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SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

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

Új folyam 18 (1991-) (23) *  2008. február 11. * 2008. 1. szám 
A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos és elektronikus változat) 

Alapító szerkesztő: Józsa Péter. 
Szerkeszti: Balázs Géza, munkatárs: Nagy Levente 

Kiadó: Voigt Vilmos, a társaság elnöke 
 

HONLAPUNK. A társaság honlapja korszerű, könnyen kezelhető. A www.szemiotika.hu 
azonnal megjelenik, egyszerű menüi vannak, röviden olvashatnak a társaságról, a 
szemiotikáról, megtalálhatóak rajta rendezvényeink és kiadványaink is. Különösen az 
üzenőfalat ajánljuk a figyelmükbe! Ezen bárki, bármilyen témában üzenhet, közölhet, mások 
erre válaszolhatnak. Nyitható új fórum is, ha valamit szeretnének megbeszélni. Egy honlap 
jelentőségét nagyban növeli az azt gyakran meglátogatók száma, ezért kérjük, hogy éljenek a 
honlap adta lehetőségekkel! 
 
1% 
Kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy 2007. évi személyi jövedelemadójuk bevallásakor (a 
vállalkozók 2008. február 15-éig, az egyéni bevallást készítők 2008. május 20-áig) a 
társadalmi szervezeteknek felajánlható 1% kapcsán gondoljanak társaságunkra! 

Magyar Szemiotikai Társaság 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. 

Adószám: 18012989-1-42. 
 
A Magyar Szemiotikai Társaság a 2006. évi személyijövedelemadó-bevallás 1%-os 
felajánlásából 53.776 forintot kapott az APEH tájékoztatása szerint. Az összeget az APEH 
2007. október 17-én átutalta. Köszönjük tagjaink felajánlásait. Az összeget a minden 
tagunknak fontos szolgálatot tevő honlap fejlesztésére és karbantartására használtuk föl.  
Tájékoztatásul közöljük az 1%-os felajánlásokból eddig megkapott összegeket: 
1999. 17.637, 2000. 40.391, 2001. 61.796, 2002. 73.205, 2003.  79.997, 2004. 94.155, 2005. 
132.255, 2006. 53.776 Ft. (+reklamációnkra érkezett kiegészítés) 
 

Magyar Szemiotikai Társaság 
Elnök: Voigt Vilmos, főtitkár: Balázs Géza, titkár: Máté Bálint. Választmányi tagok: Gráfik 
Imre, Orosz Magdolna, Szívós Mihály. A számvizsgáló bizottság vezetője: Dede Éva. Tagjai: 
Bárth Dániel, Kovácsné Séra Katalin 
3382. sz. társ. szervezet, a bírósági bej. száma: 6.Pk.65345/1. Főv. Bíróság, 1991. 02. 26. 
Adószám: 18012989-1-42.  
Számlaszám: OTP 11705008-20423070 
Cím: 1364 Budapest, Pf. 107.  ELTE BTK Folklore Tanszék.  
Honlap: www.szemiotika.hu.  
E-mail: szemiotika@szemiotika.hu.  
Telefonszám: 485-5203, 06-30-318-9666 
 

http://www.szemiotika.hu/
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Magyar Szemiotikai Társaság – rendezvénynaptár, 2008. 
 
2008. április 3–5. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (MANYE, Budapest) 
A konferencián hagyományosan szemiotikai, illetve a szemiotika körébe tartozó témákban 
(pl. interkulturális kommunikáció) is hangoznak el előadások.  
 
