újabb generációjának 
képviselıit. Minthogy nem egyetlen résztéma felelıse volt, sok mindenrıl volt 
tudomása, véleménye.  
Most, a visszaemlékezés pillanatában lepıdtem meg, hogy amikor (1971-ben!) a 
debreceni számítógépes nyelvtudományi kongresszuson (szinte véletlenül) 
együtt ültünk vele, Szabó Mária Rózsával (és H. J.-vel), már biztosan korábbról 
is mindannyian ismertük egymást. Máté Jakab életmőve maradandó, emlékezete 
sem halványul el elıttünk. Mégis, hiányozni fog, pedig (biztosan) erre sem érne 
rá… 
 

Voigt Vilmos 
 
========================================================= 

Szabolcsi Miklós emlékezete 

(1921–2000) 
 
Hosszú betegség után hunyt el a magyar irodalomtudomány kiváló képviselıje. 
Szők körben temették el. Ezért a Magyar Szemiotikai Társaság nevében így 
búcsúzunk tıle. Nagyszerő értelmiségi család sarja, magyar–francia szakos 
tanári diplomát szerzett Budapesten. Mindig voltak közéleti funkciói is (a 
Vallás- és Közoktatási Minisztériumban, a Csillag, majd az Élet és Irodalom 
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szerkesztıségében). Tanárként is sok helyen mőködött, majd a budapesti 
Irodalomtudományi Intézet munkatársa, egyik vezetıje. Egyetemi tanárként 
dolgozott Debrecenben, Párizsban és Budapesten. Az MTA I. osztályának 
vezetıje, késıbb az Országos Pedagógiai Intézet fıigazgatója volt. A 20. századi 
magyar és világirodalom foglalkoztatta, akkor érdeklıdött a modern irodalmi 
irányzatok és irodalomtudományi módszerek iránt, amikor ez nálunk nem volt 
általános. Sokoldalú érdeklıdése páratlan volt pályatársai körében. Voltaképpen 
ı kezdeményezte és védelmezte a „strukturalista” mőelemzést az 
Irodalomtudományi Intézetben, majd az Akadémián ı segítette az 
Interdiszciplináris Mővészetelméleti Munkabizottság megalakulását. Ennek 
tevékenysége kétszintő volt: nemcsak konferenciákat rendezett és kiadványokat 
jelentetett meg, hanem kiváló tudósoknál házibeszélgetéseket is szervezett. 
Lendvai Ernınél, Mérei Ferencnél győltünk össze, Szabolcsi pedig mindig lelke 
volt a beszélgetésnek. A Szemiotikai Munkabizottságnak is patrónusa volt. Az ı 
aláírásával váltunk nemzetközi szervezetek tagjaivá, rendeztük a tihanyi 
üdülıben az elsı nemzetközi szemiotikai kongresszus (Milánó) elıtti 
nemzetközi szemiotikai szimpóziumunkat. Minthogy egy idıben még a magyar 
néprajztudomány kérdéseit is neki kellett rendezni (akadémiai szinten), jól észre 
lehetett venni, hogy szinte még méltatlan helyzetben sem volt diktatórikus 
személyiség: az ügy érdekében hozta meg döntéseit. Generációk óta 
„népnevelı”, jobbító, kapukat nyitogató hagyomány méltó képviselıje volt, 
pedig igazán sok irányból életveszélyes ideológiák vették körül. 
Minthogy magam olyan korba jutottam, amikor kell is visszaemlékezni, 
leírhatom, milyen sokféle módon kapcsolódott össze érdeklıdésünk. József 
Attila monográfusa tudta, szüleim ismerték a kezdı költıt. Amikor olyan 
dokumentumokat adtam neki, ami igazán ritkaság volt… nem is akarta 
elfogadni. (Kivételes gesztus volt ez a hozzá hasonló rangú kollégák körében.) 
Még arra is emlékszem, milyen liberális is volt, akár az amatırfilmrıl, akár az 
