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SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

 
„A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a 

szemiotika 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 vizsgálati 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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A Magyar Szemiotikai Társaság 2006. évi programja 
 
2006. február 17. Hajnóczi Gábor emlékülés. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Olasz 
Tanszék 
Szervezi: Mátyus Norbert (matyus@btk.ppke.hu)  
 
2006. március 21.  
Internet és társadalom. Interdiszciplináris konferencia, Berzsenyi Dániel Főiskola, 
Szombathely 
Szervezi: Balázs Géza (balazsge@due.hu) 
 
2006. március 31.  
A szent művészet és az ikon, Szláv Történeti és Filológiai Társaság, TIT Vas Megyei 
Szervezete, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 
Szervezi: Ágoston Magdolna (agoston@fsd.bdtf.hu) 
 
2006. április 1. 
III. Józsa Péter Társadalomszemiotikai szimpózium, Szombathely 
(Tervezett program) 
Információ: Balázs Géza 
 
2006. április 8. 
10.00 A 30. magyar nyelv hete, megnyitó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 
14.00 Az MSZT kommunikációkutatási szakosztályának rendezvénye, Eszterházy Károly 
Főiskola, Eger 
Szervezi: H. Varga Gyula, az MSZT kommunikációkutatási szakosztályának vezetője 
 
2006. április 13–14.  
Hogyan változik a nyelv? A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport konferenciája, magyar 
nyelv hete, Érd, Vörösmarty Gimnázium 
Szervezi: Dede Éva 
 
2006. május 17–20.  
5th International Roundtable for the Semiotic of Law, Univertié du Littoral Cote d’Opale 
(Franciaország) 
Információ: www.univ-littoral.fr/irsl2006.htm 
 
2006. június 15.  
16.00 A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Magyar Szemiotikai Társaság 
könyvbemutatója, Magyar Tudományos Akadémia 
* Balázs Géza–Bódi Zoltán: Az internetkorszak kommunikációja (Gondolat/Infonia)  
* Balázs Géza és Zimányi Árpád szerk.: Magyar nyelvhasználati lexikon (Pauz-Westermann) 
* Jelentés a magyar nyelvről, 2006.  
Szervezi: Balázs Géza 
 
2006. július 10–11.  
Mai magyar nyelvi változások.  
A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport előadássorozata, Apáczai Nyári Akadémia, Újvidék 
 
2006. augusztus 22–27. 
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Kultúra, nemzet, identitás. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen 
A nemzeti kultúra és identitás jelei és jelrendszerei (szemiotikai szimpózium) 
Szervezi: Voigt Vilmos  
 
2006. október 20–21. Semiotica Agriensis 3., Eger  
Fiatal szemiotikusok 3. konferenciája, Eger 
Szervezőbizottság: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Voigt Vilmos 
A konferencia titkára: Máté Bálint 
  
2006. november 3–5.  
Fiatal nyelvművelők 3. találkozója; a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, az 
Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyar Szemiotikai Társaság konferenciája, Szombathely–Bük 
Szervezi: Balázs Géza és Máté Bálint 
 
2006. november 6–7.  
Az agresszió. Interdiszciplináris konferencia, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 
Szervezi: Balázs Géza, Dede Éva, Máté Bálint, Sóskúti Zoltán 
 
2006. november 16.  
16.00 A Magyar Szemiotikai Társaság évi rendes közgyűlése, Budapest (ELTE Folklore 
Tanszék)  
Információ: Voigt Vilmos és Balázs Géza 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság hivatalos ügyei 
Jegyzőkönyv 

a Magyar Szemiotikai Társaság 2005. november 17-én megtartott tisztújító közgyűlésén 
 
Helyszín: a Társaság székhelye, ELTE BTK Folklore Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 
6-8. fsz. 19. 
 

1. Az elnök megnyitja a második közgyűlést, megállapítja a határozatképességet. 
Ismerteti a napirendet.  

2. Az elnök megtartja szóbeli beszámolóját a 2004. és 2005. évről. Elmondja, hogy a 
Szemiotikai Tájékoztató az összes eseményről folyamatosan beszámol. Külön kiemeli a 
Semiotica Agriensis-konferenciasorozatot, bemutatja a II. Józsa Péter ülésszak anyagát 
publikáló Vasi Szemle 2005/5. számát. Az elnök ismerteti a soron következő konferenciákat, 
valamint beszámol az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának és a Társaságának a 
kapcsolatáról. A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.  

3. A titkár megtartja a pénzügyi beszámolóját. (E számunkban írásban is közöljük.) A 
beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

4. A számvizsgáló bizottság elnöke, Heverdléné Laborc Júlia betegsége miatt nem tudott 
megjelenni a közgyűlésen. Jelentését, valamint levelét a titkár felolvasta. (Laborc Júlia 
társaságunkhoz küldött levelét közöljük.) A számvizsgáló bizottság jelentését a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta.  

5. Voigt Vilmos, Hoppál Mihály bejelenti, hogy Gráfik Imrével közösen megalapították 
a Jelismervény megnevezésű kitüntetést, amelyet évente a Társaság közgyűlésén egy-egy 
fiatal kutatónak ítélnek oda. Első alkalommal a Jelismervény kitüntetettje Dallos Edina, akinek 
átadják a díjat.   
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6. Mivel az alapszabály szerint a 2002-ben megválasztott elnökség mandátuma lejárt, 
Voigt Vilmos megköszönte a munkát és átadta a szót Kapitány Gábornak, a jelölőbizottság 
vezetőjének. 
Kapitány Gábor ismertette a jelölőbizottság javaslatát a Társaság tisztségviselőire a 2005-
2008. közötti időszakra. A helyszínen további jelölés nem történt, ezért a jelöltek a 
következők:  
elnök: Voigt Vilmos 
főtitkár: Balázs Géza 
titkár: Máté Bálint 
Választmány: Gráfik Imre, Orosz Magdolna, Szívós Mihály 
Számvizsgáló bizottság: Dede Éva (elnök), Gáspár Kinga, Kovácsné Séra Katalin (tag) 
 A titkos szavazással történt választás eredményét Takács Szilvia ismertette: valamennyi jelölt 
megkapta a jelenlévő 16 fő igen szavazatát. A helyszínen nyílt szavazással két további, az 
alapszabályban nem rögzített tisztségre is választottak vezetőt. A tanári tagozat vezetője 
Takács Szilvia, a kommunikációtudományi tagozat vezetője H. Varga Gyula lett.  
 7. Az új vezetőség a megalakulás (1991) óta először tett javaslatot tagdíjemelésre. A társaság 
tagdíja az elmúlt 15 évben 300 Ft/év volt. Az elnökség a tagdíjat 2006-tól 500 Ft/év-re 
javasolja emelni. A tagdíjemelést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
8. A közgyűlés Gerliczkiné Schéder Veronika A gyorsírás és a nyelv kapcsolata című 
előadásával ért véget. (Az előadás írott változatát lapunkban közöljük.) 
 

