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A tartalomból:  

 
Közgyűlési meghívó – Szemiotikai hírek, események – Tudósítások – Józsa 

Péter-emlékülés – Szemiotikai „nagyhét” 
 

2002-ben kiemelkedő támogatóink: 

Oktatási Minisztérium 

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány (Osztrák-

magyar közös múlt szakalapítvány) 

 
Lapunk következő száma 2003 januárjában jelenik meg. Ebben a számban 
csekket küldünk az elmaradt, illetve a 2003. évi tagdíj befizetéséhez!  
Ha tagjainknak hiányoznak korábbi számok, jelezzék, s igyekszünk azokat 
térítésmentesen biztosítani.  
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A Magyar Szemiotikai Társaság elnöksége 
2002. november 20-án, szerdán 15.30 órára összehívta a Társaság éves rendes, 
tisztújító közgyűlését.  
A tagok felének meg nem jelenése esetén a második közgyűlés időpontja:  
 

2002. november 20. szerda 16.00 óra.2002. november 20. szerda 16.00 óra.2002. november 20. szerda 16.00 óra.2002. november 20. szerda 16.00 óra.    

 
Helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. 
fszt. 19. ELTE Folklore Tanszék Könyvtára 
 

A közgyűlés programja: 
1. A Társaság elnökének szakmai beszámolója 
2. A Társaság titkárának pénzügyi beszámolója 
3. A Számvizsgáló bizottság jelentése 
4. A Társaság tisztségviselőinek megválasztása (elnök, titkár, pénztáros, 
számvizsgáló bizottság) 
5. Tájékoztatás a lyoni szemiotikai világkongresszusról 
6. Jövő évi szakmai és pénzügyi terv 
7. Egyebek 
 
Közgyűlési előadás 

Szívós Mihály: 

Az új minőség megjelenése mint szemiotikai probléma 

 
������������������������������ 

 

Magyar Szemiotikai Tanulmányok (könyvsorozat) 

A kötetek kaphatók az ELTE BTK Jegyzetboltjában (1088 Budapest, Múzeum 
krt. 6-8. alagsor). Postán a szerkesztőségtől igényelhetők (800-800 forintos 
áron):  
1. A magyar jelrendszerek évszázadai. Budapest, 1998. 184 l.  
2. Felfedezőúton a jelek világában. Budapest, 1999. 216 l.  
3. Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok. Budapest, 
2000. 224 l. 
4. Balázs Géza-Lieber Tamás-Varga Ferenc: A jelek mélyvilága. Barlangi 
helynevek. A Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai- és a Pénzpataki-barlang 
névanyaga. Budapest, 2001. 105 l.  
Előkészítés alatt (támogatók függvényében):  
5. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve 
6. Az internetkorszak jelei  
(7. A szemiotika oktatása – 1998-as szimpóziumunk anyaga) 
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Konferenciák, rendezvények 

5. Internationales Interdisziplinärtes Symposium „Bildsprache – 

Visualisierung – Diagrammatik” címmel 2002. december 6-8. között 
rendezi meg az ISSS következő konferenciáját. A konferencián társaságunk 
tagjai közöl előad: Verebélyi Kincső (Bildquellen zu Sitten und Gebräuchen der 
Bauern im 19. Jahrhundert in Ungarn), Ambrus Vilmos (Scenery of the Amateur 
Village Theaters in 20th Century Hungary), valamint Riszovannij Mihály 
(Karikatur und Multikodalität).  
 
2004-ben Lyonban! 

Jó úton halad a következő, a 8. szemiotikai világkongresszus szervezése. 2004. 
július 7-12. között Lyonban lesz a kongresszus. Fő témája: Interculturalité et 
Globalisation/Interculturality and Globalization/Interculturalidad y 
Globalización/Interkulturalität und Globalisaton. A szervező: Loius Panier 
professzor, Département des Sciences du Language (Université Lumiere Lyon 2. 
Bureau 115 F, 5 Avenue Pierre Mendes-France CP 11. E-mail: panier@univ-
lyon2.fr. Tel./fax: +33-4-78774442. 
A jelentkezés egyénileg történik. A Magyar Szemiotikai Társaság és az MTA 
Szemiotikai Munkabizottsága tagjainak címlistáját elküldjük a szervezőknek. Az 
ilyenkor szokásos rend szerint a címlistán szereplők előzetesen meghívást 
kapnak. Kérjük kollégáinkat, hogy jelentkezésük másodpéldányát juttassák el a 
Társaságnak. A Nemzetközi Szemiotikai Társaság tagdíjának befizetési 
módjáról később adunk tájékoztatást. Egyszersmind megemlítjük, hogy a 
Magyar Szemiotikai Társaságnak is van tagdíja.  
Szóba került, hogy a lyoni előadásokat mi külön kötetben jelentessük meg 
Hungarian Contributions to 8th IASS Congress címmel. Ha ennek lesz 
lehetősége, lapunk tájékoztatja az érintetteket.  
2002. szeptember 12-13. között Lyonban megvolt a kongresszus előkészítő 
konferenciája Corps du Signe/Signes du Corps/Sign’s Body/Body’s Signs 
címmel. Tudtunkkal magyar résztvevő nélkül. A lyoni szervezők 2002. 
szeptember 1-ig kértek témajavaslatokat. Tudtunkkal ilyen magyar előterjesztés 
nem volt.  
 