2008. április 17. 4. Nyelv–kultúra fórum (ELTE, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, 
Budapest) 
A fórumra bármilyen nyelvészeti, sőt szemiotikai témával lehet jelentkezni. A fórum 
záróakkordja az esti Szarvas-vacsora. 18.30 Szarvas Gábor Nyelvészeti Asztaltársaság, MTA, 
Akadémiai Klub étterem (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.) 
Az asztaltársaság 2000-ben jött létre. Alapítója: Fábián Pál, Grétsy László és Balázs Géza. 
Azóta minden év februárjában, áprilisában, júniusában, szeptemberében és novemberében 
minden harmadik csütörtökön 18.30-kor találkoznak a törzstagok és az érdeklődők az MTA 
épületében az Akadémiai klubban. A kötetlen társalgást önköltséges vacsora, az ún. Szarvas-
vacsora követi. Minden érdeklődőt szeretettel látnak, a részvételi szándékot (a helybiztosítás 
miatt) érdemes előre bejelenteni Kiss Gábor titkárnál (kissgabo-kukac-tintakiado.hu). 
 
2008. április 23. A magyar nyelv hete országos megnyitója (A magyar nyelv múzeuma, 
Széphalom, Sátoraljaújhely) 
A magyar nyelv heti rendezvények (immár 42 éve) mindig kapcsolódnak az év kiemelkedő 
kulturális témáihoz. Idén a magyar nyelv múzeumának megnyitása és a reneszánsz évének 
rendezvénysorozatába illeszkedik a megnyitó. Áprilisban az országban számos helyen 
hangoznak el nyelvészeti témájú ismeretterjesztő előadások.  
 
2008. június 19. csütörtök 16.00 Szarvas Gábor Nap, Jelentés a magyar nyelvről (Budapest, 
Szarvas Gábor Asztaltársaság, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, MTA, Budapest) 
A rendezvényen az év legérdekesebb könyveit mutatják be, valamint beszámolnak egy-egy 
régió nyelvi kultúrájának időszerű kérdéseiről. Az rendezvényt követi Szarvas Gábor 
mellszobrának megkoszorúzása, valamint a hagyományos Szarvas-vacsora. 
 
18.30 Szarvas-vacsora (Szarvas Gábor Nyelvészeti Asztaltársaság, MTA, Akadémiai Klub 
étterem (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.) 
Az asztaltársaság 2000-ben jött létre. Alapítója: Fábián Pál, Grétsy László és Balázs Géza. 
Azóta minden év februárjában, áprilisában, júniusában, szeptemberében és novemberében 
minden harmadik csütörtökön 18.30-kor találkoznak a törzstagok és az érdeklődők az MTA 
épületében az Akadémiai klubban. A kötetlen társalgást önköltséges vacsora, az ún. Szarvas-
vacsora követi. Minden érdeklődőt szeretettel látnak, a részvételi szándékot (a helybiztosítás 
miatt) érdemes előre bejelenteni Kiss Gábor titkárnál (kissgabo-kukac-tintakiado.hu). 
 
2008. október 17–19. 6. Semiotica Agriensis: Ikonikus fordulat a kultúrában és a 
társadalomban (Magyar Szemiotikai Társaság, Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció 
Tanszéke, MAB kommunikációtudományi szekciója, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató 
Központ, Eger)  
A részletes felhívást a következő oldalon közöljük! 
 
 
2008. november 20. (csütörtök) A Magyar Szemiotikai Társaság éves rendes (tisztújító) 
közgyűlése, ELTE Folklore Tanszék, Budapest (tervezett, még nem végleges időpont!) 
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FELHÍVÁS 
 
A Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszéke, 
MAB kommunikációtudományi szekciója és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató 
Központ Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban címmel a Semiotica Agriensis 
konferenciasorozatában 6. szemiotikai konferenciáját rendezi.  
A konferencia ideje: 2008. október 17–19. (péntek, szombat, vasárnap) 
Helye: Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Egészségház u. 4. 
 
A tervezett program: 
 

Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban (tudományos konferencia) – Ifjú 
szemiotikusok 6. konferenciája - A Magyar szemiotikai tanulmányok 15-16. kötetének 
sajtóbemutatója - Az egri vár napja szemiotikája  

Szemiotikai vagy szemiotikai jellegű – filozófiai, folklorisztikai, kommunikáció-, 
médiaelméleti, nyelvészeti, művészetelméleti, irodalmi, pedagógiai stb. – témában 
jelentkezhetnek előadással főiskolai, egyetemi hallgatók, PhD-hallgatók, oktatók, kutatók. A 
legföljebb 20 perces előadásokat szabad megbeszélés követi.  