K. m. f. 
 
Balázs Géza s. k.      Voigt Vilmos s. k. 
jegyzőkönyvvezető     elnök 
 
 
Dallos Edina s. k.     Dede Éva s. k. 
jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő 
 
 

Pénzügyi beszámoló a 2004. évről 
(A jegyzőkönyv melléklete) 

 
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója (E Ft-ban): 
Befektetett eszközök: 2.200 
Befektetett pénzügyi eszközök: 2.200 
Forgóeszközök: 210 
Eszközök összesen: 210 
Saját tőke: 2.410 
Tőkeváltozás eredmény: 2.184 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 226 
Források összesen: 2.410 
 
Eredménylevezetés:  
Pénzügyileg rendezett bevételek: 1.650 
Támogatások (központi költségvetési): 1.000 (500 NKÖM, 500 OM) 
Tagdíj: 58 
Egyéb bevételek (előadás, pályázat): 592 
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Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (Apáczai-kötet, konferenciák, 
költségtérítések): 1.464 
Tárgyévi pénzügyi eredmény: 186 
Adózás előtti eredmény: 186 
Tárgyévi eredmény: 186. 
 
2005. április 15.  
 
Balázs Géza s. k. 
  

Számvizsgáló bizottsági jelentés az MSZT 2005. évi közgyűlésére 
 
A Számvizsgáló bizottság az MSZT 2002-2005. közötti könyvelését átvizsgálta, 
megállapította, hogy a naplófőkönyv szabályosan van vezetve, az éves beszámolók 
elkészültek, ezeket a Szemiotikai Tájékoztató publikálta.  
 
Budapest, 2005. november 7. 
 
Heverdléné Laborc Júlia s. k. 
a Számvizsgáló bizottság vezetője 
 
A Számvizsgáló bizottság elnöke egyúttal a következő levelet küldte a Társaságnak: 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
Sajnálattal hozom tudomására, hogy a legközelebbi társasági ülésen romló és most igen labilis 
egészségi állapotom miatt nem tudok jelen lenni. 
Ugyanezen okból egyúttal kérem, hogy számvizsgáló bizottsági tisztségem alól 
szíveskedjenek felmenteni. A Társaság ügyei továbbra is nagyon fontosak számomra, de 
éppen ezért az eü. problémáim okozta bizonytalansággal nem szeretnék gondot okozni. 
Megbízásom megtiszteltetés volt, és szomorúsággal mondok le róla.  
Ha lehetséges, továbbra is kérném az értesítéseket, hogy az esetleges javulás időszakaiban 
reménykedhessek a programokon való részvételben.  
Mindenért köszönettel, tisztelettel és üdvözlettel: 
 
Budapest, 2005. nov. 7. 
 
H. Laborc Júlia 
 
P. s. Nagyon kérem a fentieket Balázs Géza titkár úrnak is tudomására hozni, szeretetteljes 
üdvözletemmel. További sikeres működést kívánok a Társaságnak!  
 

Emlékezés 
Heverdléné Laborc Júlia 

 
Éppen amikor ennek a számnak az anyagát összeállítottam, Voigt tanár úr hozza a hírt, 
amelyet Havas Ferenc, a Finnugor Tanszék vezetője megerősít: Heverdléné Laborc Júlia 
meghalt. Éppen köszönőlevelet szándékoztam írni neki a közgyűlés, az elnökség nevében a 
számvizsgáló bizottságban végzett munkájáért. De már elkéstem vele.  
Egyetemi hallgatóként ismertem meg a Finnugor Tanszék halk szavú, segítőkész könyvtárosát, 
akinek néhány finnugrisztikai tárgyú közleménye is megjelent. Társaságunknak a kezdetektől 
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fogva tagja, egészen pontosan nem tudom, hogy Voigt tanár úr finnugrisztikai kapcsolatai, 
avagy éppenséggel Julika szemiotikai külön csatornákon is élő szemiotikai érdeklődése 
folytán lett csendes, de nagyon aktív tagunk. Ameddig egészségi állapota engedte szinte 
valamennyi egyetemi megmozdulásunkon, konferencián, közgyűlésen, közgyűlési előadáson 
ott volt. 2002-ben éppen ezért választottuk meg a számvizsgáló bizottság elnökének. Ezt a 
munkáját is lelkiismeretesen végezte, a Finnugor tanszék könyvtárában minden közgyűlés 
előtt végignézte a naplófőkönyvet, a könyvelést. 2004 végén őt is elérte a nyugdíjazás, de egy 
ideig még bejárt a könyvtárba, találkozhattunk vele.  
Utolsó, hozzánk küldött levelét a Szemiotikai Tájékoztatóban lehozzuk. Így, még egyszer 
elolvasta, bizony egyfajta búcsúlevél is ez.  
Amikor az egyetemen összefutottunk, mindig váltottunk pár szót. Fáj, hogy nem beszélgettem 
vele eleget, fáj, hogy nem tudom a választ arra kérdésre, miért is lett és volt a Társaság ilyen 
hűséges, lelkiismeretes tagja. (B. G.) 
 

Beszámoló 
IASS kongresszus, Helsinki, 2007. június 12–16. 

