
Aczél Petra, PPKE (EKF) 
Az utazás mint azonosulás: az élményszerveződés retorikája 
 
Az előadás  célja, hogy az utazást mint szimbolikus rituálét, ezen keresztül pedig mint 
azonosulást mutassa be. Az elméleti megalapozást ehhez a  Burke-féle retorika-elméleti 
megközelítés adja, mely szerint az azonosulás voltaképpen meggyőzés és egylényegűvé válás, 
amely feltételezi ugyanakkor a folyamatosan érvényesülő különbözést. Az utazás egyúttal  
szimbolikus (és tényleges) viszony- és kapcsolatteremtés, jelentéstelítő, és tételező folyamat, 
amelynek műfajai, típusai különböztethetőek meg. Az előadás e két gondolati szál, mozzanat 
– az azonosulás és az jelentéstételezés – összekapcsolására törekszik, annak érdekében, hogy 
az utazás élményszerűségének kialakulását mint szimbolikus folyamatot leírja,  szemiotikai-
retorikai szempontokkal értelmezze. 
 
 
 
 
Andok Mónika:  
Utazás Médiapoliszba. Az új média térmetaforikája 
 
Az előadásban bemutatnám azokat a diskurzusokat, melyben az új média valamiféle térbeli 
vagy utazással kapcsolatos metaforikája jelenik meg (gyarmat, szörf, stb.). Elemezném R. 
Silverstone mediapolis s Appadurai médiatáj elméletét. Felfejteném, hogy a miért fontos a 
térrel, utazással kapcsolatos leírás a posztmodern médiaelméletekben. Kitérnék ezek 
értékeléére és kritikájára is. 
 
 
 
 
Angyal László:  
A nevek motívuma Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében 
 
Krúdy névadása, névhasználata stílusának egyfajta keresztmetszete (J. SOLTÉSZ 1989: 464), 
így szükséges a stilisztika egyéb megállapításaival szembesíteni a névtani vizsgálódás 
eredményeit. Maga Krúdy is különös fontosságot tulajdonított a neveknek: „Hát lássa, én 
éppen azért jöttem ebbe a városba…Már régen elveszítettem a jó étvágyamat az élethez, az 
ételhez, az álomhoz: gondoltam magamban, hogy kell valahol keresni valakit, aki visszaadja a 
hitemet a déli harangszóba, aki megtanít arra, hogy miért kell örvendezni annak, mikor az első 
lámpavilág feltűnik a városban” (Aki az igazi nevünkön nevez végre: 137–38). Ahogy 
KOVALOVSZKY fogalmazott: Krúdy a névvarázsnak a rabja, íróink között a leginkább 
(688). Krúdy minden bizonnyal ismerte a neveket: a Krúdy-kutatók jövőbeni feladata ezek 
alapos feltárása, értelmezése.  
 Az írói névadás területén végzett munkámban a szerző névválasztását befolyásoló 
egyéni és szociokulturális hátteret is figyelembe vettem. Munkám legnagyobb eredményének 
tartom, hogy az írói névadás kutatásába vontam a szerző egyik regényét. A művészi 
ösztönösség és a nagymértékű tapasztalatokról szereztem beható ismereteket. 
 
 
 
 
 



 
Ardamica Zorán:  
„Az álomkereskedő utazásai” 
 
Amennyiben van a magyar irodalom prózafordulatához hasonló jelenség a szlovákiai magyar 
irodalomban, úgy az a 80-as években feltűnő Iródia-csoport alkotói által megvalósított 
perspektívaváltás. Ennek a jelenségnek, amely az utóbbi negyed században talán a leginkább 
garantálta az egyetemes magyar és a szlovákiai magyar irodalom interakcióját, kiemelkedően 
fontos személyisége volt a fiatalon elhunyt Talamon Alfonz. Életművét többféle poétika és 
eljárás mozgatja (hagyománykövető, projektív, anekdotikus-ironikus, történetszerű stb.), teszi 
folyamatosan újraolovashatóvá. Az elbeszélői reflexió és az epikai imagináció viszonyának 
tudatos kezelése által képes sajátos, mégis nyitott, több módon megközelíthető prózapoétikát 
kialakítani. Az életmű azonban néhány stabil elem köré épül, ilyen pl. az utazás a 
cselekményben minduntalan visszatérő, helyenként rendező elvként, másütt utalásszerűen 
megjelenő motívuma. Az utazás számos alkalommal jelenik meg a szerző prózájában a képek, 
alakzatok valamely tagjaként, illetve az asszociációs, metaforikus, szimbolikus stb. 
képalkotás alapjaként. Elemző módszerrel feltárásuk, tipológiájuk, viszonyvizsgálatuk 
lehetőségeit szeretném vázolni – a terjedelemre való tekintettel – nem feltétlenül összegző 
szándékkal. 
 