ifjú költıkrıl esett szó. Meg is kaptuk akkori közös „fınökünktıl” Király 
Istvántól (a különben megbecsülı!) megjegyzést: „Ti egyformán bohón hisztek 
minden újnak!” A Népszabadság hasábjain én egyetlenegyszer írtam. A 
rövidélető Dubcek-korszakban itt recenzálhattam Szabolcsi monográfiáját József 
Attila Eszmélet-könyvérıl. Máig ez a legjobb magyar „strukturalista” 
verselemzés. Pándi Pál kért erre, és végül is mindhárman elégedettek voltunk az 
eredménnyel. Mi ketten azzal, hogy a hivatalos napilap azt írta le: így, 
objektíven modern módon lehet modern költészetet bemutatni. A szerkesztı 
meg azzal, hogy az is ott volt (?): ez nem az egyetlen lehetséges módszer.  
Szabolcsi Bence, Scheiber Sándor, majd Schweizer József személye is 
kapcsolatot jelentett. A legemlékezetesebb ebben az volt, hogy meg sem 
kérdeztük egymástól: „Te mit keresel itt?” (Pedig mástól aligha kérdezhettük 
volna meg.) 
És hogy a szemiotikára is térjek: Miklósnak (szüleik révén) gyermekkori barátja 
Thomas A. Sebeok. Valahol van egy legendás fénykép, ahol a két kisfiú a 
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Balaton vizében áll – még ruha nélkül. Ezt mindig szerettem volna egy 
Festschriftben közzétenni, ám sosem volt éppen akkor a kezemben közölhetı 
kópia.  
Viszont, amikor 1990-ben az akkor 70 éves Sebeok tiszteletére Budapesten 
kongresszust szerveztünk, ennek kiadványában Szabolcsi Miklós Semiotics hic 
et nunc címmel nemcsak az ünnepeltet mutatta be, hanem a magyar szemiotika 
megszervezıdésérıl is pontos képet adott. Ma, évtizedekkel késıbb sem tudjuk 
másként megfogalmazni mindezt. Csak egyetlen kiegészítést tehetünk: Szabolcsi 
Miklós arról nem ír, mi volt az ı szerepe mindebben, beleértve Sebeok számára 
az MTA tiszteleti tagságát. Minthogy arra is emlékszem, milyen büszke volt 
Szabolcsi arra is, hogy Akadémiánk tagjául hívta Lihacsovot, Flakert, Gadamert 
– akik nem voltak gyermekkori barátai. Számára Sebeok elismerésében az 
érdem elismerése volt a legeslegfontosabb. És amikor Lotman végre eljutott 
Budapestre, ırá akadémikusaink nem voltak kíváncsiak. Fiatal, mára olyan 
modern tudósaink sem. Szabolcsi Miklós viszont ott ült a szó szoros értelmében 
vett kerek asztal mellett. És amikor nálunk, a bölcsészkaron az elsı emeleten 
volt egy „pályázati” munkaszobája, itt voltak Sebeok magánkonzultáció-jellegő 
órái-szemináriumai. Az a sok mindent, fıként a modern elgondolásokat 
megismerni kívánó érdeklıdés, amely mindig jellemezte, sohasem módosult 
Szabolcsi Miklósnál. Sajnos, ezt sem sokan tanulták meg tıle.  
Nélküle nem lenne ma Magyarországon modern irodalomtudomány. Nélküle 
nem lett volna önálló, szabad, nem gátolt szemiotika sem. Valami biztos lenne, 
hiszen a történelem olyan, mint a vaspata: nem kérdez, hanem dübörög. Ám 
nem mindegy, hogy ez a vaspata díszmenetben, parádén vagy gyászkocsi elıtt 
hallatszik-e.  
Ami pedig Szabolcsi egész életmővét illeti, itt a félévszázados József Attila-
kutatás méltó betetızés. Egyedülálló abban is, hogy végig elkészült a 
monográfia. Nemcsak a magas színvonalú és tisztességet munkát, hanem a 
vállalt kötelezettség erkölcsi teljesítését is értékelhetjük benne. Mára az egyik 
ritkább, mint a másik! 
 

Voigt Vilmos 
 
 


