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Közgyűlési meghívó 
 
A Magyar Szemiotikai Társaság elnöksége 2008. november 19-én szerdán 16.00 órára 
összehívja évi rendes (egyúttal tisztújító) közgyűlését. A tagok felének meg nem jelenése 
esetén a második, a megjelentek számától függetlenül érvényes közgyűlés időpontja:  

2008. november 20. csütörtök 16.00 óra, helyszíne: ELTE Folklore Tanszék Könyvtára, 
1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. fszt. 19.  (Társaságunk címe.) 

A közgyűlés programja: 

1. A társaság elnökének szakmai beszámolója a 2007. évről 
2. A társaság főtitkárának pénzügyi beszámolója a lezárt 2007. évről 
3. Tisztségviselő-választás a 2008–2011. közötti időszakra (elnök, főtitkár, titkár, 
választmány, számvizsgáló bizottság) 
4. Jel-ismervény átadása 
5. Alapszabály-módosítás az ismét benyújtandó közhasznúsági jelentéshez. 
6. Egyebek. 
Szünet 

Közgyűlési előadás: 

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor: A szimbólum arcai. (A Jel-Kép című folyóirat 
2008/2. számában megjelent tanulmányának bemutatója, egyúttal lehetőség a szerzőkkel való 
megbeszélésre) 
 

Beszámolók 
 

6. Semiotica Agriensis: Ikonok, képek, látványok, borok… 
2008. október 17–19. 

 
Hatodik egri szemiotikai konferenciánk értelemszerűen a legjobb szemiotikai és egri 
hagyományok jegyében zajlott. 2008. október 17-én pénteken 10 óra 15 perckor immár 
hatodszor dr. Hauser Zoltán rektor nyitotta meg a konferenciát. A házigazdák kiemelték a 
Semiotica Agriensis országos, sőt némely tekintetben nemzetközi jellegét (volt egy idegen 
nyelvű szekció is), az előadások nagy számát (45 előadás hangzott el), az előadók változatos 
összetételét: a klasszika filológustól az esztétáig, s különösen azt, hogy az előadók legalább 
fele fiatal, egyetemista vagy PhD-hallgató. 2003-ban, a sorozat indulásakor ugyanez volt a 
cél: a szemiotika gondolatvilágának, módszerének fenntartása, alkalmazása, valamint fiatalok 
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bevonása. Előadók és érdeklődők érkeztek Budapestről, Piliscsabáról, Szegedről, 
Székesfehérvárról, sőt Szlovákiából és Ausztriából is – számos magyar felsőoktatási és 
kutatóintézmény képviseletében.  

A 2008. évi fő téma Az ikonikus fordulat volt. Többen foglalkoztak „az ikonikus fordulat” 
összetevőivel, történetével (pictural turn, vizuális fordulat, látványtársadalom, neovizuális 
kor, „képrobbanás”, kép-antropológia), általában a technológiák és a szemiózis, a percepció 
problémáival, „az ikonikus fordulat” mai jellemzőivel: a modern művészetektől az 
óriásplakátokon, a házfirkákon, a képi országimázson át az internetes képes „szokásokig” 
(különösen az iwiw-re és az ehhez hasonló közösségi oldalakra történt több utalás, sőt 
született pszichológiai elemzés is). Az ikon terminológiáját, történetét, és konkrét 
megjelenéseit (szovjet-orosz ikonok, de például a Karamazov testvérek ilyen irányú 
megközelítése) ugyancsak több előadó taglalta. Több előadásban fölmerültek a képi világ 
veszélyei, árnyoldalai (a vizuális literáció problémái, a szubliminaritás). Az árnyoldalak 
egyikét Benczik Vilmos így világította meg: „Úgy vagyunk a képekkel, mint a kokakólával, 
nem tudjuk a receptjét, de fogyasztjuk.” A 19. századi mimetikus (képi) fordulat egyik 
ellenpontjaként kialakult absztrakt (tehát az egyre realistább képektől eltérő) tudatos 
művészeti váltást is kiváló előadás jellemezte.  