Jelentkezési határidő: 2008. június 20. 

A jelentkezési lap a www.szemiotika.hu honlapról letölthető és a szemiotika@szemiotika.hu 
címre küldendő.  

Regisztrációs díj: 3000 Ft, amelyet 2008. szeptember 10-ig kérünk a következő számlaszámra 
utalni: 11705008-20423070.   
A szállás- és étkezési lehetőségekről a jelentkezőket 2008 szeptemberében tájékoztatjuk.  
 
Információ: Magyar Szemiotikai Társaság, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. fszt. 19. 
szemiotika@szemiotika.hu, vagy: Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, Nagy Levente, 1148 
Budapest, Örs vezér tér 11. fszt. 1. Tel.: 30-318-9666.  
 
A konferencia anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság és az Eszterházy Károly Főiskola 
Kommunikáció Tanszéke 2009-ben megjelenteti. 
 
 
Budapest–Eger, 2008. január 31.  
 

 
 
 Dr. Voigt Vilmos Dr. Balázs Géza Dr. H. Varga Gyula 

 egyetemi tanár egyetemi tanár főiskolai tanár 

http://www.szemiotika.hu/
mailto:szemiotika@szemiotika.hu
mailto:szemiotika@szemiotika.hu


4 4 

Beszámolók 

 

Közgyűlési beszámoló 
A Magyar Szemiotikai Társaság 2007. évi rendes közgyűlésére 2007. november 27-én, 
kedden 15.00 kerül sor a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektori tárgyalójában (1121 
Budapest, Zugligeti út 9-25.).Voigt Vilmos elnök írásban is átadta a 2007. évről szóló 
beszámolóját, amelyben a VIII. és a IX. nemzetközi szemiotikai kongresszusokról, az 5. 
Semiotica Agriensis konferenciáról, Umberto Eco budapesti látogatásáról, az MTA 
Művelődéstörténeti Bizottsága szemiotikai munkabizottságának tevékenységéről, valamint 
kiadványokról szólt. Balázs Géza főtitkár szóbeli megjegyzéseket fűzött a 2006. év 
költségvetéséhez. 2006-ban két támogatást kapott a társaság: az NCA-tól 100 ezer forintot, 
valamint az NKA-tól a Magyar Szemiotikai Tanulmányok új kötetére 600 ezer forintot. Az 
OKM-tól is kaptunk 600 ezer forintos támogatást, de ezt utófinanszírozásra, és ez csak 2007-
ben a pályázati munka lezárulta után utalták. 2006-ban az 1%-okból 132.255 Ft érkezett. A 
jellemző kiadások: 2006-ban: a társaság megjelentette Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes 
kötetét (pályázati támogatásból), megjelent a Magyar Szemiotikai Tanulmányok soros kötete, 
létrehoztuk a honlapot, megszerveztük a 4. Semiotica Agriensis konferenciát.  

2007-ben érkezett meg az OKM-től a 2006-ban elnyert 600 ezer forintos támogatás, de a 
2007. évi pályázaton is nyertünk 500 ezer forintot (ezt 2007 decemberében utalták). A 
Művészeti és Szabadművelődési Alapítványtól Kodály-rendezvényre kaptunk 50 ezer forintot 
(ezt is átutalták). A társaságnak többször, így idén is támogatást nyújtott az Inter Kht. 2007-
ben mintegy 130 ezer forint értékben kifizette az egri konferencia fogadását. Az Eszterházy 
Károly Főiskola Kommunikáció Tanszékének támogatásával jelentettük meg a Magyar 
Szemiotikai Tanulmányok soros kötetét. Működtettük a honlapot, megrendeztük 5. Semiotica 
Agriensis konferenciánkat, valamint további kisebb rendezvényeink voltak.  

