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“A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemio-

tika matematikája” (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) 

“A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal: egyrészt az utóbbi években 

önállóvá vált a tudományok között, másrészt minden tudomány, így a kartográfia vizs-

gálati eszköze is.” (Klaus és Freitag nyomán: Klinghammer István, 1991.) 

“A szemiotika konferenciákon él” (Thomas Sebeok, 1996.) 

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

“A szemiotika napfényes filológia” (Szépe György, 2002.) 
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Adószámunk: 18012989-1-42 

2004-ben a Magyar Szemiotikai Társaság fő támogatója: 

Oktatási Minisztérium 

2003. évi 1%-s támogatás: 79.997 Ft. Köszönjük! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

1%  

A 2003. évi személyi jövedelemadó 1%-ából 2004-ben 79.997 forintot ajánlot-
tak fel társaságunknak. Az összeget az APEH 2004 októberében átutalta, s azt az 
egri konferenciák lebonyolításához használtuk fel.  
Köszönjük a felajánlásokat! 
Kérjük tagtársainkat, hogy 2004. évi személyi jövedelemadó bevallásuk elkészí-
tésekor is gondoljanak társaságunkra.  

Adószámunk: 18012989-1-42 
Elsősorban ezek az összegek teszik lehetővé, hogy szolgáltatásainkat fenntart-
suk, rendezvényeinket megszervezzük.  

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Jegyzőkönyv 
a Magyar Szemiotikai Társaság 2004. évi rendes közgyűléséről 

 
Időpont: 2004. november 18. csütörtök, 16.00 óra 

Helyszín: A Társaság székhelye, az ELTE Folklore Tanszék könyvtára, 1088 Buda-
pest, Múzeum krt. 6-8. fsz. 19.  

A Magyar Szemiotikai Társaság 2004. évi rendes közgyűlését 2004. november 11-
én csütörtökön 16.00 órára a Szemiotikai Tájékoztató, valamint az internet útján meg-
adott napirend szerint összehívta. A tagok felének meg nem jelenése miatt azonban az 
Elnökség az ülést új időpontra tűzte ki: 2004. november 18-án csütörtökön 16.00 órára 
változatlan napirenddel és helyszínnel.  

A második közgyűlésen részt vettek (a jelenléti ív szerint, 1. sz. melléklet): Voigt 
Vilmos, Balázs Géza, Szőllősy-Sebestyén András, Orosz Magdolna, Takács Szilvia, 
Gulyás Judit, Bárth Dániel, Gráfik Imre, Kapitány Gábor, Török József, Szívós Mi-
hály, Dede Éva, Bódi Zoltán, Rihmer Zoltán, Kiss Róbert Richard.  

1. A Társaság elnöke, Voigt Vilmos megállapította, hogy a közgyűlés szabályosan lett 
összehíva, a Társaság lapja, a Szemiotikai Tájékoztató 2004. november 4-i száma 
ismét közölte a teljes programot, valamint közreadta az tervezett alapszabály-
módosítás teljes szövegét. Ezt egyébként a helyszínen is kiosztották. Jegyzőkönyv-
vezetésre fölkéri Balázs Gézát, hitelesítésre Kapitány Gábort és Takács Szilviát.  

2. Az elnök az első pontban megtartotta szakmai beszámolóját. Utalt arra, hogy a 
Szemiotikai Tájékoztatóban minden ez évi szemiotikai eseményről részletesen be-
számolt, ehhez csak kiegészítést fűz. 2004 júniusában Magyarországon járt és elő-
adást tartott a társaságban Solomon Marcus. Megvolt a lyoni szemiotikai világkong-
resszus (részletes beszámoló az augusztus 31-én megjelent Szemiotikai Tájékozató-
ban), a dunabogdányi Osztrák-Magyar Szemiotikai Szimpózium, az egri szemioti-
kai konferencia. Az elnök beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

3. A titkár megtartotta pénzügyi beszámolóját. L. 2. sz. melléklet. A közgyűlés a be-
számolót egyhangúlag elfogadta.  

4. A számvizsgáló bizottság jelentését Balázs Géza olvasta fel. L. 3. sz. melléklet. A 
közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.  