 
 
 
Aritia Poenaru – Traian Stanciulescu:  
The architecture of light. An archetypical travel 
 
 
 
Bednanics Gábor:  
A vasút poétikai reprezentáció és jelhasználati lehetőségei a modern magyar 
költészetben 
 
Kevés olyan kifejezetten modern technikatörténeti vívmány létezik, mint a vonat, amely 
annak ellenére vált irodalmilag relevánssá, hogy az alkotás folyamatához kapcsolódnék. A 
vasúti utazás és a vele kapcsolatos jelhálózat az európai költészet egyik sikertémájává vált a 
19. század második felében. Néhány évvel ezelőtt már igyekeztem feltérképezni a magyar 
költészet hasonló reakcióit, ahol is éppen az irodalmi jelhasználattól idegen struktúra 
többszörös reprezentációjának kérdéseivel szembesültem. Jelen előadásomban egyrészt ennek 
a reprezentációs kérdésnek a szemiotikai vonatkozásait vázolom, másrészt pedig folytatom 
saját korábbi kutatásomat, s a 20. század elejének némely vonattal kapcsolatos költeményét 
veszem szemügyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bencze Lóránt:  
Külső stabilitás vs. belső mobilitás 
 
A paradicsomból való kiűzetéssel kezdődő, a falusi és űrturizmusig tartó és közben a dantei és 
a népmesei sötét erdőbe jutáson, Tar Lőrinc pokoljárásán, az ókori és középkori 
zarándokturizmuson, Csongor égen-csillagon összevissza nyargalódzásán és Balga vert úton 
kordélyozásán át vezető utazásoknak mindig volt egy érzékelhető (jelölő) és egy nem 
érzékelhető, önmagából valami másra kiutaló (jelölt) mozzanata, azaz mindig minden emberi 
utazás maga is jelként funkcionált. Ebből a végeláthatatlan jelhalmaz vonulatból az előadás 
egyetlen vonatkozást emel ki, annak is csupán egy kicsi, de Európára és a világ kultúrájára 
való hatásában nem elhanyagolható szeletét: Szent Benedek Regulájában (Kr. u. 520) a 
szigorú külső helyhez kötöttségnek (stabilitas) és a következetes belső változás/utazás 
(conversio morum) követelményének mint az a személyiség kiteljesedése/fejlődése egyik 
járható útjának (via salutis) szemiotikáját. 
 
 
 
 
Bengi László:  
Saját szavak és idegen jelek Esti Kornél úti kalandjai során 
 
Köztudomású, hogy Kosztolányi Dezső Esti Kornél-történeteiben az utazás – hasonlóan 
Krúdy Szindbád-alakjához – az egyik központi összetartó mozzanat. Az elemzés azokra a 
jelrendszerekre, ezek típusaira és viszonyára összpontosít, amelyekkel Esti utazásai során 
kifejezni próbálja magát, illetve amelyekkel találkozik, és amelyeket megérteni, értelmezni 
próbál. Irodalmi szövegekről lévén szó, nem minősíthetjük ezeket a kísérleteket pusztán a 
sikeresség vagy kudarc kategóriái mentén. Már csak azért sem, mert épp magának a 
kommunikációs sikerességnek, a jelprodukció céljának, a jel funkcionális természetének a 
mibenlétére is rákérdeznek a szövegek. Ezért az utazások során nemcsak a verbális és 
metakommunikációs szintek interakciója érdemel figyelmet, hanem az a metafiktív és 
„metaszemiotikai” interpretáció is, amely Esti és ismerősei interakciójából kibontakozik. Így 
a vizsgálódások révén olyan nézőpont lehetősége épül ki, ahonnan további nyelvi, szemiotikai 
és antropológiai belátások nyerhetők saját és idegen, megragadható és birtokolhatatlan 
dialektikájának értelmezéséhez. Ez már nem pusztán a történet síkját érinti, de szerző, 
elbeszélő és szereplő bonyolult viszonyrendszerét, vagyis a narratív szövegek nyelvi-irodalmi 
feltételrendszerének kérdését is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Benkes Zsuzsa:  
Utazásszemiotikai ismeretek képességének elsajáttítatása a középiskolai anyanyelvi 
beszédkultúra oktatásában 
 
 A szemiotika (a jeltudomány) a szövegtudományok alapozó tudományai (pl. filozófia, 
logika, kommunikációelmélet stb.) közé tartozik.  
 A jeltudomány  néhány kérdése a középiskolai magyar nyelv tanárgy  
ismeretanyagában is megjelenik. 
 Az Anyanyelvi beszédkultúra a nyelvi elékészítő évfolyam számára (Balázs Benkes, 
NTK, 2005) című tankönyv például tárgyalja azt a kérdést, hogy hogyan ismerhetik meg a 
tanulók a magyar nyelv rendszerét más nyelvek remdszerének tükrében, illetve hogyan 
tájékozódhatnak a kommunikációról adott kultúrán belül és a kultúrák között. 
 Az említett tankönyvben az utazásszemiotikai ismeretanyag elsajátíttatását szóbeli és 
írásbeli kreatív gyakorlatok segítik. 