Etnoszemiotika Imatrában  

2003 júniusának elején Imatrában (Finnország) a világhírű ISI (International 
Semiotics Institute) megrendezi következő nyári iskoláját. Ennek egyik 
szekciójaként (workshop) javasoltuk az etnoszemiotika témát. Kérjük az 
érdeklődőket, hogy a Magyar Szemiotikai Társaság címén jelentkezzenek az 
etnoszemiotikai szekcióba, és ott lehetőleg előadást is vállaljanak. Az előadások 
angol, esetleg német vagy francia nyelvűek lehetnek, terjedelmük 20 perc, s a 
szervezők előre kérnek egy féloldalnyi rezümét is.  
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A jelentkezéseket 2002. december 1-ig kérjük (név, cím, rezümé), majd rögtön 
továbbítjuk a konferencia szervezőinek.  
Megfelelő számú jelentkezés esetén az előadásokat egy szerény kiadványban 
kívánjuk megjelentetni. Ez a kiadvány áttekintést adna a korszerű magyar 
etnoszemiotikai kutatásokról – bibliográfiai melléklettel. Ehhez külön is várjuk a 
jelentkezők segítségét.  
Meg kell említeni, hogy a finnországi út, az imatrai tartózkodás nem olcsó. 
ehhez a szervezők nem tudnak anyagi támogatást adni. Társaságunk a kötet 
költségeihez tud hozzájárulni, illetve megfelelő számú résztvevő esetén 
kezdeményezi a csoportos utazás lebonyolítását.  
 
������������������������������������������� 

Közlemény 

 
A Magyar Szemiotikai Társaság 2001-ben 40.391 forintot kapott az 
állampolgárok 2000. évi személyi jövedelemadójának felajánlásából. Ezt az 
összeget Társaságunk alapműködésre (irodaszer, postaköltség), valamint a 8. 
Osztrák-Magyar Szemiotikai-Filozófiai Kollokvium kiegészítő költségeinek 
fedezésére fordította.  
Tagjaink jóvoltából már értesültünk a 2001. évi fölajánlásról is. E szerint 
minden eddiginél nagyobb összeget, 61.796 forintot ajánlottak fel társaságunk 
javára.  
Mind a 2000. évi, mind pedig a 2001. évi felajánlást köszönjük, és kérjük 
kedves Tagtársainkat, hogy a 2002. évi adójuk bevallásakor is gondoljanak ránk. 
Társaságunknak nincs rendszeres támogatása, ezért az igen csekély tagdíjakból, 
valamint a most már emelkedő összegű 1%-os felajánlásokból tudjuk szerényen 
fedezni alapműködésünket.   
 
������������������������������������������� 

Egyebek 

 
Megjelent a Degrés című folyóirat 109. száma! Egy törzspéldány már van 
a Folklore Tanszék könyvtárában, remélhetőleg, hamarosan a szerzőkhöz is 
eljutnak a tiszteletpéldányok. A folyóiratban Bernáth Árpád, Horányi Özséb, 
Szívós Mihály, Orosz Magdolna, Voigt Vilmos, Kroó Katalin, Eröss Gábor, 
Tarnay László, Balázs Géza és Grabócz Márta egy-egy tanulmánya olvasható a 
magyar szemiotikáról.  
 
2002. januárjában bejelentettük a Fővárosi Bíróságon a Magyar Szemiotikai 
Társaság címének megváltozását (az ELTE Bölcsészettudományi Kar 
költözésével együtt társaságunk címe is megváltozott). A címváltozást az OTP-
ben és az APEH-ben is átvezettettük.  
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2002. február 11-én tartotta az MTA Művelődéstörténeti Bizottság 

Szemiotikai Munkabizottsága ülését, amelyen tájékoztató hangzott el 
az éves szemiotikai programról.  
 
Ifjú Szemiotikusok Szimpóziumját tervezzük 2003-ban. 
Társaságunknak nagyon sok fiatal tagja van. Már eddig is törekedtünk arra, 
hogy előadássorozatainkon bemutatkozzanak, de jövőre már külön is szervezünk 
számukra egy szimpóziumot. Várjuk az ezzel kapcsolatos ötleteket. A 
jelentkezési lapokat 2003 elején küldjük ki.  