5. Az elnök és a titkár a 2005. évi tervekről szólva elmondta, hogy Szívós Mihály 
szerkesztésében készül a Semiotica “emergencia”-száma, 2005. június 11-19. között 
ismét lesz Imátrában (Finnország) etnoszemiotikai konferencia, ugyancsak június-
ban Frankfurt/Oderben a Német Szemiotikai Társaság konferenciája, októberben 
pedig az immár 3. Ifjú szemiotikusok konferenciája. Egyúttal javaslatot tett posztu-
musz tiszteleti tagság adományázására az évközben elhunyt Harkai Imre tagtár-
sunknak. A pénzügyi terveket elsősorban a támogatások határozzák meg, 2005-ben 
is legbiztosabb támogatónk az Oktatási Minisztérium, amelynek egyesületi pályáza-
tán évről-évre jól szerepelünk. A 2005. évi szakmai és pénzügyi tervet a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta.  
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6. Az elnök javaslatot tett a “kiemelten közhasznú egyesület” státusz eléréséhez az 
alapszabály módosításra. A módosított alapszabályt a tagok már korábban megkap-
ták. Indoklásként elmondta, hogy nagyon sok pályázati feltétel függ ettől a státusz-
tól, ezért elengedhetetlen a Társaság számára az ennek az érdekében történő alap-
szabály módosítás. Ügyvédet kértünk föl a változtatások megszövegezésére – ezt 
tartalmazza a kiküldött anyag. A kiemelt közhasznúságnak alapfeltétele az is, hogy 
a Társaság közfeladatokban vegyen részt. Már eddig sok tudományos és oktatási 
közfeladatot láttunk el (gondoljunk csak arra, hogy a szemiotika egyetlen magyaror-
szági tudományos, társadalmi intézménye vagyunk), de most két felsőoktatási in-
tézménnyel kötöttünk hosszú távú együttműködési megállapodást közfeladatok 
végzésére. 2004. október 25-én Egerben dr. Hauser Zoltánnal, az Eszterházy Károly 
Főiskola rektorával, és 2004. november 3-án dr. Manherz Károllyal, az ELTE Böl-
csészettudományi Kar dékánjával. Az együttműködés alapja: most már hagyomá-
nyosan Egerben rendezzük meg éves konferenciáinkat a Magyar Nyelvészeti és a 
Kommunikáció Tanszék közreműködésével, oktatók, hallgatók bevonásával. Vala-
mint: a Társaság az ELTE Bölcsészettudományi Karán működik, tagjai mások szá-
mára is nyilvános előadásokat tartanak, speciális kollégiumokat vezetnek az ELTE-
n (pl. a millenniumi sorozat, Jogos jelek, az informatika jelei stb.). Mindez kellő 
alapot szolgáltat a “kiemelt közhasznúsághoz”. (A két együttműködést lásd 4. és 5. 
mellékletként.) 

Ezek után az Elnök paragrafusonként mutatta be a változásokat: 

3.§: a társaság céljai közé több kiemelten közhasznú tevékenység nevesítve kerül be: 
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a nyilvánosság kri-
tériumai 

5.§ a közhasznú szolgáltatásból az egyesület tagjain kívül mások is részesülhetnek 

6.§ az új alapszabály a számvizsgáló bizottságot mint felügyelő szervet határozza meg 

7.§ a közgyűlés nyilvános, bekerülnek a közhasznúság miatt kötelező kellékek (köz-
hasznúsági jelentés elfogadása, jegyzőkönyv, nyilvántartások) 

8.§ a társaság tisztségviselői változatlanok, de az új alapszabály megnevezi a bizottsá-
gok összetételét (elnök+2 tag) 

9.§ az elnök biztosítja az egyesület működésével kapcsolatos iratokba való betekintés 
rendjét 

10. § a titkári feladatok pontosítása: a főtitkári és pénztárosi tisztség be nem töltése, 
illetve az elnök akadályozatása esetén feladataik végzése 

14, 15. § a számvizsgáló bizottság szabályai, valamint a tisztségviselőkre vonatkozó 
közös szabályok a közhasznúsági törvény szerint változnak 

Vita alakult ki a 4. §.-ban foglalt tisztségviselői választásról. A jelenlegi szabályo-
zás a választásokat 3 évente rendeli, a törvény max. 5 évet engedélyez, a javaslat 4 
évről szól. Az elnök a 3 éves ciklus (választás) mellett emelt szót, amelyet a köz-
gyűlés elfogadott.  