2006. december 31-én és jelen pillanatban is a társaság bankszámláján 2.100 ezer forint van 
lekötve, tartozásaink és követeléseink nincsenek.  

A tagdíjfizetés az elmúlt években példás. Tagtársaink föltehetően értékelik, hogy a 
Tájékoztatóban közöljük a tagdíjfizetők névsorát, és azt is, hogy ki az, aki az 500 forintos 
tagdíjon felül is támogatja a társaságot. (Természetesen nem akarunk semmiféle versenyt, 
ezért a túlfizetés mértékét nem jelöljük meg. Annyit ebben az összefoglalásban 
elmondhatunk, hogy jellemző a 1000 forintos befizetés, és előfordul egy-egy 5000 forintos 
befizetés is. Köszönjük, hogy sokan választják a támogatásnak ezt a módját.) 

2007-ben az 1%-os felajánlásokból októberben 53.776 Ft-ot kaptunk, de reklamációnkra az 
APEH felülvizsgálta adatbázisát, és 2007. december folyamán újabb összeget utalt, amely 
már megközelíti a tavalyi felajánlás mértékét. Ebből is látható, hogy érdemes felszólalni, mert 
ennek híján ez az összeg elveszett volna.  

Az közgyűlési kitüntetésekről, új kitüntetés alapításáról a Hírek rovatban számolunk be.  

(BG) 

 

Szemiotikai hírek 

 

Szemiotika MA tervezetet készített az ELTE Bölcsészettudományi Kar több intézete Voigt 
Vilmos vezetésével. A program szakindítási kérelmét benyújtották. Amennyiben a program 
megvalósulhat, honlapunkon külön könyvtárban tesszük közzé a szakkal kapcsolatos 
tudnivalókat: a programot, a jelentkezés feltételeit, a fontosabb szakirodalmat stb. 
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Az MTA Művelődéstörténeti Bizottságán belül működik a szemiotikai munkabizottság Voigt 
Vilmos vezetésével. A 2006–2008. közötti ciklus titkára: Szívós Mihály, hazai tagok: Balázs 
Géza, Deáky Zita, Gráfik Imre, Hoppál Mihály, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kelemen 
János, Szigeti Jenő, Szőnyi György Endre, külföldi tagok: Jeff Bernard, Darányi Sándor, 
Gazda Klára, Grabócz Márta, Liszka József, Petőfi S. János, Schubert Gabriella, Zsigmond 
Győző. 

 

Jelismervény néven Gráfik Imre, Hoppál Mihály és Voigt Vilmos alapított kitüntetést 2005-
ben. A kitüntetést olyan fiatal kutató kaphatja, aki az etnoszemiotika körében  tudományos 
publikációt tesz közzé, vagy ilyen témájú előadást tart. 2005-ben Gáspár Kinga (ELTE-
PPKE), 2006-ban Takács Szilvia (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, középiskolai tanár), 
2007-ben Domány Judit (ógörög filológus, német–latin szakos középiskolai tanár) kapta meg 
a kitüntetést.  

 