Nem hiányzott a témák közül az új, technokulturális világnak a tudományra és a médiára 
gyakorolt hatásának a megvizsgálása sem. Pál Dániel Levente a filológia szükségszerű 
megújulásáról beszélt, a filológia 1.0, 2.0, sőt 3.0 verziójának felmutatásával, amely – úgy 
látszik – a szemiotika előtt is óriási új lehetőségeket, kapukat nyit. Számos közéleti kérdés 
taglalása (közéleti szekció) között szó esett ismét a közszolgálatiság meghatározásának 
lehetetlenségéről (a Petőfi-rádió-affér kapcsán: Szayly József), illetve korunk 
„kommunikációs sodródásáról”, amelynek következménye számos kulturális és nyelvi 
átalakulás (Benyhe István).  

A három nap elteltével Voigt Vilmos elnök elégedetten értékelte az eseményt. Mindhárom 
nap igen sok érdeklődő jelent meg, az előadások érzékeltették a szemiotika sokrétűségét, 
jelenvalóságát, és egy olyan diskurzust, amely az idén 40 éves magyar szemiotikára mindig 
jellemző volt: a nézőpontok, felfogások, vélemények elfogadását. Kritikaként 
megfogalmazódott, hogy még több vita, beszélgetés kellene, és az egyes szekciók 
előadásainak tematikus kapcsolatára is jobban ügyelni kellene. (Az eredetileg jóval erősebb 
tematikus összetartást az előadók sokszor változó kívánságai mellett kellett feloldani.) 

A konferenciát idén is számos más program gazdagította: a Dorner-vacsorák, pénteken este 
exkluzív fáklyás kirándulás az egri vár kazamatáiban (a várúr, Petercsák Tivadar 
kalauzolásával), szombaton Hauser rektor úr pincéjének meglátogatása, majd ismerkedés a 
Bíró „mélypincével”, és természetesen a konferencián bemutatták a Balázs Géza és H. Varga 
Gyula szerkesztésében megjelent kötetet (Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája). 
Az utolsó szekció munkájának befejezése után titkos szavazattal választották ki a jelenlévők a 
konferencia legjobb előadóit: a szemiotikus kategóriában a legjobb előadó Tóth Szergej tanár 
úr, az ifjú szemiotikus Schirm Anita, mindketten a Szegedi Tudományegyetem tanárai. 
Vagyis idén Szeged aratott. Visszavágó jövőre! 

Természetesen jövőre is lesz egri konferencia: a tervek szerint ismét október közepén, az 
egri vár napja (október 17.) táján.  
 (B. G.) 
 

A konferencia képanyaga megtekinthető 6. Semiotica Agriensis címmel a 
www.szemiotika.hu képtárban. A helyi média (sajtó, televízió) kiemelten foglalkozott az 
eseménnyel.  
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Negyven évvel később: A társadalmi tudat formáinak modelljei – megismételt 

kerekasztal-megbeszélés 
2008. szeptember 25. 

 
Negyven évvel később: A társadalmi tudat formáinak modelljei – megismételt kerekasztal-
megbeszélést tartottak az MTA Néprajzi Intézetében (Budapest, I. Országház u. 30.) az 
Intézet és a Magyar Szemiotikai Társaság szervezésében. A beszélgetést Hoppál Mihály és 
Voigt Vilmos vezette. Igen sokan eljöttek, eljöhettek a 40 évvel ezelőtti résztvevők közül. 
Jelen volt az akkori „szemiotikusok” derékhada, valamint az akkor ifjú „titánok”, de érkeztek 
olyan érdeklődők is, akik az 1960-as években legföljebb általános iskolába jártak, így az 
akkori megbeszélésen koruk miatt nem lehettek jelen. A két és fél órás beszélgetés 
legfontosabb summázata az lehetne: 1968-ban nagyon sokfelől érkező, kritikus, a társadalom 
elemzésének fontosságában és módszereiben jórészt egyetértő filológus (filozófus, nyelvész, 
néprajzkutató, szociológus stb.) tudott közösen gondolkodni és akart cselekedni. Bár az azóta 
eltelt időszakban a kutatói életutak szétváltak, a közös gondolkodás, módszerek lehetősége, 
keresése máig megmaradt, s ismét nagyon jóízűt tudtak beszélgetni – ami a mai magyar 
értelmiségi közbeszédre sajnos nem nagyon jellemző. Ez lehet talán a szemiotika legnagyobb 
értéke. 