Az egyes pontok áttekintése után az elnök szavazást rendelt el. A közgyűlés az 
alapszabályban aláhúzással megjelölt valamennyi változtatási javaslatot vita nél-
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kül, egyhangúlag elfogadott. A közgyűlés felhatalmazza Balázs Géza titkárt a vál-
toztatásoknak egységes szerkezetben a bírósághoz való benyújtására. (Alapszabály 
egységes szerkezetben, a változtatások aláhúzással jelölve: 6. sz. melléklet) 

7. Számvizsgáló bizottság választása. A Társaság tisztségviselői 2002-ben lettek utol-
jára 3 évre megválasztva. A következő választás 2005 novemberében lesz. Mivel a 
számvizsgáló bizottság nem lett feltöltve, az új alapszabály szerint ezt köteles a Tár-
saság létrehozni. Az elnök javasolja, hogy a számvizsgáló bizottság eddigi elnöke, 
Heverdléné Laborc Júlia lássa el továbbra is, a választásokig a feladatot. Bizottsági 
tagságra jelöli Bárth Dániel tagtársunkat, és egy külső tagot, Kovácsné Séra Kata-
lint. A közgyűlést a jelölést egyhangúlag elfogadta. (tisztségviselők: 7. sz. mellék-
let) 

8. Egyebek. Egyebek nem lévén az elnök 17.15-kor bezárta a közgyűlést, és bejelen-
tette a közgyűlési előadást. Kiss Róbert Richard: Köszönésformák a magyar nyelv-
ben.  

 
K. m. f. 

 
Voigt Vilmos  elnök   s. k. Balázs Géza  titkár   s. k. 
 jegyzőkönyvvezető 
 
Takács Szilvia s. k. Kapitány Gábor s. k.  

jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
 
 
 

Pénzügyi beszámoló  
a Magyar Szemiotikai Társaság 2004. november 18-i közgyűlésén 

 
2003. évi nyitó bankszámla: 501.236 házipénztár: 37.597,40 Ft, lekötött számlákon: 

1.500.000 Ft 
 

Bevételek/átutalás:   E Ft-ban 

    DUE ism.terj. ea.  900
MTA TKI konferenciaszerv.  1200
MTA TKI Előadás  800
OM egyesületi támogatás 3000
Tinta Könyvk. (szerk.) 3500
TIT  230
EKF  300
Bálint Gy. Alap.  80

 

Bevételek/kp. 

Evang. Egyh. Koll. ea. 150
Polg.mesteri Hiv. Túrkeve ea. 200
Petőfi S. Ált Isk. Túrkeve ea. 200
Konferencia részvételi díj 50
Tagdíj és konferencia részv. 340
1% 735
Kamat 779
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Kiadások:  E Ft-ban 

Gépelés 50 
Nyomdaköltség 313 
Konferencia-szerv. 100 
Szállásdíj/Eger 66 
Étkezés/Eger 113 
Útiköltség 62 
Egyéb: irodaszer, posta,  
működés, könyvelés 306 

2003. évi zárás:  

banki záró egyenleg: 222.808, házipénztár: 1.686,40, lekötött számlán: 2.100.000, 
tagi kölcsön a házipénztárba: 140.000 (a lekötött pénzek miatt volt rá szükség) 

Budapest, 2004. november 18. 

Balázs Géza  titkár 

A számvizsgáló bizottság jelentése 
A Magyar Szemiotikai Társaság könyvelését megvizsgáltam, és azt rendben talál-

tam. A 2003. évi adatok szabályosan vannak lekönyvelve.  

2004. november 20.  

Heverdléné Laborc Júlia  
a számvizsgáló bizottság vezetője 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Meghívó 
Kedves Tagtársunk! 
A Magyar Szemiotikai Társaság kiemelt közhasznúvá nyilvánítása ügyében újabb, 

rendkívüli közgyűlést kell tartanunk. A Fővárosi Bíróság a módosított alapszabályun-
kat még további pontokkal kívánja kibővíttetni. 