 
Tudósítások 

 
Az internetkorszak kommunikációja. 2002. február 18. és május 13. 
között az ELTE Tanári klubjában rendeztük meg a 12 előadásból álló 
előadássorozatunkat, amelyet több egyetem hallgatói számára is meghirdettünk. 
Az előadások látogatottsága 10-30 fő között változott, sokan voltak, akik 
valamennyin ott voltak.  
Balázs Géza nyitó előadása az internetkorszak lehetséges kommunikációs és 
nyelvi jelenségeiről szólt. Bódi Zoltán az informatikai nyelvhasználat 
nyelvstratégiájáról szólt. Domonkosi Ágnes a szociológia eszközeinek 
bevonásával javasolta az Internet empirikus kutatását kiterjeszteni. Szécsi Gábor 
előadása helyén Kis Ádám, a Szak Kiadó vezetője mutatta be a számítástechnika 
terminológiájának igen gazdag magyar szakirodalmát. Benczik Vilmos a 
másodlagos szóbeliségben a jelek változásairól szólt. A tavaszi szünetben kb. 
20-an meglátogattuk az Observer Médiafigyelőt, ahol a legmodernebb 
keresőprogramokkal ismerkedhettünk meg Dóka Péter jóvoltából. Grétsy 
Zsombor előadása az ikonná váló betűkről szólt (pl. @). Április 15-én Petőfi S. 
János egyetemi tanár a multimediális szövegek szemiotikája címmel tartott 
előadást. Z. Karvalics László az elektronikus kommunikáció közösségi 
dimenziójáról beszélt. Veszelszki Ágnes és Dede Éva az sms-nyelvhasználattal, 
illetve a serdülők és szüleik kapcsolattartási formáival foglalkozott előadásában. 
Biszak Sándor bemutatta a magyar irodalom digitalizálásának állapotát. Szűts 
Zoltán pedig az irodalom és az interaktív média viszonyáról szólt.  
Mivel az előadássorozatot a Széchenyi Terv egyik pályázata keretében sikerült 
megrendezni, azonban a lebonyolító szervezet (nem a Szemiotikai Társaság!) 
TB-tartozása miatt a pályázat anyagi támogatása meghiúsult, az előadásokat 
tartalmazó kötet megjelentetését egyelőre nem tudjuk vállalni. Szerencsére az 
ITTK (Informatikai Társadalom- és Trendkutató Központ) jelezte, hogy a 
beérkezett tanulmányokat hajlandó megjelentetni.  
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Voigt Vilmos: Szemiotikai  „nagyhét"Voigt Vilmos: Szemiotikai  „nagyhét"Voigt Vilmos: Szemiotikai  „nagyhét"Voigt Vilmos: Szemiotikai  „nagyhét"    