Egyik felszólalótól elhangzott, hogy magyar szemiotika alapvetően baloldali 
értelmiségieknek a nem marxista alapon való magyarázatkeresése, mozgalma, de nem 
generációja (inkább paradigmája) volt. Többen fölemlítették, hogy a szemiotikusokban a 
közös a gondolkodás szerkezetének a kutatása, valamint a kritikai szemlélet. Mások az 
egzaktságra való törekvést hangsúlyozták, amely a struktúrák és a szemiózis jellegének 
tisztázását jelentette filmben, zenében, irodalomban, képzőművészetben. A filmszemiotika 
ugyan meghalt – tette hozzá Szekfű András -, de kannibálok ették meg, s benne van a 
szervezetünkben… Ez a hasonlat a szemiotika egészére igaz lehet. Ma kevesen hivatkoznak a 
szemiotikára, de sokak munkásságban felfedezhető a hatása, s mintha valamiféle visszatérés is 
mutatkozna, felbukkant „a szemiotika új hulláma”. „Mi mindannyian Saussure köpönyegéből 
jöttünk ki” mondta Kenesei István, s azt találtuk vonzónak, hogy a strukturalizmus és a 
szemioka ideológiamentes és szuperelméletként jelenik meg.  

Többen megjegyezték, hogy az itt az ideje a magyar szemiotika teljes történetének, oral 
historyjának összegyűjtésének, valamint tudományos átgondolásának. Ennek egyik első 
mozzanata lehet a mostani találkozóról készült hang- és képfelvétel.  

Voigt Vilmos zárszavában kiemelte, hogy nincs „acsarkodó szemiotika”, nagyon sok a 
spontán szerveződés, közös a társadalmi felelősség kérdése, valamint az erős 
társadalomelméleti háttér jellemezte mindig a magyar szemiotikát, s a mai összejövetel, 
valamint a fiatalok érdeklődése, a Magyar Szemiotikai Társaságban zajló élénk munka is 
jelzi, hogy az ezek iránt való igény, ma is megvan. (B. G.)  

A találkozó képanyaga megtekinthető A társadalmi tudat modelljei címmel a 
www.szemiotika.hu képtárban.   
 
 

Megjelent a Magyar szemiotikai tanulmányok 14–15. kötete 
 
Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. 
Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest – Líceum Kiadó, Eger, 2008. 390 oldal. (A 35 szerző 
tiszteletpéldányát az egri konferencián megkapta, illetve egyeztetéssel átveheti a Magyar 
Nyelvi Szolgáltató Irodában.) A kötetből korlátozott számban vásárolni is lehet (ugyancsak a 
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Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodában, Nagy Levente szervezőtitkártól) 1500 Ft-os áron. A 
Társaság tagjai 20%-os kedvezményt kapnak.  

A kötet tartalomjegyzéke a www.szemiotika.hu honlapon megtekinthető.  
 
 

További programok 
 

A 10. Nemzetközi Szemiotikai Világkongresszus: 2009. szeptember 22–26. 10th World 
Congress of Semiotics. A Coruna (Spain). Témája: A szemiotika kultúrája – a kultúra 
szemiotikája.  
Honlap: www.semio2009.org. Információk: semio2009@cxg.es. Jelentkezési határidő: 2008. 
december 31.  
 
 

1% 
Társaságunkat értesítette az APEH, hogy a 2007. évi szja 1% felajánlásokból minden 
eddiginél nagyobb, pontosan 179.157 Ft érkezett a Társaságnak, amelyet a feltételek igazolása 
után kaphatunk meg. 
A 2006. évi szja-felajánlást a társaság működésére (a honlap fejlesztésére, a honlappal 
kapcsolatos munkákra) használtuk fel.  
Köszönjük tagtársaink felajánlásait! 
 
HONLAPUNK. A társaság honlapja korszerű, könnyen kezelhető. A www.szemiotika.hu 
azonnal megjelenik, egyszerű menüi vannak (a társaságról, a szemiotikáról röviden), 
rendezvényeink, kiadványaink, üzenőfal. 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! 
 
 

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 (a társaság szervezőtitkára: Nagy Levente) 
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