A rendkívüli közgyűlés időpontja: 
2005. március 10. csütörtök 14.30 óra, ELTE Néprajzi Intézet Könyvtára (Múzeum 

krt. 6-8. fsz. 19.) 
A tagság felének meg nem jelenése esetén a második közgyűlés időpontja (amely-

nek határozatai a megjelentek számától függetlenül érvényesek): 

2005. március 10. csütörtök 15.00 óra ugyanott! 
Kérem, hogy megjelenésükkel tegyék lehetővé a közgyűlés megtartását (mert a mó-

dosításra a Bíróság mindössze 30 napot adott). A kiemelt közhasznúság elérése Társa-
ságunk jövője szempontjából létkérdés.  

Köszönettel:   Voigt Vilmos és Balázs Géza  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Jelismervény 

Javaslat magyar etnoszemiotikai jutalom alapítására 

Közismert, hogy az 1970-es évek legelején voltaképpen magyar ötletre fogalmazó-
dott meg a néprajzi és szemiotikai kutatások egybekapcsolását kifejező “etnoszemio-
tika” terminus, amely azóta is mind itthon, mind nemzetközi keretben sikeresnek bizo-
nyult és ma is folynak ilyen kutatások. Az ilyen vizsgálatokat, főként fiatal kutatók 
ilyen irányú munkásságának támogatásával kívánjuk egy ilyen jutalom megalapításá-
val elősegíteni. 

Javasoljuk, hogy évenként egy ízben (a leginkább célszerű módon a Magyar Szemi-
otikai Társaság közgyűlésén vagy egyéb ünnepi rendezvényén) egy ilyen jutalmat ad-
janak át olyan (lehetőleg fiatal, viszont legalább egyetemi vagy főiskolai hallgató) ku-
tatónak, aki kifejezetten az etnoszemiotika tárgyában tudományos publikációt tett köz-
zé, illetve ilyen tudományos előadást tartott (lehetőleg a Magyar Szemiotikai Társaság 
rendezvényén). A jutalmat nemcsak a Magyar Szemiotikai Társaság tagjai kaphatják 
meg, viszont kívánatos, hogy a jutalmazottak váljanak a Magyar Szemiotikai Társaság 
tagjává. A jutalmat nemcsak magyar állampolgárok vagy Magyarországon lakók kap-
hatják meg. A jutalmat az alulírott javaslók mint zsűri írásban megfogalmazott véle-
ménye és rövid méltatás alapján a Magyar Szemiotikai Társaság egyik rendezvényén 
adják át.  

A jutalom egy díszes kiállítású oklevél, amelynek szövege a következő: 
 
 
JELISMERVÉNY 

a Magyar Szemiotikai Társaság által alapított jutalomról, amelyet az etnoszemiotika 

érdekében végzett jelentős tudományos munkássága elismeréseként a ….. évben 

…………………………………..…-nek ítélt oda. 

Budapest, ………………… 

 

titkár  

elnök 

Magyar Szemiotikai Társaság  

Javaslattevők: Gráfik Imre, Hoppál Mihály, Voigt Vilmos 

Az első JELISMERVÉNYre a pályázatokat 2005. szeptember 30-ig kérjük a Tár-
saság címére elküldeni. A jutalmat a Társaság őszi (novemberi) közgyűlésén adjuk át.  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Könyvajánló 

 
Új kiadásban, bővítve jelent meg Horányi Özséb A jel tudománya című szöveggyűj-

teménye.  
 
Gerő András Képzelt történelem című könyvében a virtuális valóságot eredményező 

szimbolikus politika XIX-XX. századi történetét követi nyomon (Eötvös/ 
PolgArt).  

 
Voigt Vilmos A vallási élmény története című könyvének sajtóbemutatója 2005. feb-

ruár 1-jén volt a Budapesti Történeti Múzeum gótikus termében.  
 
 
 

A Magyar szemiotikai tanulmányok sorozat eddigi kötetei: 

1. A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. MSZT, 
Bp., 1998. 184 oldal 

2. Felfedezőúton a jelek világában. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Bp., 1999. 216 oldal 

3. Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok. Szerk.: Balázs 
Géza és Voigt Vilmos. MSZT, Bp., 224 oldal 

4. A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai és 
Pénzpataki-barlang névanyaga. Írta és szerk.: Balázs Géza, Lieber Tamás, Varga 
Ferenc. MSZT, Bp., 2001. 106 oldal.  

5–6. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt 
Vilmos és Balázs Géza. MSZT, 2003. 384 oldal.  