Javaslat Sebeok-díj alapítására. Voigt Vilmos a 2007. évi közgyűlésen terjesztette elő 
javaslatát egy új társasági kitüntetés, díj alapítására: „A díjat a világszerte legismertebb 
magyar szemiotikusról, Thomas A. Sebeokről nevezzük el, akit a legtöbben még személyesen 
is ismerhettünk. Az látszik a leginkább célszerűnek, hogy e díjat a magyar szemiotika 
oktatása, hazai és nemzetközi népszerűsítése kiemelkedő, hosszú időn át folytatott 
tevékenységének jutalmazására szánjuk. A díjat évente egyszer, a Magyar Szemiotikai 
Társaság közgyűlésén adjuk át. Viszont nem szükséges a díjat minden évben kiadni. A díjat a 
társaság tagjainak javaslatai alapján a társaság vezetősége ítéli oda. A Sebeok-díj 
alapszabályát – a szükséges jogi formák megtartásával – a Magyar Szemiotikai Társaság 
vezetősége fogalmazza meg. Az elfogadott javaslat egyben méltatás, amelyet a díj átadásakor 
fel kell olvasni és a közgyűlés jegyzőkönyvéhez mellékelni. Kétféle módon adhatunk díjat: 
egy oklevéllel és például egy plakettel – vagy egy oklevéllel és pénzjutalommal. Magam az 
első megoldást javasolnám – noha ez sem olcsó. Minthogy más jellegű közgyűlési 
előadásokra is sor szokott kerülni, nem látom feltétlenül szükségesnek, hogy a közgyűlésen 
elhangzó előadás közvetlenül Sebeok munkásságával foglalkozzon, ám időről-időre célszerű, 
hogy az az évi Sebeok-díjas ilyen jellegű előadást tartson. Egyébként minél egyszerűbb lesz e 
díj alapszabálya, annál jobb lesz. Ha közgyűlésünk elfogadja a javaslatot, meg kell keresnünk 
Sebeok özvegyét és hozzájárulását kell kérnünk. Ennek birtokában (amit remélhetünk) 
konkrét, technikai részletekre is kiterjedő javaslatot tesz a Magyar Szemiotikai Társaság 
vezetősége.” Voigt Vilmos előterjesztéséhez Balázs Géza annyit tett hozzá, hogy az oklevél + 
pénzdíj emelné a díj értékét, ehhez pedig szükség lenne mecénásokat találni. A javaslatot a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta, így leghamarabb 2008 novemberében kerülhet sor az 
alapszabály elfogadására, illetve ezután a díj átadására. (MSZT) 

 

Újra Semiotica Agriensis! címmel szép összefoglaló jelent meg az októberi konferenciáról a 
Líceumi Paletta című újság októberi számában Jakus Ágnestől.  

 

Szemiotikai témák a lapokban: Az épületszámozás története (Táblás házak) címmel írás a 
HVG 2007. október 13-i számában. – Puerto Ricó-i régészek föltárták a karibi térség 
Kolumbusz előtti korból származó egyik legjelentősebb lelőhelyét, ahol kőtömbökbe vésett 
ősi petroglifákra (ábrákra) és szokatlan temetkezési kultúráról tanúskodó sírokra bukkantak. A 
Puerto Rico déli részén található kőtömbök egy hatalmas 40x50 méteres teret alkotnak, amely 
labdajátékok vagy rituális szertartások színteréül szolgálhatott. A lelőhely a valamikori taíno 
és az az előtti civilizáció része lehetett. (MTI) – Az utolsó jelvénygyáros címmel címmel 
közöl portrét dr. Berényi Zsuzsanna Ágnesről, aki nyelvészeti témájú írásokat is rendszeresen 



6 6 

publikál pl. az Édes Anyanyelvünk című folyóriatban (2007. október 3.) – Ízeset ízesen 
címmel Burány Béla Mé piros a gólya csőre című, délvidéki erotikus és obszcén népmeséket 
tartalmazó kötetét mutatja be a Magyar Nemzet 2007. október 6-i száma. – A szekszárdi első 
magyar interdiszciplináris humorkonferenciáról közöl interjút a fő szervezővel, Litovkina 
Annával a Szekszárdi Vasárnap című újság 2007. szeptember 9-i száma. – Paloták, villák és 
kastélyok címmel jelentetett meg könyvet a Scolar Kiadó; a könyvről Fentről nézve: a világ 
palotái címmel közöl ismertetést a Magyar Nemzet 2007. december 15-i száma. – Tatár pénz, 
Van-e kulturális emlékezte a népnek címmel közli Voigt Vilmos írását a Magyar Nemzet 
karácsonyi száma (2007. dec. 22.) – Gazdag beszámolót közöl a Néprajzi Hírek legújabb, 
2007/1-2. száma L. Juhász Ilona tollából Jelek a térben. Konferencia szakrális és nemzeti 
jeleinkről címmel, a 2006-ban Komáromban megrendezett konferenciáról.  