 
2005. június 12-én az IASS (International Association for Semiotic Studies) tavaly, a lyoni 
kongresszuson megválasztott új elnöke, Eero Tarasti professzor, valamint az IASS ugyancsak 
új főtitkára, José Maria Paz Gago professzor (La Coruna Egyetem) az imatrai nyári egyetem 
keretében összehívta a következő szemiotikai világkongresszus szervezőbizottságát. Az ülés a 
következő eredményekkel járt.  
Amint ez már Lyonban elfogadtuk, a következő IASS világkongresszust 2007-ben 
Helsinkiben tartják. Címeként Communication – Understanding szerepel, természetesen igen 
sok szekcióval és témával kapcsolatban. 2007. június 11-én hétfőn délután 6 órakor lesz a 
megnyitó ünnepség a Helsinki Egyetem főépületében. (Köztudott, hogy ez előző vasárnap az 
úgynevezett Helsinki-nap, a város ünnepe, számtalan rendezvénnyel – és egyszersmind 
szálláskeresési nehézségekkel.) A következő két nap Helsinkiben zajlik a kongresszus. 14-én 
csütörtökön vonattal utazunk Imatrába, és a több mint háromórás vonatutat úgy is meg lehet 
szervezni, hogy ekkor kisebb megbeszélésekre is sor kerüljön. Csütörtök este már Imatrában 
folytatódik a kongresszus programja, amely 16-án szombaton ér véget.  
A kongresszus előtt vagy után kirándulásokat is lehet szervezni, és egyéb konferenciákra akár 
Észtországba (Tartu), akár Szentpétervárra lehet utazni. Ezzel kapcsolatban is várják a 
javaslatokat. Szervezési okokból a kongresszus időpontja és felépítése véglegesnek tekinthető.  
Az ülés megtárgyalta és megerősítette azt a már Lyonban előterjesztett javaslatomat, miszerint 
(akárcsak az 1979. évi bécsi szemiotikai világkongresszuson, ahol delenkénti szünetben 
Vienna Heritage of Semiotics címmel volt előadássorozat) Helsinkiben hasonló módon lesz 
egy Finno-Ugric Heritage of Semiotics előadássorozat. Ez végül így négy előadást jelent majd, 
amelyet igen gondosan kell megszervezni. Nyilvánvaló, hogy lesz egy „Sebők Tamás és a 
finnugrisztikai szemiotika” című örökség-előadás. Maga az előadássorozat igazán érdekes és 
nyilván multidiszciplináris lesz, amelyen az ökológia, a „finnség” tükröződése a 
művészetekben (pl. a filmben), az észt szemiotika sajátosságai is témaként szerepelhetnek. 
Természetesen egyébként is lesz finnugrisztikai szekció a kongresszuson, amelyet a 
Nemzetközi Finnugor Szemiotikai Társaság szervez. 
A megbeszélésen szóba kerültek a meghívandó nevezetes vendégek és a plenáris előadókra 
vonatkozó javaslatok is. A szervezők megkísérlik azt, hogy gondoskodjanak számottevő és 
színvonalas afrikai, ázsiai, latin-amerikai részvételről is. A mi feladatunk lesz a számottevő 
magyar részvétel biztosítása, amelyhez lényeges témákat tárgyaló, áttekintő előadások, illetve 
kerekasztal-megbeszélések szervezése is hozzátartozik. Javasolni fogom a következő finn-
magyar szemiotikai szimpóziumot a vonaton (!) tartsuk meg, témájaként pedig a vonaton 
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utazás szemiotikáját válasszuk. A helsinki Magyar Kulturális Intézetet jó előre tájékoztatni 
kell a rendezvényről, hiszen náluk is lehet programot szervezni. 
A kongresszusról a tájékoztató első körlevél elkészült, ebben kérik a szervezők a 
szimpóziumokra, szekciókra, egyéb rendezvényekre való javaslatokat. Erre 2006 májusáig kell 
válaszolni. 2006 decemberéig készül el a kongresszus előzetes programja. Minthogy a 
legalább 400 előadást jelentő világkongresszus teljes anyagát hagyományos módon bizonyára 
nem lehet majd közzétenni, felmerülhet az a gondolat, hogy a Magyar Szemiotikai Társaság 
kiadványaként vigyük magukkal előadásaink szövegét tartalmazó kiadványunkat. Noha a 
kongresszus csak két év múlva lesz, ehhez máris hozzá kell fogni. 
Reméljük, hogy sok magyar (nemcsak hazai) szemiotikus eljut erre a fontos kongresszusra. 
Sok más fontos téma is szóba került a megbeszélésen. Ezek közül számunkra a legfontosabb, 
hogy ki lehet dolgozni egy európai MA Program in Semiotics rendszerét, amely koordinálná 
az európai egyetemeken folyó szemiotikai kutatásokat. 
Megemlíthetem, hogy a legutóbbi lyoni kongresszus anyagát most már harmadszor kérik a 
francia rendezők, és ismét ígérik a kiadványt. Viszont az ezt megelőző, drezdai kongresszus 
anyaga továbbra sem jelent meg. Újabb kísérletet tesznek az állítólag valamennyire 
megszerkesztett szövegek megszerzésére. 
2007-ben alighanem véget ér a szemiotika egy nagy korszaka. Ma már itt-ott él csak valaki, 
aki még 1974 (az első milánói kongresszus) előtti szemiotikai eseményeknek is a tanúja 
lehetett. És azok száma sem nagy, akik 1974 óta részt vehettek a nagy szemiotikai 
világkongresszusokon. Köztudott, hogy a magyar szemiotika mindkét szempontból számításba 
jöhet. 
 
Voigt Vilmos  
 

Gerliczkiné Schéder Veronika 
(Nyíregyházi Főiskola, Gyorsírás és Gépírás Tanszék, ELTE-BTK, PhD-hallgató, 

gerliczkine@nyf.hu) 
 

A gyorsírás és a nyelv kapcsolata* 
 
Mivel a jeltudomány meglehetősen széles körűen vizsgálja az összes lehetséges jelrendszert, 
az összes rendszert alkotó emberi kommunikációs módot és kommunikációs kontextust, 
kutatási területei között talán helyet érdemel egy sajátos írásrendszer, a sztenográfia, azaz a 
gyorsírás vizsgálata. Fontos lenne a nyelvészek körében is népszerűsíteni, akik talán nem is 
tudják, hogy létezik a vizuális kommunikációnak egy sajátos formája, amely mindennél 
jobban kiaknázza a nyelv törvényszerűségeit, s talán minden más tudományterületnél jobban 
támaszkodik a nyelvtudományi kutatások eredményeire. 
 
A gyorsírás jelentősége 
Tudománytörténetileg a sztenográfia egyáltalán nem új keletű: a világ első gyorsírási 
rendszeralkotója Marcus Tullius Tiro volt, Cicero felszabadított rabszolgája, aki Cicero 
beszédeit jegyezte gyorsírással. Az első olyan magyar nyelvű írásos nyelvemlék, amely 
gyorsírásra utaló jegyeket tartalmaz, az 1200-as évekből maradt ránk. A napjainkban 
Magyarországon használt egységes gyorsírási rendszer megteremtése Radnai Béla nevéhez 
fűződik és 1927-re datálható. 
A gyorsírás nem egyetemes jellegű, hanem a világ több nyelvén létező 
írásrendszer/jelrendszer, amelyet minden nyelv maga alakít ki, a saját törvényeihez igazodva. 
                                                           
* Az írás a közgyűlési előadás nyomán készült. A dolgozatba kézzel írott jeleket jelen formátumban nem tudjuk 
közölni. A dolgozatot később valamelyik tanulmánykötetben teljesebb formában is megjelentetjük. A szerk. 
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Néhány kutató szerint egyenesen az írás további fejlődési foka: olyan írásrendszer, amely 
szorosan igazodik a nyelvhez, ezért alkalmazása magasabb műveltséget igényel, mint a 
közírás. Nagy igazság van ebben, hiszen a gyorsírás legnagyobb jelentősége abban áll, hogy 
miután a gyorsíró e szóban forgó jelrendszer/eszközrendszer használatával lejegyzi az 
élőbeszédet, saját gyorsiratából képes egy mások számára is olvasható folyóírásos áttételt 
készíteni, amely szóról szóra pontosan megegyezik az elhangzottakkal. Mindez nem pusztán 
gyorsan való írást jelent: e jelrendszer jelei egyszerűbbek, kevesebb vonásból állnak, mint a 
közírás betűi, valamint a gyorsíró a nyelvben rejlő törvényszerűségeket kiaknázva megrövidíti 
az elhangzottakat, de csupán olyan mértékben, hogy a keletkezett ún. rövidítésekből még 
egyértelműen rekonstruálható a rögzített szöveg valamennyi eleme. 
 
Az egységes magyar gyorsírási rendszer felépítése 
AZ EGYSÉGES MAGYAR GYORSÍRÁSRENDSZER FELÉP 
Többnyire csak a mássalhangzókat jelöljük önálló jelekkel, s ezek nagyon hasonlítanak a 
folyóírásban használt betűket felépítő elemekhez. Az adott nyelvben leggyakrabban előforduló 
hangokra a gyorsírási rendszer értelemszerűen a legegyszerűbb, legkönnyebben írható jelet 
alkalmazza – e kérdés eldöntésében szokás segítségül hívni a nyelvészeti hangstatisztikákat. 
Az alapsoron önmagában álló mássalhangzójelek után vékonyan írva e, vastagítva írva a 
hangot olvasunk. A magánhangzó-jelöléseket tekintve ez a jelképes jelölési mód 
általánosítható: a magas hangrendet mindig a vékony írás, a mély hangrendet mindig a 
vastagítás fogja szimbolizálni. (Ezért használunk a gyorsíráshoz 2B-s ceruzát, amely 
megfelelő puhaságú ehhez a szabatos íráshoz.) 
 
   be  ce  cse  de  fe  ge   gye  he  je/lye  ke  le  me  ne  nye    pe  re  se  sze  te  tye  ve  ze  zse 
 
   ba  ca  csa  da  fa  ga   gya  ha  ja/lya  ka  la  ma  na  nya    pa  ra  sa  sza  ta  tya  va  za  zsa 
 
    e     a     é           á          i/í     o/ó          ö/ő          u/ú                ü/ű 
A magánhangzókat szó elején és szó belsejében többnyire nem a saját jelükkel, hanem 
különféle jelképes jelölési módokkal fejezzük ki: egy másik jel vagy jelcsoport alaki vagy 
helyzeti módosításával. Szó belseji jelölésükhöz a mássalhangzójeleket kapcsolóvonalakkal 
kötjük össze (akár a folyóírásban), s egy kötött sorrendszerben helyezzük el őket, mely 
sorrendszer valamennyi vonalának funkciója van.  
 