 
 

A sorozat kötetei a Társaság tagjai számára kedvezménnyel megrendelhetők a Tár-
saságnál (kérésre csekket küldünk, vagy utánvéttel juttatjuk el a köteteket, az 1–4. kö-
tetek ára a Társaságnál 500 Ft, az 5–6. kötet ára 1200 Ft), illetve megvásárolhatók az 
ELTE BTK Jegyzetboltjában (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. alagsor).  
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Programajánló 

A Magyar Szemiotikai Társaság 2005. évi önálló és társszervezetekkel közös 
programja 

 
2005. február 25. – március 18.  

Balázs Géza egyetemi tanár (ELTE) és Riszovannij Mihály PhD-ösztöndíjas (TU-
Berlin): A humor elméletei és a nevetés kultúrái.  

Főbb témakörök: nevetés, humor, komikum – humoros szöveg, kommunikáció – 
humorkutatás – filozófiai, esztétikai, pszichoanalitikus hagyomány – nyelvészeti 
humorelméletek – a nevetés kultúrái – multikodalitás a humorban: képvicc, karika-
túra - a humor és a társadalmi nemek – humor és etnicitás.  

A foglalkozások tömbösített formában lesznek megtartva: 2005. március 2, 4, 9, 11, 
16, 18. 15.00–18.00 között (ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a.).  

Óramegbeszélés: 2005. február 25. 15.00  
Információ: riszov@gmx.de, tantárgyfelvétel, indexek aláírása: balazsge@due.hu.  

2005. április 22–23.  

A Magyar Szemiotikai Társaság, az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának Szemio-
tikai Munkabizottsága a Vas Megyei Közgyűlés és az MTA Vas Megyei Tudományos 
Testülete meghívására 2005. április 22-én és 23-án megrendezi a kiváló magyar társa-
dalomkutató, Józsa Péter (1929–1979) emlékének szentelt második jeltudományi 
szimpóziumát. Erre Szombathelyen és Nagyrákoson kerül sor.  
 
Program:  
2005. április 22. 10.00 (Szombathely, Savaria Múzeum) 

Megnyitó: Markó Péter, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke 
A konferencián elnököl: Balázs Géza (ELTE, BDF) 
Előadók: Gráfik Imre (Továbbgondolások Józsa Péter nyomán), Szapu Magda 

(Négy magyar kisváros ifjúsági szubkultúrái), Vincze Kata Zsófia (A hagyo-
mányba való visszatanulás mai zsidó közösségekben Magyarországon), Voigt 
Vilmos (Claude Lévi-Strauss életműve – Józsa Péter elemzései tükrében), Takács 
Szilvia (Stabilizálódnak vagy oldódnak a "kulturális blokkok"? - Az oktatáspoli-
tika új törekvései). 

14.00 Koszorúzás Nagyrákoson 
17.00 Szombathely, Savaria Múzeum 

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor: Életmódmodellek – a tárgyak közvetítette 
társadalomkritika a magyar filmekben (vetítéssel) 

Vita 
18.00 Szombathely, Savaria Múzeum: Bűbájosok, boszorkányok. (A magyar néphit 

a 20-21. század fordulójána Nyugat-Pannóniában) – kamarakiállítás megnyitá-
sa. Megnyitja: Voigt Vilmos egyetemi tanár, bemutatja: Horváth Sándor me-
gyei múzeumigazgató 

 



12 

2005. április 23.  
9.00 A mai magyar társadalomszemiotika távlatai (Kerekasztal-beszélgetés)  
Utána: Szent György-napi vásár Szombathelyen, körséta, szemiotikai kommentá-

rokkal.  
A szimpoziumon való részvétel a Magyar Szemiotikai Társaság tagjai számára 

ingyenes. Az előadásokból a Vasi Szemle folyóirat a számára fontos szöve-
geket közölni szeretné.  

A jelentkezést kérjük mielőbb a Magyar Szemiotikai Társasághoz eljuttatni. 
Kérjük jelezni, hogy a 22/23. közti éjszakára igényelnek-e szállást. (Szállodai és turis-
taszállásra van lehetőség.) Várjuk jelentkezését és részvételét! 
 
2005. április 25. John Deely Budapesten. Előadásairól interneten adunk tájékoztatást. 
 
2005. május 9. A tavalyi osztrák és osztrák–magyar szemiotikai konferenciák előadá-

sainak leadása publikáció céljából: IASS-Info@MCNon.com.  
 