 

(Kodály Zoltán és a magyar nyelvkultúra)  

Virágh László énekével kezdődött 2007. november 28-án az ELTE Nyelvészeti Könyvtárában 
a Kodály Zoltán és a magyar nyelvkultúra című ünnepség Kodály születésének 125., 
halálának 40. évfordulója alkalmából. Balázs Géza és Buvári Márta köszöntötte az 
érdeklődőket, majd Adamikné Jászó Anna előadása következett Kodály és a szép magyar 
beszéd címmel. Gósy Mária a beszédprodukciós tervezés és kiejtés problematikáját mutatta 
be. Balázs Géza a média és a szépkiejtés kapcsolatáról szólt. Kerekes Barnabás pedig 
napjaink jellegzetes hangsúlyozási hibáiból adott ízelítőt. Az ünnepség második részében 
Keppel Gyula a Bárczi Alapítvány készülő kiejtési ajánlásait, Mészáros András pedig egy 
készülő beszédoktató programot mutatott be.  

A hivatalos programot követően a résztvevők még órákon át beszélgettek a magyar zene és 
kiejtés kapcsolatáról, a zenei és nyelvi értékek őrzéséről. 

A programot a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, a 
Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, a Magyar Szemiotikai Társaság szervezte, a Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítvány támogatta. (MSZT)  

 

Tagdíjfizetés (2007. 12. 31-ig): Aczél Petra, Andok Mónika, Aradi András, Ardamica Zorán, 
Balázs Géza, Balázs László, Baranyi Márton, Bárkán György, Bédi János, Bencze Lóránt, 
Benczik Vilmos, Bengi László, Benkes Zsuzsa, Büky László, Csaba Zsófia, Csepeli Zoltán, 
Cs. Jónás Erzsébet, Darányi Sándor, Deák-Sárosy László, Dede Éva, Dóka Krisztina, 
Domahidi Orsolya, Domány Judit, Dykiss Virág, Faár Tamara, Gálig Zoltán, Gáspár Kinga, 
Gerencsérné Újvári Edit, Gráfik Imre, Gúti Erika, György Zsombor, Heller Mária, Hernádyné 
Szemere Rita, Hidasi Judit, Hoppál Mihály, Horváth Katalin, Horváth Zoltán, H. Varga 
Gyula, Kámán Erzsébet, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kincses Kovács Éva, Kiss Attila, 
Kiss Gabriella, Kiss Zoltán, Kocsis Zsuzsanna, Kosztolányi Júlia, Kovács Dóra, Kövér Gábor, 
Kriston Vízi József, Kroó Katalin, Kuna Ágnes, Labossáné Sánta Anikó, Ladányi Krisztina, 
Lanczendorfer Zsuzsanna, Majláth Orsolya, Nagy Levente Péter, Nemesi Attila László, Orosz 
Magdolna, Pál Helén, Parrag Katinka, Pelle Veronika, Petőfi S. János, Pusztay Krisztina, 
Rásonyi Mária Lívia, Rihmer Zoltán, Sinka Nóra, Solti Gergely, Sóskuti Zoltán, Szabadi 
Tibor, Szabó Ágnes, Szabó Csaba, Szabó Irén, Szabó Zsuzsanna, Szakos Anita, Szalai 
Nikoletta, Szapu Magda, Szívós Mihály, Szlukovényi Beáta, Szőllősy-Sebestyén András, 
Szőnyi György Endre, Takács Szilvia, Tokaji Ildikó, Tomesz Tímea, Tóth Annamária, Tóth 
Máté, Tőkei Éva, Vanyur Zsófia, Vargha Katalin, Veres Anna, Veres Emese Gyöngyvér, 
Veszprémi Eszter, Viszlay Anita, Vizler András, Voigt Vilmos, Zsélyi Ferenc. 

A befizetők közül többen túlfizetéssel támogatták a társaságot! 
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