Arad tál jég Verát      édes     itt     Ottó     ülés      főz        falut ribizli 
 
A torlódó mássalhangzókat ún. süllyesztéssel tudjuk jelölni: a második, azaz a torlódó hangot 
az előtte állóhoz képest egy fél sorral lejjebb írjuk (a félsoros jelek és az sz kivételével).  
 
    staféta                         Klára                    skála                    stop                    szték          
Egyszerűsítő eljárás a gyorsírásban, hogy nem teszünk különbséget a rövid és a hosszú 
magánhangzók és mássalhangzók között, a kis- és nagybetűk között, nem alkalmazunk 
szóelválasztást, nincsenek mondatközi írásjeleink, a mondat végét is csak egyféleképpen, 
vesszővel jelöljük.  
A rendszert felépítő jelek és jelölési módok egyszerűségén túl azonban még rengeteg egyéb 
tényező összjátéka kell ahhoz, hogy a gyorsírás rendeltetésének megfeleljen. Pl. figyelemmel 
kell lenni bizonyos írásfiziológiai törvényszerűségekre: a gyorsírásban a le- és felmenő jelek 
szabályosan váltakoznak, miközben enyhén jobbra döntjük őket, hiszen ez az, ami megfelel a 
kéz természetes mozgásának; nincsenek kézellenes jelek és igyekszünk kiküszöbölni a 
hátráltató mozgásokat (pl. a jobbról balra haladó írást). S ez még mindig nem elég! A 
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gyorsírónak alaposan kell ismernie a nyelvet, amelyen ír, hiszen az igazi gyorsaságot azáltal 
éri el, hogy megcsonkítja, megrövidíti a szavakat, szócsoportokat, mondatokat. 
 
A gyorsírás és a nyelv kapcsolata 
Otto Jespersen, dán nyelvész volt az első, aki igen korán felfigyelt a kapcsolódási pontokra.  A 
XX. század elején már egyenesen úgy vélekedett a gyorsírásról, mint a fonetikának egy 
alkalmazási területéről, mely – véleménye szerint – a „time” és „many” elvének hatalmas 
előretörése folytán egykor még nagy szerepre lesz hivatva. (Jespersen 1904)  
Mindenesetre a gyorsírók kezdettől fogva tudatos nyelvhasználók és nyelvelemzők voltak. 
Mivel a gyorsírás anyaga az élőszó, a gyorsírókat a gyakorlati szükségesség ösztönözte arra, 
hogy nyelvtudományi elemzéseket végezzenek. Felhasználják a hangtan, a mondattan 
szabályait, a nyelvi analógiát, a toldalékok mondatszerkezeti összefüggéseit; a nyelvjelenségek 
magyarázatához a képzettársulások, asszociációk által szolgáltatott eredményeket. Tehát 
miközben a gyorsíró a beszéd rögzítésével foglalkozik, önkéntelenül is a nyelvi jelenségeket 
elemzi. 
A gyorsírásrendszerben vannak bizonyos gyakran előforduló szavakra alkalmazott állandó 
rövidítések, amelyek rövidek, egyszerűek és könnyen írhatók. Hogy mely szavakat érintenek, 
annak eldöntésében a szóstatisztikák eredményei az iránymutatók. Ezeket bizony 
szótárszerűen meg kell tanulnia a gyorsírónak (akár egy idegen nyelvet tanulna). 
Meghatározott elvek szerint a gyorsíró aztán saját maga is alkot rövidítéseket egyes szavakra: 
a kevésbé hangzós hangokat elhagyja, s csak azokat tartja meg, amelyek testesek, hangzósak, 
segítségükkel egy olyan vázat kap, melyből bármikor vissza tudja olvasni a teljes szót. (Pl.: 
nyers→nyes, tálca→táca, csendes→csedes stb.) Ehhez a feladathoz igazán kell a nyelvérzék! 
Hasonló egyszerűsítési eljárás, hogy azokat a szavakat, amelyeket a magyar helyesírás 
szabályai szerint a szóelemző írásmód elve alapján írunk, a gyorsíró kiejtés szerint írja le, 
ezáltal elkerülhető a torlódó hangok jelölésének nehézkes írása, két vagy három hang helyett 
kevesebbet, többnyire csak egyet kell kiírnia (ehhez hozzájárul az is, hogy a hosszú 
mássalhangzókat sem jelöljük, csak egyet írunk belőlük). (Pl.: menj→meny, maradj→maragy, 
fáradt→fárat, tetszett→tecet stb.) 
Mivel a mondatok megszerkesztése a nyelvhasználatunkban érvényesülő törvények szerint 
történik, a gyorsíró gyakran bizonyos nyelvi elemek teljes elhagyásával/kihagyásával is élhet, 
hiszen nyelvérzéke alapján gyorsirata visszaolvasásakor egyébként is helyesen fogja 
értelmezni a leírtakat. A leggyakrabban a ragok, jelek és képzők elhagyásával élhetünk.  
1. A magyar nyelvben egyeztetjük az alanyt és az állítmányt, tehát az állítmány igei 
személyragja elhagyható.      (Az integrációs célok is kibővült. = Az integrációs célok is 
kibővültek.) 
2. A mutató névmás után álló névszón elhagyható az ismétlődő toldalék, mivel ugyanaz lesz, 
mint a mutató névmásé. Ilyenkor még a közbeékelődő névelőt is elhagyjuk.   (ezek lépés = 
ezek a lépések;     ezekben eset = ezekben az esetekben;      ezt nyelv = ezt a nyelvet) 
3. Az igeragozás szabálya alapján hagyhatjuk jelöletlenül az ikes igék -ik ragját. 
4. Ha azonos mondatrészek ismétlődnek és ugyanaz a rag szerepel bennük, elég az elsőt 
jelölni.     (a termelésben, a szállítás(ban), a raktározás(ban), az értékesítés(ben)) 
5. A múlt időre utaló határozó(szó) után feltétlenül múlt időben áll az állítmány, tehát ilyenkor 
a múlt idő jele elhagyható.   (Ez az eset a múlt hónapban is előfordul. = Ez az eset a múlt 
hónapban is előfordult.) 
6. A felsőfokú melléknevekből elhagyjuk a -bb jelét, hiszen a prefixum már meghatározza a 
suffixumot.     (legnagy = legnagyobb;     legfontos = legfontosabb) 
7. Az összehasonlítást kifejező szavak után elhagyható a középfok jele.   (annál kevés = annál 
kevesebb;    minél nagy = minél nagyobb;     sokkal gyors = sokkal gyorsabb) 
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8. A nyelvi szabályszerűség teszi olvashatóvá a mondatokban a főnévi igenevet akkor is, ha 
elhagyjuk a -ni képzőt (pl. a kell, lehet, fog stb. igék után). 
9. A létige jelen és múlt idejű alakjai után álló határozói igenév -va, -ve képzője elhagyható. 
A fenti esetekben a toldalékrövidítések alkalmazásával bizonyos szavaknak egy része került 
elhagyásra a gyorsírás során. Máskor viszont a teljes egész szó kihagyásával is élhetünk, 
amelyet a gyorsiratban (a sztenogramban) egy tényleges üres hellyel érzékeltetünk. Ismétlődő 
névutónál a másodikat helykihagyással „jelöljük”. Mivel a magyar nyelvben leggyakrabban 
használt kötőszó a „hogy”, ezt is helykihagyással „jelöljük”. Ugyanígy járhatunk el az 
ismétlődő kötőszavaknál, illetve a páros kötőszavaknál is, vagy az olyanoknál, amelyeket a 
mondatszerkezet egyértelműen meghatároz. Ha jól ismerjük az ún. vonzatokat, elhagyhatjuk 
azokat a ragokat, amelyeket teljes biztonsággal tudunk pótolni, valamint az állandósult 
szókapcsolatok (vagy frazémák) második tagja is elhagyható. 
 