2005. június 24–26. Stil als Zeichen. Funktionen – Brüche – Inszenierungen. 11. 

Internationale Kongress der Deutschen Gesellschaft für Semiotik DGS. e.V. 
Europa-Universtität Viadrina Frankfurt (Oder). 

 
2005. szeptember 28. szerda, 10.00 ELTE BTK, Múzeum krt. 4/a. 241. szoba: Adamik 

Tamás: A Római Birodalom nyelvpolitikája (A Magyar Nyelvstratégiai Kutató-
csoport programja) 

 
2005. október 14–15. Egri szemiotikai konferenciák,   
Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról, Eger. Bármi-

lyen szemiotikai témában (művelődéstörténeti, néprajzi, nyelvészeti, szociológi-
ai, kommunikációelméleti stb.) lehet jelentkezni max. 20 perces előadással.  

Ifjú szemiotikusok 3. konferenciája. A konferenciára maximum 15 perces előadásokkal 
lehet jelentkezni bármilyen, a szemiotika tárgykörébe sorolható – pl. filozófiai, irodal-
mi, néprajzi, nyelvészeti, szociológiai, kommunikációelméleti, pedagógiai stb. – témá-
val. Várjuk főiskolai, egyetemi hallgatók, PhD-hallgatók, fiatal kutatók jelentkezését. 
Az előadásokat szabad megbeszélés követi szociológus, néprajzkutató, nyelvész szak-
ember közreműködésével. Háttérprogram: az egri vár napja rendezvény.  

Jelentkezés címmel, rövid rezümével, szállás- és étkezési igény megjelölésével: 2005. 
szeptember 10-ig. A Társaság kedvezményes szállás- és étkezési lehetőséget biztosít. 
Előadónk kedvezményes részvételi díja (szállással, étkezéssel) kb. 5000 Ft, a Ma-
gyar Szemiotikai Társaság tagjai 6000 Ft-ot, vendégeink, valamint a külön szolgál-
tatást igénylők (külön szoba stb.) önköltséget fizetnek.  

 
2005. október 19. Új utak a nyelvészetben. 35 éves az ELTE Mai Magyar Nyelvi 

Tanszéke. Tudományos ülésszak  
 
2005. december 9–11. International Concerence “Innovation and Reproduction in 

Cultural Societies”. Vienna/Wien. Jelentkezés 2005. augusztus 31-ig: IASS-
Info@MCNon.com.  
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Az MSZT hírei 

Ötéves a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport.  

Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő, több egyetem és főiskola 
munkatársaiból szerveződő csoport az elmúlt öt évben rendszeres szakmai találkozói 
mellett elkészítette és megjelentette a magyar nyelvstratégiát, a magyar nyelvi kultúra 
jelenéről és jövőjéről szóló tanulmánykötetet, két konferenciát szervezett a Magyar 
Tudományos Akadémián, hármat vidéken (Nyíregyháza, Eger, Szombathely), vala-
mint elkészítette a magyar nyelvhasználati szótárt. A kutatócsoport június 16-i, ünnepi 
ülésén összegzi eddigi tevékenységét és kijelöli jövőbeli tevékenységét.  

 

Fiatal nyelvművelők 2. konferenciája  

Az Anyanyelvápolók Szövetsége a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és az 
Inter Kht.-val közösen 2005. november 11–12. között Miskolctapolcán rendezi meg a 
Fiatal nyelvművelők második konferenciáját. Jelentkezhet minden középiskolás, felső-
fokú oktatási intézményben tanuló fiatal, valamint PhD-képzésben részt vevő dokto-
randusz. A konferencián 15 perces előadások tartására is van lehetőség. Regisztrációs 
díj (előreláthatóan): 3000 Ft. Érdeklődés, jelentkezés: Balázs Géza, ELTE Mai Magyar 
Nyelvi Tanszék (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a. – balazsge@due.hu.)  