Győr, Régi és új média 

Minthogy a magyar szemiotika önmozgással működik, és  „köszöni szépen jól 
van", voltaképpen csak akkor zsúfolódnak össze a rendezvények, ha ennek 
valami oka van. Most egy rövid időszak alatt, ennek több oka is volt. 
Több évtizede rendkívül szoros az együttműködés osztrák kollégáinkkal. Az 
Österreichische Gesellschaft für Semiotik voltaképpen megalakulása előtt (!) is 
már kapcsolatot tartott az addigra megszerveződő magyar szemiotikával. Gloria 
Withalm és Jeff Bernard a magyar szemiotikának immár „klasszikus" 
képviselői. Érdeklődésüknek is megfelelően az osztrák–magyar szemiotikai 
együttműködés a társadalmi szemiotikára, annak is a bevallottan elkötelezett 
változatára fordítja a legnagyobb figyelmet. És, ugyanezen okból a filozófia is 
kitüntetett szerepet kapott az együttműködésben. A kapcsolatok nem egyetlen, 
ám leghivatalosabb része a kétévenként tartott „osztrák-magyar szemiotikai 
kollokviumok" sorozata, amelyeket felváltva rendezünk. Az osztrák 
rendezvények zöme Bécsben volt. A magyaroké Budapesten kezdődött, majd 
Szombathely/Velem, Szeged következett. Most Győrre került sor. Ez „szemio-
filozófiai" jellegű volt, ami azt jelenti, hogy a 10–10 előadó közül (legalábbis a 
magyarok esetében) felerészben filozófusok szerepeltek. 
A kollokviumot a Magyar Szemiotikai Társaság  rendezte. Helyszíne a Xantus 
János Múzeum díszterme volt. Fogadást és egy zenei estet adott a győri 
Széchenyi István Egyetem. A győri programok szervezője Lanczendorfer 
Zsuzsanna folklórkutató volt.  Neki köszönhető a helyiek vendégszeretete, de az 
is, hogy a Kisalföld szeptember 24-ei száma  is érdekes és pontos cikket közölt 
ülésünkről (ezt is közöljük lapszámunkban, a szerk.). 
A gondos előkészítés után 2002. szeptember 23-án, hétfőn délben kezdődött a 
tanácskozás. T. Szőnyi Eszter megyei múzeumigazgató megnyitója után Jeff 
Bernard részletesen áttekintette az osztrák–magyar szemiotikai együttműködés 
eddigi rendezvényeit és kiadványait. Voigt Vilmos Az Osztrák-Magyar 
Monarchia írásban és képben című, 19. századvégi összefoglaló mű szemiotikai 
vonatkozásait mutatta be. Gloria Withalm a mai televíziós reklámok 
legjellemzőbb szereplőit vetítette elénk. Kondor Zsuzsanna a „virtuális realitás”  
változásairól szólt. Anton Fürlinger a megismerés mintáit tárgyalta. Kiss Attila 
Shakespeare Titus Andronicus drámájának előadásaiból a borzasztó 
embercsonkítás példáján az erőszakkal foglakozott. Josef Wallmannsberger a 
hipertext előzményeit vizsgálta (ez az előadás gyakorlatilag a régi könyvek 
illusztratív dicsérete volt). Ezen az estén, a Győrben hagyományos Széchenyi-
nap keretében klasszikus és dzsessz-koncerten vettünk részt, fogadással. Ekkor 
találkoztunk a Széchenyi Egyetem rektorával. 
Kedden, 24-én délelőtt Pannonhalmára látogattunk, ahol az apátságot és a 
könyvtárat mutatták meg, sőt a képtárba is bejutottunk. Minthogy 
Ménfőcsanakon ebédeltünk, programon kívül megnéztük a Bezerédi-kúriát 
(ebben Galgóczi Erzsébet emlékszobáját is) és a családi kápolnát. 
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Ismét Győrben Sabine Prokop a „virtuális emlékezés" témáját mutatta be, a mai 
tömegkommunikációban. Balázs Géza a 2002-es magyar országgyűlési 
választások sms-használatát elemezte. Szőnyi György Endre hipertext-előadását 
(betegség miatti távollétében) Kiss Attila csak ismertette. Zsigmond Győző a 
tavaly szeptember 11-i terrortámadásra vonatkozó romániai magyar viccekről 
szólt. Jeff Bernard a kábítószerek elleni „harc" média adta képét helyezte széles 
szemiotika-elméleti keretbe. Nyíri Kristóf a telefon ismeretelméleti helyére 
vonatkozó tévedéseket igazította ki. Manfred Russo a mobiltelefon-jelenséget 
elemezte.  
Noha (majdnem) minden bécsi szemiotikai rendezvénynek közismert része 
szokott lenni az új könyvek bemutatása, most hosszú ideig úgy látszott erre 
Győrben nem kerül sor. Azért kiderült, hogy éppen rekordszámban akadnak új 
szemiotikai könyvek. S köztük több olyan, amely társaságunk jeles tagjainak 
munkásságát dicséri. Orosz Magdolna és munkatársai osztrák–magyar 
nyelvértelmezés-tanulmánykötetét említették elsőként. Szívós Mihály bemutatta 
a belga szemiotikai folyóirat, a Degrés éppen megjelent magyar számát. Egy 