Kitekintés 
Ahogy korábban említettem, a világ több ún. nagy nyelvén ismerik és használják a gyorsírást/a 
sztenográfiát. Ezt az írásrendszert azonban minden nyelv a saját belső nyelvi 
törvényszerűségeihez igazodva dolgozza ki. Tudományos alapon a világon használt 
gyorsírásrendszereknek két nagy csoportját különíthetjük el: az ún. geometrikus és grafikus 
rendszerekét. Lényegi különbségük abban áll, hogy a (többnyire) régebbi, geometrikus 
rendszerek jelei a mértani elemekre emlékeztetnek közvetlen kapcsolásuk révén, írásuk 
szögletesebb, nehézkesebb a grafikus rendszerekével szemben, amelyek modernebbek, jobbára 
kurzív jellegűek, rugalmasabb, ritmikusabb írást tesznek lehetővé. A geometrikus rendszereket 
követő államok között találjuk napjainkban Ausztráliát, Amerikát, Angliát, Japánt, de 
hasonlóan írnak Franciaországban, Svájc francia területein, Romániában, Spanyolországban és 
Portugáliában is. A grafikus rendszereket követő országok Magyarország mellett: Ausztria, 
Olaszország, Németország, Svájc német területei, Csehország, Lengyelország, Horvátország, 
Szerbia, Szlovénia, Bulgária, Görögország, Dánia, Norvégia, Finnország, Hollandia, 
Oroszország. (vö. Gopcsa-Wagner 1922) 
Össze tudnánk-e mégis hasonlítani az egyes országok/nyelvek gyorsírásrendszereinek 
jelkihasználását, legfontosabb alapelveit? Érdekességképp álljon itt egy, a grafikus rendszerek 
körébe tartozó gyorsírásrendszer rövid bemutatása, méghozzá a finn nyelv 
gyorsírásrendszeréé, erősítve ezáltal is nyelvrokonságunk tudatát.  
Finn nyelvű gyorsírás az 1870-es évek óta létezik, s azóta folyamatos változáson, fejlődésen 
ment keresztül. (Sőt, rendszerüket svéd, angol és német nyelvre is átdolgozták!)  
A beszédsebességet ők is szótag/perc-ben mérik. (Felméréseik szerint az átlagos finn 
beszédsebesség 200-300 szótag/perc között váltakozik. Egy átlag magyar is hasonló tempóval 
beszél, talán egy picit lassabban, úgy 250 szótag/perc-es sebességgel.)  
Mássalhangzójeleik rendkívül hasonlítanak a mieinkhez, a magánhangzókat pedig többnyire 
jelképesen jelölik, önálló jelükkel pedig akkor, ha a szó magánhangzóval kezdődik vagy 
végződik. Náluk is van ún. süllyesztés és vastagítás, csakhogy ők az u-ü magánhangzók 
jelölését nevezik süllyesztésnek, vastagítással pedig a hosszú magánhangzókat jelölik, hiszen 
ezek megléte igen gyakori nyelvükben, nem véletlen tehát, hogy jól megkülönböztethető 
jelölésmódot foglaltak le rájuk. Úgyszintén jellemző a finn nyelvre a diftongusok gyakorisága, 
ezért ezekre külön jeleik is vannak.  
A gyorsírás lényegét, azaz a valódi gyorsaság elérését ők is a jó rövidítések alkalmazásában 
látják. Mint mondják, náluk a rövidítési folyamat nem önkényes eljárás, hanem erősen 
szabályozott alapelvei vannak, s általában a gyorsírók egy adott szöveg lejegyzésére 
ugyanazokat a rövidítéseket alkalmazzák. Ezek az ún. kötelező (vagy állandó) rövidítések 
ugyanazokon az alapelveken nyugszanak, mint nálunk: a) Vannak kezdőhang-rövidítéseik 
(még az elnevezés is megegyezik a miénkkel), amikor csak a szó kezdő szótagját írják le, a 
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többit elhagyják. b) Máskor pont a szó elejét hagyják el és a végét írják ki. Nálunk a szókezdő 
mássalhangzó elhagyásával jön létre ez a rövidítési csoport, a finnek viszont a teljes első 
szótagot elhagyják. c) Végül egyszerűsítésnek nevezik azt az eljárást, amikor a szó közepéről 
hagynak el bizonyos hangokat, hangcsoportokat, s csak egy „gerincoszlopot” tartanak meg a 
lejegyzéshez: a szóra legjellemzőbb, leghangzósabb hangokat. Ezen kívül ők is kihasználják a 
mondat- és szövegkörnyezetben érvényesülő nyelvtani szabályszerűségekből adódó rövidítési 
lehetőségeket. Magasabb fokon pedig – a fent említett jól körülhatárolható rövidítési 
eljárásokon túl – egyéni stílusukat is belevihetik a gyorsírók a rövidítésalkotásba, bár ez a 
hozzávetőleges szabadság a leggyakoribb szavak vonatkozásában (azaz a tulajdonképpeni 
alapszókincs tekintetében) nem áll. 
 