 

Név-, szlogen- és logópályázat 

Az Inter Kht. az NKÖM támogatásával 2005 végén nyelvi irodát nyit Budapesten. 
A nyelvi iroda fő célja: nyelvi tanácsadás, ismeretterjesztés, szakértői munka, különös 
tekintettel a hivatalos szövegek közérthetővé tételére. A pályázati téma munkacíme: 
“A tiszta és közérthető kommunikációért”. Az Inter Kht. pályázatot ír ki magánszemé-
lyeknek, közösségeknek a nyelvi iroda tömör, kifejező nevének, legföljebb egymonda-
tos szlogenjének, valamint logójának (matricaszöveg, jelkép, ábra) kitalálására és meg-
tervezésére. A díjnyertes pályázatot bruttó 250 ezer forintig jutalmazza a bírálóbizott-
ság (a kifizetés számlára történik). Beküldési határidő: 2005. augusztus 20. Cím: Inter 
Kht. 1576 Budapest, Pf. 10. További információ ugyanezen a címen kérhető.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Elhunyt Hajnóczi Gábor (1943-2005) tagtársunk, a magyar szemiotika megha-
tározó egyénisége. A következőkben a megjelent nekrológokból közlünk 
 

2005. január 18-án elhunyt Hajnóczi Gábor professzor, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Olasz Tanszékének megalapítója és igazgatója.  

Italianistaként és művészettörténészként odaadással foglalkozott az olasz művészettel.  
Szakmai kutatásaiért és tevékenységéért 2004-ben megkapta a Olasz Köztársaság 

Lovagrendjét. Számos tanulmányt írt a reneszánsz művészetről. Munkája során a for-
dítások kiadásán túl a szövegek értelmezésével is foglalkozott. Olaszország és az olasz 
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kultúra nagy tisztelője és terjesztője, valamint a budapesti Olasz Kultúrintézet szorgos 
látogatója volt.  

1992-től 1995-ig a római Magyar Akadémia igazgatóhelyettesi posztját töltötte be. 
Számos nemzetközi konferencián vett rész illetve szervezett, hozzájárulva az olasz-
magyar kulturális kapcsolatok elmélyüléséhez. Kutatásait fáradhatatlan energiával vé-
gezte. Betegsége alatt se hagyta abba munkáját, befejezte legutóbbi kiadványait is. 
Többek között Leon-Battista Alberti szakértőjeként nemrégiben szervezett egy nem-
zetközi konferenciát a budapesti Olasz Kultúrintézettel együttműködésben. A konfe-
rencia anyaga a budapesti Olasz Kultúrintézet kiadásában megjelenő Nuova Corvina 
olasz nyelvű italianisztikai folyóirat utolsó (16.) számában látott napvilágot.  
Szerettei és barátai tisztelettel és nagyrabecsüléssel emlékeznek rá.  
 

Olasz Kultúrintézet 
 
 
Búcsú és bocsánatkérés  
Hajnóczi Gábortól 

Kedves Gábor! 
Elhagytál minket. Egyedül Isten tudja, miért hívott magához hatvankét évesen. Rö-

vid ideig ismertük egymást, de talán elmondhatom, e rövid idő alatt barátok lettünk. 
Először Rómában találkoztunk. Te már "csak" ösztöndíjasként érkeztél az Örök Vá-
rosba, hiszen korábbi igazgatóhelyettesi tisztségedet más töltötte már be a Római Ma-
gyar Akadémián. Szomorúan üldögéltél a titkárság egyik asztalánál, és hordozható 
számítógéped felett, mert az nem akart engedelmeskedni. Segítettem neked - ekkor 
ismerkedtünk meg.  

Aztán jöttek a 2002-es választások, és a második fordulóban úgy tűnt, még Rómá-
ból is érdemes hazajönni szavazni. Kocsimmal hatan indultunk útnak, köztük te is. 
Harminchat óránk volt, hogy oda-vissza megjárjuk Budapestet. Vidáman, bizakodva 
autóztunk hazafelé szombaton. Vasárnap délben már indultunk is vissza Rómába. Ve-
lencénél jártunk, amikor kiderült a választás eredménye. Leforrázva hallgattunk. Aztán 
Te, látva, hogy majdnem elalszom a volánnál, megráztad magad, és Rómáig folyama-
tosan beszéltél hozzám, hogy ébren maradjak. Meséltél olasz emlékeidről, munkádról, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzorairól, hallgatóiról, ahol te vezetted az 
olasz tanszéket, a Professzorok Batthyány Köréről, melynek tagja voltál, s elemezted 
nekem a választási vereség okait is. 