példányban bemutatathattuk a Valami más (magyar nyelvű!) címmel megjelent 
német könyvet, amely Hartmut Schröder szerkesztésében az 1998-as finn–
magyar–német szemiotikai szimpózium előadásaiból válogatott. A szegedi 
irodalomszemiotikai kiadványok legújabbikát (The Iconography of Phantastic) 
Kiss Attila ismertette. Egyúttal felhívta a figyelmet a jövő nyári szegedi 
„gender"-konferenciára is (ennek felhívását is közöljük lapunkban, a szerk.). 
Josef Wallmannsberger Kritische Apparate című új monográfiája sokrétű 
kultúrafelfogást képvisel. Megjelent a bécsi zeneszemiotikai kongresszus anyaga 
is, nem kevesebb, mint három vaskos kötetben, Sings, Music, Society címmel. 
Ebben is vannak magyar tanulmányok. Egyébként még további műveket is 
bemutathattunk volna. Volt olyan is, amelyet azért körbeadtak az egyes előadók 
(pl. Nyíri professzor). 
A szerdai előadások között Thomas Ballhausen a horror-filmek 
ismeretelméletéről beszélt. Elfriede Maria Bonet is az erőszak témáját 
választotta. Tőzsér János  az agy mint értelmező eszköz ergogramját mutatta be. 
Neumer Katalin témája Balogh József „hangosan olvasás"-elmélete volt. 
Különösebb zárószavak nélkül ért véget a konferencia. Két év múlva az osztrák 
fél rendezi a következőt, és illő, hogy a legközelebbi magyarországi rendezvényt 
most már  filozófusaink szervezzék. Záróakkordként a győri bencés 
gimnáziumban az oktatás 200 évét bemutató kiállítást néztük meg, és Jáki 
Teodóz atya ízes magyarázatával az egyébként restaurálás miatt zárva tartó 
templomot is. A kísérő programmal egyébként is az volt a célunk, hogy 
vendégeink egy kissé jobban megismerjék a magyar táj kultúráját. Persze, 
minderre kevés volt e néhány nap. Maga Győr is annyi látnivalóval 
büszkélkedhet, annyi múzeumot, kincstárat nyújt az érdeklődőnek, hogy csupán 
ezek több napos ott-tartózkodást igényelnének. Most (Zsigmond Győzővel  
együtt) csak a legszorgalmasabbak jutottak a közelükbe. 
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Noha várt és váratlan megbetegedések csappantották a résztvevők számát, és 
néhány önkontroll-hiányos előadó lehetetlenné tette a vitát, az egész rendezvény 
sikeres, informatív volt. Az előadások színvonalát, az elszállásolást és az egyéb 
programokat illetően mindez ideig ez volt a legjobb ilyen összejövetel.  
Az osztrák szemiotika színvonala ma sokkal jobb, mint korábban volt. 
Ugyanakkor megőrizte mozgalmi jellegét, frissességét, individualizmusát is. A 
magyar résztvevők túlnyomó többsége számára ma már az ilyen nemzetközi 
konferencia megszokott terep. Persze, azért hallgatóság is elkelt volna: ígérete 
ellenére a győri egyetem hallgatói nem vettek részt a német és angol nyelvű 
előadásokon. Egyetem? 
A hibátlanul megszervezett konferencia anyagát az osztrák fél jelenteti meg. A 
Magyar Szemiotikai Társaság (noha próbált külön anyagi támogatást szerezni - 
ám sikertelenül) fizette az összes számlát. Sajnos ez ma egyre nagyobb összeget 
jelent. De azért folytatni kell az ilyen konferenciákat. Folytatni is fogjuk! (A 
mostani konferencia megszervezése és lebonyolítása nem valósulhatott volna 
meg a Pro Renovanda Cultura Hungariae Osztrák-magyar közös múlt 
szakalapítvány támogatása nélkül, ezt ezúton is köszönjük, a szerk.) 
Ami a kollokvium (osztrák részről) kijelölt témáját illeti, a „régi és új 
közlésformák" nyilván egy pályázat révén pénz megszerzését szolgálta. Ám 
ezzel együtt jó és frappáns volt. Az előadók többsége érintette ezt (pontosabban 
a leginkább mai médiát tárgyalta): internet, televízió, mobiltelefon, sms kerültek 
szóba. A magyar résztvevők hívták fel a figyelmet néhány más közlésformára 
(hangosan olvasás, reprezentatív kézikönyvek, politikai vicc), és tudatosan erre 
koncentráltak a „szabad program" látnivalói: könyvtár, templomok ikonográfiai 
programja, múzeumok. Még a két szimfonikus zenekar koncertje is igen jól 
illusztrálta a konferencia főtémáját. (Azért persze most is volt monomániákus 
szózuhatag - előadás helyett.) A bőbeszédű előadók miatt érdemi vitára most 
sem került sor. E megállapítás ugyan unott ismétlés, ám a jelenség még 
unottabban az. Nem lenne szabad tovább tűrni, még osztrákoknak sem! 
 