Kérdések és válaszok 
Gyakori kérdés, hogy mennyi idő alatt lehet elsajátítani a gyorsírást. Tény, hogy idő és kitartó 
szorgalom, állandó gyakorlás kell hozzá. Legegyszerűbben megválaszolva: a gyorsírástanulás 
olyan, mint egy idegen nyelv elsajátítása. Nehéz-e? Nehéz. Nemcsak kézügyességet, hanem 
villámgyors gondolkodást és alapos anyanyelvi ismeretek birtoklását igényli.  
De mégis, milyen sebességű beszéd lejegyzésére gondolunk? A gyorsírók a beszédsebességet 
szótag/perc-ben határozzák meg. Nem kevés vita tárgyát képezi azonban az élőbeszédnek, 
illetve a diktátumnak e fent említett fokmérője – a kérdés lényegében a mai napig nem 
tisztázott. (Egyelőre a szótagszámítás mellett felhozott legmeggyőzőbb érv az, hogy a szótag 
mégiscsak jól felismerhető ritmikai egysége a magyar nyelvnek.) Dr. Nosz Gyula kutatásai 
arra engednek következtetni, hogy gyorsírói szempontból sokkal nehezebb a rövidebb szavak 
lejegyzése, mint a hosszabbaké (felméréseinek eredményeit lsd. Nosz 1943). Sok tényező 
összjátéka alakíthatja a szövegnehézséget, így pl. a tartalom ismert vagy szokatlan volta; hogy 
a mondatszerkezet gördülékeny-e avagy nehézkes, hosszú, körmondatos; milyen tiszta a 
szövegkiejtés, illetve fennállnak-e zavaró hallási körülmények.  
Magyarország 1940. évi gyorsíróbajnoka, dr. Kappa György országgyűlési gyorsirodai 
fogalmazó 450 szótag/perces írássebességgel büszkélkedhetett. Pedig ő magát egyáltalán nem 
tartotta gyors és ügyes kezű írónak. Sikerének kulcsát sokkal inkább látta abban, hogy írásképe 
aránylag torzulásmentes volt a nagy sebesség ellenére is. Mindezt annak köszönhette, hogy a 
gyorsírástanulás kezdeti időszakában – ahogy ő fogalmazott – „mérnöki pontossággal, 
milliméternyi eltérés nélkül” gyakorolta be a jeleket, mert látta, hogy azoknak, akik gyakorlás 
közben hanyagul írtak, nagyobb sebesség mellett szinte olvashatatlanná torzult az írásuk. 
(Gyorsírástudomány 1940, 164) Ezen kívül a jól megalkotott rövidítések fontosságára hívta fel 
a figyelmet. A gyorsírói teljesítmény értékelése ugyanis azáltal lehetséges, hogy mennyire 
pontosan tudja visszaolvasni a gyorsíró saját sztenogramját. A gyorsirat rekonstruálása közben 
sok hiba adódhat a rosszul megválasztott rövidítések, rövidítési eljárások használatából (pl. ha 
nem a megfelelő, a szóra legjellemzőbb hangokat tartotta meg a gyorsíró, és ezáltal 
összetéveszthető a lejegyzett szókép más, hasonló hangalakú és gyakran hasonló jelentésű 
szóval). 
Napjainkban a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége gondozza a gyorsírás 
ügyét. Sajnos mindennapi életünkből egyre inkább kiszorulóban van ez a nemes tudomány. 
Míg régebben a kereskedelmi iskolákban, majd közgazdasági szakközépiskolákban érettségi 
tantárgy volt, ma már csak tanfolyamokon találkozhatunk vele, úgy is csak szórványosan. 
Egyedül a Nyíregyházi Főiskolán oktatják felső fokon, a Gyorsírás és Gépírás Tanszéken. 
Pedig volna rá szükség modern technikai eszközeink világában is! A Parlamentben nagyon is 
keresik a magas fokú gyorsírókat – Scripta manent, verba volant. Legügyesebb parlamenti 
gyorsírónk Lestár Éva, többszörös világbajnok, 450 szótag/perces (mi úgy mondjuk: 450 
fokos) gyorsírói teljesítményre képes.  
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Befejezés 
Mióta felerősödtek a kommunikációval kapcsolatos kutatások, egyre több nyelvész 
foglalkozik a beszéd és az írás szoros kapcsolatával, belső szerkezetével és elemzésével. E 
vizsgálati témák sorából a gyorsírás sem hiányozhat. A gyorsírás, amely a beszéd rögzítésének 
egy igen sajátos módja. A gyorsíró a gondolatot hallható formájában követi és a hallott 
hangokat papíron megörökíti, miközben az írásban keresi azokat az eszközöket, amelyeket a 
nyelv törvényszerűségeinek felhasználása révén alkalmazhat – mondhatnánk: dolgozik a 
nyelvvel.  
 
Felhasznált és ajánlott irodalom: 
David Crystal (2003): A nyelv enciklopédiája. Osiris. Budapest. 
Gopcsa László – Wagner József (1922): A gyorsírás történetének, elméletének és 
módszertanának tankönyve. M. Kir. Tudományegyetemi Nyomda. Budapest. 
Jespersen, Otto (1904): Lehrbuch der Phonetik. Leipzig-Berlin. 
Kalotay Kálmán (1977): A gyorsírás elmélete és története. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 
Keszler Borbála szerk. (2000): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 
Kökény Sándorné (2000): Gyorsírás. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 
Nosz Gyula (1943): Az élőszó nyomán. Pesti Lloyd-nyomda. Budapest. 
Radnai Béla (1935): Lehrbuch der deutschen Stenographie. Verlag Gyorsírástudomány. 
Budapest. 
Radnai Béla (1940): Hogyan érhetünk el 450 szótagot? Gyorsírástudomány XX. évf. 8. sz. 
164. 
SzóVilág. A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének Lapja. 
http://kotisivu.mtv3.fi/pikakirjoitus/Tervetuloa pikakirjoituksen ihmemaailmaan.html 
 

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.  
7–8. A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Semiotica Agriensis 1. Szerk.: Balázs Géza, H. 
Varga Gyula és Veszelszki Ágnes. Budapest, Eger,  2005. 
A sorozat kötetei a Társaság tagjai számára kedvezménnyel megrendelhetők a Társaságnál 
(kérésre csekket küldünk, vagy utánvéttel juttatjuk el a köteteket, az 1–4. kötetek ára a Társaságnál 
500 Ft, az 5–6. és a 7-8. kötet ára 1200 Ft), illetve megvásárolhatók az ELTE BTK 
Jegyzetboltjában (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. alagsor). 
 

Dede Éva 
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Szemiotika a világhálón* 

A semiotic szót beírva a keresőbe, természetesen nagyon sok honlapot találtam. A bőség 
zavarával küszködve végül egy oldalt választottam ki bemutatásra, főleg azzal a céllal, hogy a 
tanulságot levonhassuk: ilyet mi is tudnánk készíteni, s ezzel e tudomány hazai népszerűsítését 
is szolgálnánk. 
A kiválasztott oldal tehát a http://www.semioticon.com, pontos neve Open Semiotics Resource 

Center. 
Az áttekinthető, jól kezelhető oldalon a kapcsolattartó személy, az alapító és a szerkesztő a 
Torontói Egyetem prof. emer.-a, Paul BOUISSAC, az 1998-ban megjelent Szemiotikai 

enciklopédia (Encyclopedia of Semiotics
1) főszerkesztője. 