Gyakran futottunk össze Budapesten is, sokszor együtt vártunk a 8-as buszra az 
Egyetemi Könyvtár előtt. Hogy búcsúm miért bocsánatkérés? Legutóbb a Szép utcánál 
utánam kiáltottál. Nagyon siettem, s úgy tettem, mintha nem vettelek volna észre. Ta-
lán politizálni akartál. Vagy valamilyen olaszországi élményedet elmondani. Esetleg 
csak köszönni, beszámolni egyre súlyosbodó betegségedről? Akkor még nem tudtam, 
hogy halálos kór támadott meg. Ha tudtam volna, biztosan megállok. Nincs mindig 
következő alkalom. Maradt a búcsú és a lelkiismeret-furdalás. Bocsánat, Gábor, Isten 
áldjon! 

Bókay László 
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Elhunyt Hajnóczi Gábor  
2005. január 18-án, hatvankét éves korában elhunyt Hajnóczi Gábor professzor, 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem olasz tanszékének megalapítója és igazgatója. 
Italianistaként és művészettörténészként odaadással foglalkozott az olasz művészettel. 
Szakmai kutatásaiért és művészetszervező tevékenységéért 2004-ben megkapta a 
Olasz Köztársaság Lovagrendjét. 1992-től 1995-ig a római Magyar Akadémia igazga-
tóhelyettesi posztját töltötte be. Számos nemzetközi konferencián vett részt. Leon-
Battista Alberti szakértőjeként nemrégiben nagyszabású nemzetközi konferenciát 
szervezett a budapesti Olasz Kultúrintézettel együttműködésben. (MN) 
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Gráfik Imre köszöntése 

A Magyar Szemiotikai Társaság tagsága és vezetősége nevében szívből gratulálunk 
Társaságunk JELes tagjának, még JELesebb vezetőségi tagjának,  

GRÁFIK IMRÉnek, 

60. születésnapja és az ezzel kapcsolatos ünnepségek, könyvbemutatók, rendezvé-
nyek stb. alkalmából. 

A jubiláns kezdetektől tevékeny résztvevője a mai magyar szemiotikának, mégpe-
dig nemcsak csendes szemlélőként, hanem aktív kutatóként és sikeres szervezőként is. 
Több mint három évtizede kezdte publikálni a tulajdonjegyekre vonatkozó dolgozatait, 
amelyek máig is a nemzetközi jeltudomány klasszikus dolgozatai közé soroltatnak. 
Immár negyedszázada szerkesztettük a Kultúra és szemiotika tanulmánykötetét a 
Muszeion Könyvtár nevezetes sorozatában. Az osztrák–magyar és finn–magyar (sőt az 
egyetlen észttel tetézett finn–magyar) szemiotikai konferenciák általa is szervezett, 
immár nosztalgiányi távolságba került alkalmain immár évtizedek óta nemzetközileg 
számon tartott eredmények/események fűződnek személyéhez (pl. „Jön, jön Lach-
meier”, hogyan jut el Tuomo Lahdelma Pécsre, Henri Broms Velemből egészen Ve-
lencébe, vagy hogyan is lehet egy becsukott vasi néprajzi múzeumba bejutni). A 
szombathelyi szemiotikai felsőoktatást – amely azóta oly sok irányba fejlődött tovább 
– szintén ő kezdeményezte. Városa fel is ismerte Gráfik Imre munkásságának értékeit, 
elismerésekkel halmozta el. A Magyar Néprajzi Társaság, a budapesti Néprajzi Múze-
um egyik vezetőjeként is következetesen támogatja a szemiotikát. Mindezt most kö-
szönjük meg. Szerencsére nemcsak tanulmányokban és tanulmánykötetekben, hanem 
monográfiákban is összefoglalhatta a néprajzi és etnoszemiotikai kutatásainak eredmé-
nyeit. Ezekből immár nem is csak egy nemzedék tanulhatott. Bízunk a folytatásban is! 

Minthogy ma is tevékeny vezető egyénisége a magyar etnoszemiotikának, azt kí-
vánhatjuk e jeles napon: folytassa sokrétű munkásságát: szálljon hajóra vagy pattanjon 
nyeretbe, így járja be a szemiotika már megszokott vagy éppen újmegúj tájait. 
Isten éltesse 60. születésnapján és ez után is még sokáig! 

Budapest, 2004 mikulásán 

Voigt Vilmos elnök  Balázs Géza titkár 