Budapest, Kijelentés, norma, cselekvés 

A győri konferenciát mi eredetileg már május elején szerettük volna 
megrendezni. Az osztrákok azonban sokhónapos előkészületet tartottak 
fontosnak. Így össze tudtuk hozni az időpontot az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófiai Intézetének immár 
hagyományos tanév eleji konferenciájával. Ezen évek óta mi is részt szoktunk 
venni, előadásokkal is. A konferenciák két-három munkanapra terjednek, és igen 
gazdag könyvbemutatókat is tartalmaznak. Emiatt is emez unicumális 
alkalommal lehet a legjobban tájékozódni hazai filozófiánk sokrétűségéről, 
aktuális gondolkodásmódjáról. Az előadások válogatását a Világosság folyóirat 
eddig közzé tudta tenni. Mind a konferenciák, mind e közlések nyilvánvaló 
módon (cherchez Kelemen János!) előtérbe állítanak egyes iskolákat, kutatási 
témaköröket, ám végül is hiteles az a kép, amit ebből kapunk. 
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Idén, „Kijelentés, norma, cselekvés" címmel szeptember 26-án és 27-én 
(csütörtökön és pénteken) volt a soros konferencia, azaz közvetlenül Győr után. 
Erre elvben a győri (osztrák és magyar) előadók is hivatalosak voltak. Ám  csak 
Tőzsér János adott elő mindkét helyen (Budapesten folytatta a Győrben 
elkezdett előadását az agy logikai gépként működéséről) és a hallgatóság 
körében (no meg a fogadáson) bukkant föl győri (és „győri") résztvevő.  A 
konferencia adott alkalmat arra, hogy a Pesti Barnabás utcából a Múzeum körút 
4. számba (I: épület, amely sokkal inkább a Puskin utca 3. sz. házzal 
azonosítható) átköltözött egyetemi Filozófiai Intézet új helyszínét is felavassa. 
Az átvett, rendbe hozott épület igen szép, impozáns. A Pesti Barnabás utcából 
megszokott szép vagy ócska bútorok váratlanul előnyös vagy előnytelen 
benyomást adnak az új helyen. 
A két nap délelőttjén  félórás plenáris előadásokra került sor (összesen 9 volt), a 
vezető magyar  filozófusok által és levezetésében. Délutánonként két szekció 
működött: itt már 20 perces előadásokat tartottak (összesen 40 volt). Ezek 
témaköre igen tágnak nevezhető. Vitára ritkán került sor és noha mindig voltak a 
termekben az előadókon kívül is hallgatók, azért az új „nagy előadóteremben" 
ezek nem soknak  tűntek. Ismét megállapíthattuk, milyen jól felkészültek a 
legfiatalabb filozófusok is. Azt nem tudom megítélni, hogy ez csupán egyetlen 
témakörre érvényes-e. Az is jól látszott, hogy különféle megoldásokat 
kedvelnek, amelyeket nem lehet egyetlen iskolába sorolni. Közös bennük a 
modernség, az aktuális volt: azzal foglalkoztak, amivel mások is manapság 
foglalkoznak. Frappáns című, ritkábban frappáns tartalmú előadásokra is sor 
került. 
Az első nap estéjén az ELTE Tanári Klubjában a megszokott gazdag 
könyvbemutatót tartottak. Ezen szerepelt a tavalyi „Jel, esemény, történeti jel" 
konferencia anyagából közlő 2002 őszi Világosság-szám felmutatása is. Ebben 
szerepelnek a „mi" tanulmányaink is. Még ennél is fényesebb volt a második 
nap estéjén a Centrál Kávéházban tartott két fogadás: a Filozófiai Intézet új 
helyszínének felavatása, illetve Almási Miklós 70. születésnapja alkalmából. AZ 
előbbit a kari vezetés, az utóbbit az Oktatási Minisztérium igen magas szinten 
tisztelte meg jelenlétével. A pompás és gazdag fogadás titkát az egyik szünetben 
mikrofonvégre szólított hölgy, a Volksbank egyik vezetője jelentette. Ők 
támogatták a dúskálást. A  „bölcsesség szerelme (= filozófia) vezesse tovább is 
pénzosztó kezüket! És a szemiotika felé is! 
Minden jel arra mutat, hogy lesz folytatása is e lényeges filozófiai rendezvény 
sorozatnak, amelyben ránk továbbra is számítanak. Mi pedig rájuk. Mi (= 
magyar szemiotika) egy célszerű szegény valami vagyunk. Örülök annak, ha 
vannak nálunk okosabbak, nagyobb, tehetősebb barátaink. Tudunk is használni 
egymásnak! 
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Budapest, Ráckeve, 24. Finn–magyar szemiotikai 