Sokfelé kalandozhatunk el erről a kezdőlapról. Ami számomra a legérdekesebb volt, az a 
szemiotika megismeréséhez ingyenes „tanfolyamot” tartanak. Aki már kalandozott a 
világhálón, keresett tudományos témákban is, az előbb-utóbb beleütközött a pénzért letölthető 
folyóiratcikkekbe. Nos, ez a virtuális szervezet egész kurzusokat hirdet a szemiotika 
különböző területeiről, didaktikusan elosztva egy-egy részt kisebb, tanulható egységekre. 
Külön nevet is kapott: Semiotics Institute Online2. A világháló itt beteljesítheti azt, amiért 
sokan kedvelik, a tudáshoz való szabad hozzáférést, a tér és idő legyőzését. Hiszen milyen sok 
minden kellene hozzá, hogy valaki Peter STOCKINGER előadásait hallgassa The Semiotics of 

culture(s) and intercultural communication címmel! Néhány “tanító” (instructor) és előadása 
felsorolásszerűen: Charles FORCEVILLE (A Course in Pictorial and Multimedial Metaphor ), 
Drid WILLIAMS (The Semiotics of Human Action, Ritual and Dance), Franson D. MANJALI 
(Dynamical Models in Semiotics/Semantics), Paul J THIBAULT (Saussure and Beyond: 

Renewing Semiotic Foundations). De a többi szakember is megérdemli, hogy a neve itt 
szerepeljen: Philippe MARTIN, Dieter GENSKE and Susanne HAUSER, Goran SONESSON, Fabio 
RAMBELLI, Joseph L ESPOSITO, Hairudin HARUN, Anne ZELLER, Ersu DING, Robert S. 
HATTEN, Scott SIMPKINS. A személyes kapcsolatot az segíti, hogy az oktatókat fénykép 
alapján is megismerheti az érdeklődő, egy újabb kattintással pedig a részletes tudományos 
életrajzokhoz jutunk. 
További érdekessége az oldalnak, hogy készülőben van egy online szemiotikai enciklopédia 
(Semiotics Encyclopedia)3. Sajnálatos, hogy sok szócikk még nincs készen, így egyelőre az 
enciklopédia használhatósága csekély. 
A szemiotika sokoldalúságát bizonyítják a különböző linkek, melyek tovább vezetnek. Csak 
ízelítőnek néhány: a humor kutatása, média, Bahtyin Központ, bioszemiotika, rockművészet, 
algebra, az érzékelés (érzékek) szemiotikája, kognitív tudományok, nemverbális kutatások stb. 
Egy másik link az egyetemi kutatóhelyekre irányít, van könyvszemle (The Semiotics Review 
of Books4), melyben kb. 10 évre visszamenőleg olvashatunk könyvismertetéseket, ill. 
tematikus számokban kereshetünk, mint pl. Pszichoanalízis és szemiotika5, Feminizmus és 
szemiotika6. A kezdő oldalról továbbjuthatunk folyóiratokhoz is, The Public Journal of 
Semiotics (PJOS)7-hoz és a SemiotiX 4 (A global information bulletin)8-hez. 

                                                           
* A Semiotica Agriensis konferencián tartott előadás rövidített, írásbeli változata. A szerk.  
1 Oxford University Press, New York 1998  
2 http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/cyber/cyber.html 
3 http://www.semioticon.com/se.htm 
4 http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/, főszerkesztő Gary Genosko 
5 http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/srb/vol%2013.1.pdf 
6 http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/srb/vol%2013.2.pdf 
7 http://semiotics.ca/ 
8 http://www.semioticon.com/semiotix/semiotix4/newsletterindex4.htm 
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A tudósok és a tanulni vágyók a virtuális tanácskozásokon is találkozhatnak, pl. a gesztusok 
szemiotikája témában9, ill. mindenki tájékozódhat a következő néhány hónap konferenciáiról, 
szimpóziumairól. 
Egy magyar intézményt és egy magyar szerzőt találtam a böngészés közben: a Szegedi 
Egyetem szövegszemiotikai kutatásairól és Kövecses Zoltánról, nagyon kevés tehát a magyar 
jelenlét. Ezen az segítene, ha egy angol nyelvű bemutatkozást küldenénk ezekre az oldalakra, 
ahogy pl. Christina LJUNGBERG a zürichi egyetemről bemutatja a svájci10 vagy Ljubomir 
PLESNIK

11 a Nyitrai Egyetem szemiotikai kutatásait.  
Miközben ezt az oldalt böngésztem, azon is gondolkoztam, hogy a Magyar Szemiotikai 
Társaság is működtethetne a honlapján távoktatást a sok kiváló hazai szemiotikus 
tanulmányaiból, sőt, a teljes hazai szemiotikai kutatásokat összefoghatná. Emellett a 
nemzetközi tudományos életbe az interneten keresztül is bekapcsolódhatna. 
 

Tagságunk 
A Magyar Szemiotikai Társaság 

 
Külföldi alapító tagok: Henri Broms (Finnország), Hannu Riikonen (Finnország), Thomas A. 
Sebeok (USA) 
Örökös tag (Life Member): John Deely (USA) 
Tiszteleti tagok 
(A tiszteleti tagokat a közgyűlés választja, általában évenként egy személyt. Minthogy arra 
törekszünk, hogy az oklevelet személyesen adjuk át az új tiszteleti tagnak, olykor évekig is 
várnunk kellett ilyen alkalomra, máskor viszont rögtönöznünk kellett. Ám az eredmény 
magáért beszél.) 
Jeff Bernard (Ausztria), Darányi Sándor (Budapest és Svédország), + Gérard Deladalle 
(Franciaország), Gazda Klára (Románia), Grabócz Márta (Franciaország), + Harkai Imre 
(Szerbia), + Kanyó Zoltán, Leon Koj (Lengyelország), Köpeczi Béla, + Jurij Lotman 
(Észtország), Solomon Marcus (Románia), František Miko (Szlovákia), Németh G. Béla, Ivo 
Osolsobě (Csehország), + Papp Ferenc, Jerzy Pelc (Lengyelország), Péntek János (Románia), 
Petőfi S. János (Olaszország), Augusto Ponzio (Olaszország), Roland Posner (Németország), 
+ Thomas A. Sebeok (USA), Szépe György, Eero Tarasti (Finnország), Elisabeth Walhter 
(Németország), Gloria Withalm (Ausztria), Zsigmond Győző (Románia), Zsilka Tibor 
(Szlovákia)  
A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíjfizető tagjai, 2002.  
Aradi András, Balázs Géza, Bárkán György, Bárth Dániel, Bednanics Gábor, Beke László, 
Bengi László, Darányi Sándor, Dede Éva, Domány Judit, Erőss Gábor, Gárdonyi Zoltán, 
Grétsy Zsombor, Harkai Imre, Heller Mária, Hernádyné Szemere Rita, Heverdléné Laborc 
Júlia, Hidasi Judit, Hoppál Mihály, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Keszler Borbála, 
Kincses-Kovács Éva, Kiss Gábor, Kiss Gabriella, Kroó Katalin, Mácsik Péter, Neumer 
Katalin, Riszovannij Mihály, Szabadi Tibor, Szabó Irén, Szapu Magda, Szendrődy Zoltán, 
Szépe György, Szepes Erika, Szívós Mihály, Szlukovényi Beáta, Szőllősy-Sebestyén András, 
Tőkei Éva, Török József, Veszprémi Eszter, Voigt Vilmos. 
(A későbbiek során többen pótolták korábbi elmaradásukat.) 
A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíjfizető tagjai, 2003.  
Aradi András, Balázs Géza, Bárkán György, Bednanics Gábor, Bengi László, Bernáth Árpád, 
Csendes Tamás, Dallos Edina, Darányi Sándor, Dede Éva, Domány Judit, Erőss Gábor, 
Gárdonyi Zoltán, Grétsy Zsombor, György Zsombor, Harkai Imre, Heller Mária, Hernádyné 
                                                           