szimpózium 

Már ezen a filozófiai záró fogadáson is részt vettek a következő szemiotikai 
program, a 24. Finn–magyar Szemiotikai Szimpózium előadói. Szombaton, 
(szeptember 27-én) ugyanis az Európai Folklór Intézetben erre került sor. A már 
megszokott keret (3 + 3 előadás, csakugyan egy asztalt körbe ülve, sok-sok 
kötetlen beszélgetéssel) ezúttal is szerencsésnek bizonyult.  
Hoppál Mihály mint házigazda és igazgató nyitotta meg a  szimpóziumot. Gráfik 
Imre a Néprajzi Múzeumban nem sokkal korábban volt „nyereg"-kiállítást 
mutatta be, kiadványok és egy, a kiállításról készített dokumentumfilm 
segítségével. Ez jó alkalom volt arra is, hogy tovább gondoljuk mind a nyereg 
díszítményeinek szemiotikáját, mind a magyar kultúrában a ló, a lovaglás és a 
lovasok (pl. huszárok) emblematikus felfogását. Még a múzeumi kiállítások 
jelvilágáról is szó esett. Csupa olyan téma, amelyeket külön is lehetne vizsgálni. 
Darányi Sándor a most nagy erővel szerveződő magyar-finn-észt informatikai 
együttműködésről beszélt. Az első ilyen konferenciát idén a Széchényi-
könyvtárban tartottuk, a következőre 2003 januárjában Piliscsabán, az ottani 
Finnugor Tanszék rendezésében kerül sor. 
Hannu Riikonen a finn rangok és címek rendszeréről adott elő, a tőle 
megszokottan tartalmas és szellemes módon. itt is sok további 
társadalomszemiotikai kutatási lehetőség van, főként ha kultúraközi és 
komparatív módszereket használunk. Hoppál Mihály a sámánizmus jelvilágát 
mutatta be, leginkább a sámándobokon látható ábrázolások alapján. A kerek 
asztal lehetővé tette, hogy különösen szép illusztrációkat csakugyan körbe 
adjon. Henri Broms azzal a kérdéssel foglalkozott: mi is a nagy költészet? Ezt 
valamilyen egzaltáltsággal egyeztette, úgyhogy az előadást követő vitában 
csakhamar készen volt az az ötlet, hogy külön is foglalkozzunk a 
sámánénekekkel mint valódi költészeti alkotásokkal. Ilyen vizsgálat ugyanis 
mindeddig nem folyt. Altti Kuusamo nem az előzetesen meghirdetett előadást 
tartotta meg, hanem Donatello nevezetes Dávid-bronzszobrának a 
művészettörténészek által eddig adott áttételes elemzéseit  csoportosította. 
Mindez kiváló lehetőséget adott a különböző interpretációs irányzatok 
egymással is összevetésére. A fennmaradt időben Voigt Vilmos az Osztrák-
Magyar monarchiát bemutató díszkiadvánnyal foglalkozott, főként a nemrég 
megjelent CD-Rom alapján (amit azonban technikai okokból nem lehetett 
láthatóan bemutatni). Ilyesmi már „hagyomány" a mi kis rendezvényeinken, 
mintegy azok bájához tartozik. 
A kis finn–magyar szimpóziumon szerencsére kevés  az üres protokoll. Ám 
azért volt arra mód, hogy a 75. születésnapját augusztusban ünneplő Henri 
Bromsot köszöntsük. Már nem is lett volna igazi finn-magyar szimpózium, ha ő 
kis céduláról ne olvasott volna fel valami magyar választ. Arról is szó volt, hogy 
nem is egy következő, jubileumi szimpóziumra kerül sor, hanem 25–26/a és 25-
26/b  szimpóziumokra. Előbb 2003 júniusának elején az Imatrában tartandó 
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szemiotikai nyári egyetem magyarok szervezete etnoszemiotikai szekciójában, 
majd (minden valószínűség szerint) a 2003 júliusában Szegeden rendezendő 
(fentebb már említett) The Iconography of Gender konferencia keretében. Így 
kétszer is ünnepelhetjük  a világszerte is rekordnak tekinthető 25. közös 
szimpóziumot. Minthogy itt is bemutattuk (az ugyancsak fentebb már említett) 
Valami más című Schröder-kötetet (ez meglepetés erejével érte a finneket is, 
köztük Broms professzort, aki e cím és a német földön tartott finn-magyar 
szemiotikai szimpóziumoknak legalábbis  szülőapja), szóba került további közös 
közlések terve. Elvben nincs akadálya annak, hogy a finn szemiotikai folyóirat, 
a Synteesi ismét hozzon „magyar" számot. Ezt azonban meg kellene szervezni. 
Továbbra sem tettünk le egy finn nyelvű tanulmánykötet megjelentetéséről, 
mely éppen e konferenciák anyagát vehetné alapul. Ennek összeállítását évek 
óta Riikonen professzortól várjuk. Minthogy a mi szimpóziumaink angol és 
német nyelven folytak, itt a további fordítások bizony pénzbe kerülnének. Ezért 
talán az látszik leginkább kézenfekvőnek, ha a 2003. júniusi „etnoszemiotikai" 
szekció előadásainak publikálására gondolnánk. Jó előre, hiszen ez is tetemes 
szervezési-szerkesztési munkával járna. 
Minthogy a mostani ülés az eddigiekhez képest új helyszínen, az Európai 
Folklór Intézetben volt, címeként a „European Sings" szerepelt. A rendezés 
munkáját az intézet munkatársai önfeláldozó módon végezték (az egyébként 
munkaszünet szombaton). Köszönjük.  
Korábban a budapesti szimpóziumok alkalmával a finn nagykövetség kis 
fogadást szokott adni. A hét végi rendezvény, az ottani személycserék és zsúfolt 
program miatt ez most nem volt lehetséges. Ezért szombat este a Katona József 
Színházba invitálta az előadókat a Magyar Szemiotikai Társaság. A Getting 
Horny című fantasztikus előadás az Európai Színházak Uniója rendezvénye volt. 
Euripidész Bakkhánsnők című, egyébként is sok rejtélyt tartalmazó színművének 
modern formájú bemutatása volt, hat színésszel: ketten görögök, ketten finnek, 
ketten magyarok voltak, és e nyelven beszéltek. Zsótér Sándor nem először vitte  
színre e művet, most újabb változatot láttunk. A színházi este után rövid 
vacsorára került sor a Pilvax-sörözőben, a Finn Nagykövetség jóvoltából. Itt ők 
is köszöntötték a professzort. 
A korábbi itthoni szimpóziumokon mindig volt kirándulás is. Újabban ezeket 
HÉV-járatokhoz kapcsoltuk: így jártunk Szentendrén, meglátogattuk a gödöllői  
egykori királyi palotát és környékét. Most Ráckeve került sorra, és Johann Lucas 
von Hildebrand legelső (1702) remekművét, a ráckevei Savoyai-kastélyt néztük 
meg. A váratlanul csodaszép időben a város egyéb látnivalóit sem hagytuk ki. 
Szerencsére meglátogathattuk a szerb templomot is, gyönyörködhettünk az 
utolsó négyzetcentiméterig telefestett falakban. (Kár, hogy Ráckeve 
propagandája a nullával egyenlő. A kastélyról semmilyen információs anyag 
nem kapható, a városi múzeum egyébként kedves helyi élményt nyújt, ám itt 
sincs még kép sem a két, méltán világhírű műemlékről. A szerb templomban 
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voltak képeslapok.  Nem csoda, hogy hovatovább nemcsak a hívek, hanem  a 
látogatók száma is minimálisra csökken.) 
Megint csak azt mondhatom, a korábbi, hasonló rendezvények 
ismeretében, hogy ilyen jó előadások, ilyen pazar és drága program még 
sohasem volt. Mindenképpen folytatni kell, és nehéz lesz felülmúlni. Régi 
barátok találkoztak, ez is hozzájárult ahhoz, hogy igazán nem is a vita, hanem a 
beszélgetések jellemezték még az előadások utáni eszmecserét is. Aki pedig 
napokon át lehetett finn barátai körében, egy állandó szemiotikai társalgás 
részese volt. Hoppál Mihály és munkatársai mellett Balázs Gézáé és Kirsi 
Rantala tanácsos-asszonyé a köszönet! 
Noha ez igazán csak rajtunk áll, nem lenne rossz ötlet magyarul is közzétenni 
egy kötetet, amely e „finn-magyar" szimpóziumoknak legalább a témaköreit 
bemutatná. Hangulatukat viszont csak az tudja érzékelni, aki eljön ezekre. 
Fel 2003-ra.  Fel Imatrába! 
 

Józsa Péter-emlékülés 

Nagyrákos, 2002. október 19. 

 
Józsa Péter (1929–1979) a kiváló magyar társadalomkutató, a modern magyar 
szemiotika egyik megalapítója az őrségi Nagyrákoson van eltemetve. A Magyar 
Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Bizottsága Szemiotikai 
Munkabizottsága, az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete és a Vas Megyei 
Közgyűlés – a Magyar Szemiotikai Társasággal karöltve Nagyrákoson 
tudományos emlékülést szervezett. A személyes hangú megnyitót az emlékülés 
gondolatának fölvetője, Markó Péter, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke tartotta. 
Majd köszöntőt mondott az MTA helyi bizottsága nevében Gadányi Károly, a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola rektora. Ezután Kapitány Ágnes 
felolvasta Vitányi Iván megemlékezését (alább közöljük! A szerk.). Voigt 
Vilmos előadásában kiemelte Józsa Péter szerepét a modern magyar szemiotika 
létrejöttében (pl. e lap elődjének is szerkesztője volt). Kapitány Ágnes és 
Kapitány Gábor a társadalomkutató Józsa Pétert mutatták be előadásukban, 
pontról pontra véve mindazon jelenségeket, amelyek kutatását neki 
köszönhetjük, amelyek kutatásai nyomán honosodtak meg a magyar 
társadalomtudományban. Az ülésen több helyi érdeklődő mellett budapesti 
egykori barátok, ismerősök is részt vettek. Józsa Péter özvegye, valamint fia, 
Józsa Mihály köszönetet mondtak az ülés megszervezéséért, valamint 
egyetértettek azzal, hogy a jövőben kerüljön sor hasonló konferenciákra.  
Az ülés után a résztvevők a nagyrákosi temetőben megkoszorúzták Józsa Péter 
sírját, valamint megtekintették nagyrákosi házát is. (BG) 
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Vitányi Iván 

Józsa Péter emlékezete 

 
Most hallottam a hírt, hogy Józsa Péter és Jacques Leenhard közös művét újra 
kiadták Franciaországban. Keserűen elmélkedhetünk arról, hogy nálunk erről 
miért nem lehet szó. Mert valóban zseniális munka – az is, mint Péter sok más 
írása. Szinte regénybe illő, de és egész nemzedékünk szempontjából 
mindenképpen emblematikus dolog, ahogy Péter annyi hányódtatás, 
megpróbáltatás, küzdelem után magára tudott találni a kultúra szociológiájában. 
Regényekkel, kulturális magatartásformákkal, „blokkokkal” foglalkozott, de 
ezekben – az egész szempontjából parciálisnak is tekintő – témákban az egész 
társadalom, és akár úgy is mondhatjuk, az egész magyar élet jelent meg. Benne 
volt szerzőjének minden tapasztalata, az üldözött sors minden formájának 
intenzív átélésétől kezdve a megváltás akaratának és a megválthatatlanság 
csalódásának élményéig. Mert Józsa Péter úgy élte végig az életét, hogy módja 
volt megtapasztalni minden rosszat, és elég ereje volt hozzá, hogy mégis tudjon 
reménykedni minden jóban. Minden rosszat, mert saját személyében egyaránt 
átélte a fasiszta üldözést, a sztálinista terrort, az értelmiségi kitaszítottságot. És 
mégis hitt egy igazságos világban, a forradalomban, a demokrácia 
megújulásának lehetőségében. Így hagyott hátra befejezetlenül is olyan művet, 
amelynek értékét most talán még jobban tudják, tudjuk, azok, akik ismerik.  
De hát most, korai halálának évfordulóján nemcsak a szerzőre emlékezünk, 
hanem az emberre, barátunkra is. Hűségére, nagyvonalúságára, kedvességére, 
faragatlan nemességére, szinte elnyűhetetlennek látszó életerejére. Amelyet 
sajnos a nagy lángolások által is támadt gyilkos betegsége mégis csak elnyűtt, 
szinte pillanatok alatt. Értetlenül álltunk akkor sírja mellett és értetlenül állunk 
ma is. Itt lehetne közöttünk. Mekkorát vitatkoznánk, halkan és ordítva, 
haragosan és szeretettel! Ahogy szoktuk. Ahogy szokta ő, mindenkivel, akit 
igazán becsült. Micsoda érdekes, elmemozdító, cáfolatra ingerlő és követésre 
buzdító műveket alkothatott volna még! Mennyire hiányzik, hogy nem teheti. 
Nekünk hiányzik a legjobban.  
Józsa Péter! Nekünk, barátaidnak, harcaidban társaidnak, akiknek több földi 
életév adatott, de nekünk sincsen már sok hátra. Az örökkévalóság 
szempontjából ezek persze jelentéktelen dolgok. Sokszor gondolunk rá, úgy 
érezzük, velünk vagy. Tudjuk és valljuk, hogy mai társadalmunk lehetséges 
előremenetelében is ott vagy, műveddel, nyugtalan szellemeddel, a halálon is 
átvilágító akaratoddal. Úgy legyen! 