9 http://www.semioticon.com/virtuals/gestures/index.html 
10 http://www.semioticon.com/semiotix/semiotix4/newsletterindex4.htm#switzerland 
11 http://www.semioticon.com/semiotix/newsletterindex2.htm#nitra 
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Szemere Rita, Hidasi Judit, Horváth Katalin, Kálovics Dalma, Kapitány Ágnes, Kapitány 
Gábor, Kincses Kovács Éva, Kiss Attila, Kiss Gabriella, Kovács Gergely Botond, Krison Vízi 
József, Krks Márk, Lanczendorfer Zsuzsanna, Mácsik Péter,Máder Barnabás, Miskolczi 
Milán, Murvai Olga, Nagy Levente Péter, Németh Balázs, Pléh Csaba, Solti Gergely, Szabadi 
Tibor, Szabó Irén, Szapu Magda, Szekeres Adrienn, Szepes Erika, Szlukovényi Beáta, Takács 
Szilvia, Tokaji Ildikó, Tőkei Éva, Török József, Veszprémi Eszter, Voigt Vilmos. 
(A későbbiek során többen pótolták korábbi elmaradásukat.) 
A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíjfizető tagjai, 2004.  
Aradi András, Balázs Géza, Bárkán György, Bárth Dániel, Beke László, Bengi László, 
Bernáth Árpád, Cs. Jónás Erzsébet, Cs. Nagy Lajos, Dallos Edina, Dede Éva, Domány Judit, 
Gálig Zoltán, Grétsy Zsombor, Gúti Erika, György Zsombor, Heller Mária, Hernádyné 
Szemere Rita, Hidasi Judit, Hoppál Mihály, Horváth Katalin, Kapitány Ágnes, Kapitány 
Gábor, Kiss Attila, Kiss Gabriella, Kondor Zsuzsanna, Kovács Gergely Botond, Kriston Vízi 
József, Kroó Katalin, Lanczendorfer Zsuzsanna, Mácsik Péter, Máder Barnabás, Miskolczi 
Milán, Murvai Olga, Nagy Levente Péter, Németh Balázs, Rihmer Zoltán, Riszovannij 
Mihály, Solti Gergely, Szabadi Tibor, Szapu Magda Viola, Szepes Erika, Szívós Mihály, 
Szlukovényi Beáta, Szőllősy-Sebestyén András, Takács Szilvia, Tokaji Ildikó, Tőkei Éva, 
Török József, Varga Gyula, Veszprémi Eszter, Voigt Vilmos. 
A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíjfizető tagjai 2005-ben (65)* 
Aczél Petra (2000-2005)*, Andok Mónika (2003-2005), Aradi András, Balázs Géza, Bárth 
Dániel, Bédi János, Bencze Lóránt (2000-2005), Bengi László, Bernáth Árpád, Cs. Jónás 
Erzsébet, Dallos Edina, Dóka Krisztina, Domahidi Orsolya, Domány Judit, Domokos 
Mariann, Földi Éva, Gálig Zoltán, Gárdonyi Zoltán, Gáspár Kinga, Gerliczkiné Schéder 
Veronika, Heverdléné Laborc Júlia, Hernádyné Szemere Rita, Heller Mária, Hidasi Judit, 
Hoppál Mihály, Horváth Katalin, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Keszler Borbála, Kincses 
Kovács Éva, Kiss Attila, Kiss Gabriella, Kovács László, Lanczendorfer Zsuzsanna, László 
Zsuzsa, Mácsik Péter, Majláth Orsolya, Nagy Levente Péter, Németh Balázs, Nemesi Attila 
László, Pál Helén, Pusztay Krisztina, Rihmer Zoltán, Sánta Anikó, Solti Gergely, Szabadi 
Tibor, Szabó Ágnes, Szapu Magda, Szépe György, Szigeti Jenő, Tokaji Ildikó, Tomesz Tímea 
(2003-2005),  Tóth Máté, Tőkei Éva, Török József dr., H. Varga Gyula (2000-2005), Veres 
Anna, Veszprémi Eszter, Viszlay Anita (2003-2005), Voigt Vilmos, Zsélyi Ferenc, Zsilka 
Tibor. 
*A tagdíjukat egyben, utólag fizetőknél kérésükre külön megjelöltük a tagdíjfizetés tartamát. 
A tagdíjtúlfizetést 2006-tól (+) jellel jelöljük.  
2006. február 1-ig 
Szőnyi György Endre (+), Veszprémi Eszter 
 
A tagdíjbefizetés módja  
Kérjük tagtársainkat, hogy a tagdíjhátralékukat lehetőség szerint mielőbb pótolják!  
A tagdíj 500 Ft/év.  
Egyesületünk köszönettel fogadja a tagdíjon felül való fizetést (ahogy tagdíjfizető tagtársaink 
azt rendszerint meg is teszik, egyébként ebből is adódik, hogy egy-egy évben túlfizető 
tagtársainknak a következő évben, években is tovább küldjük a Tájékoztatót). 
A tagdíj nemcsak a társaságtól kapott csekken fizethető be, hanem azt minden folyószámlával 
rendelkező személy a bankból vagy – ha van telefonos, internetes banki hozzáférése – 
bárhonnan elintézheti. Ehhez csak a Társaság teljes nevének (Magyar Szemiotikai Társaság), 
estenként címének (1088 Bp., Múzeum krt. 6-8.), és minden esetben számlaszámának 
megadása szükséges: 
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A Magyar Szemiotikai Társaság számlaszáma:  
11705008-20423070 
 
Ugyancsak kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-os felajánlásánál 
gondoljanak társaságunkra. Az ún. rendelkező nyilatkozaton társaságunk 
adószámát és nevét kell megadni: 
 
Adószámunk: 18012989-1-42 
Magyar Szemiotikai Társaság  
 

Szemiotikai Tájékoztató – honlapon és e-mailen 
Kedves Tagtársunk! 
A sokszorosítás és a postaköltség kímélése érdekében a Szemiotikai Tájékoztatót 
2005-től kísérleti jelleggel elektronikus úton is elküldjük tagjainknak.  
Mivel ezt a számunkat is elsősorban elektronikus úton postázzuk, kérjük tisztelt 
tagtársainkat, hogy egy e-maillel jelezzenek vissza a következő címre, hogy 
megkapták, s hogy postán már ne küldjük a lapot.  
A visszajelzéseket az Inter Kht. irodavezetője, Máté Bálint várja és gyűjti. Egyéb 
szervezési és szervezeti kérdésekkel is forduljanak hozzá bizalommal: 
Máté Bálint bmhomate@freestart.hu, illetve: 30/318-9666 
 
Új könyvünk: 
 
Bizonyára sokan emlékeznek még társaságunk sikeres előadássorozatára:  
Az internetkorszak kommunikációja 
A Magyar Szemiotikai Társaság és a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport 
előadássorozata az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
2002. febr. 18.–2002. május 13. hétfőnként: 16.00-17.30., ELTE Tanári klub (V., 
Szerb u. 21-23. I. em.) 
Az előadássorozat egy része, valamint kiegészített anyaga 2005-ben megjelent a 
Gondolat-Infónia Kiadó sorozatában, Balázs Géza és Bódi Zoltán 
szerkesztésében. A kötet tartalomjegyzéke megtalálható a www.e-nyelv.hu 
honlapon.  
 