Az általános utazásszemiotikai ismeretek nagyjából két csoportra oszthatók: a verbális 
kommunikáció és az azt kísérő jelenségek (gesztusok, mimika, testhelyzetek) valamint a képi 
kommunikáció szemiotikájára. 
 A témával kapcsolatos szemiotikai megközelítéseket két szemléltető tábla mutatja be. 
 
 
 
Benyovszky Krisztián:  
Gasztronómiai utazások 
 
Előadásomban a gasztronómia és az utazás lehetséges kapcsolódási pontjait járom majd körül 
szemiotikai szempontból, mégpedig az irodalom vonatkozásában. Az antropológiai és 
szociológiai irányú jelelméleti kutatások két, meglehetősen termékeny irányának, a város és 
az ételek, ill. az étkezés szemiotikájának metszéspontjait próbálom meg felvázolni, elsősorban 
az idevonatkozó újabb olasz szakirodalom eredményeire támaszkodva. Közelebbről pedig 
azzal foglalkozom majd, hogy milyen szerepe van az ételeknek az utazási élmények 
alakításában, felidézésében és utólagos elbeszélésében. Ez pedig szorosan összefügg annak a 
kérdésnek a megválaszolásával, hogy a városi és a gasztronómiai jelek kulturálisan 
meghatározott jelentéstartalmai miként válnak egy irodalmi szöveg részévé, akár 
kulcsfontosságú poétikai tényezőjévé. Észrevételeimet konkrét példá(ko)n demonstrálom.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borthaiser Nóra:  
A testek szemiotikai preparációja – Günther von Hagens és kortársainak munkássága  
 
Az emberi test megismerésének lehetőségei mindig is izgalommal töltötték el az 
emberiséget, holott különböző ideológiák igyekeztek ezeket tiltani – ennek 
eredményeként tes t egyfajta ismeretelméleti alapkérdésként és szemiotikai talányként 
jelenik meg a középkortól a Felvilágosodáson át egészen a posztmodernig. A 
művészetek terjedésével és az orvostudomány fejlődésével ma már látszólag minden, 
az emberi testtel kapcsolatos tudáshoz hozzáférésünk van, de a posztstrtukturalista 
diszkurzusok rendszeresen rámutatnak (Foucault-tól Butlerig, Lacantól Zizekig), hogy 
ez a tudás mindig egyfajta performancia, hiszen továbbra is társadalmi ideológiák 
termelik ki azokat a tudásfomákat, melyeken keresztül hozzáférünk a testhez. 
1997-ben a német professzor, Günther von Hagens indtotta el világjáró kiállítását, 
mely egyszerre vonzotta és taszította látogatók ezreit. von Hagens valódi, preparált 
emberi korpuszokon mutatja be az emberi test szerkezetét mint műalkotást. 
Provokatív vándorkiállításainak prominens múzeumok adnak otthont, megteremtve 
ezzel a hozzáférhető és egyben határtalan tudás illúzióját. A kiállítás berendezésén és 
a múzeumok védelmi rendszerén túl saját magunk is korlátot húzunk a teljes 
megismerés elé. Előbbiek olyan ideológiai korlátok, amiket kulturális fejlődésünk 
során inkorporálunk és feltétel nélkül elfogadunk, utóbbi pedig egy olyan belső korlát, 
melyet legjobban Julia Kristeva abjekció-elméletével magyarázhatunk. Ezek nemcsak 
a von Hagens-féle attrakciónál működnek, hanem a hasonló témájú kiállításoknál is, 
mint például a Magyarországon is rendkívül népszerű BODIES... A kiállítás-nál. 
Dolgozatomban azt veszem szemügyre, hogyan jelenik meg és milyen ideológiai 
korlátoknak rendelődik alá a test társadalmi látványosságként történő performatív 
megjelenése, illetve, milyen episztemológiai kíváncsiság vagy hiányérzet motiválja 
kialakulását a posztmodernben. 
 
 
 
 
Büky László:  
„A sötétség felé szalad vonatom.” Az utazás Füst Milán lírájában 

 
A szecesszió szakirodalmában általános megállapítás, hogy a műalkotásban, annak 

ábrázolt tárgyiasságában földrajzilag is távoli, egzotikus magányba vonulnak a művészek (így 
Rimbaud Afrikába, Gauguin Tahitiba, Nolde Japánba, az ifjú Klee Tuniszba). A Nyugat 
költőire szintén jellemző ez (legalábbis a képzeletbeli elmenekülés). 

Füst Milán (l888–1967) lírájának számos szecessziós vonásai egyike a ’távolba menés’ 
folyamatának különféle nyelvi megjelenésű ábrázolása. A menekül ige e vonatkozásbeli 
szecessziós használatát l. Büky: Nyelvtudomány I [2005.], 61–74. A költő lírájában számos 
ige fejezi ki a ’távolra megy’ fogalmat (megy, jár, fut szalad, rohan vágtat, üget, kocog, 
léptet, utazik stb.). Ezek az igék alapjelentésükben vagy áttételesen vannak használva. 
Minthogy a Füst Milán-líra fiktív középkori világ keretébe van helyezve, az utazás módja is 
ennek megfelelő; kocsi, ló, szekér található mint utazási eszköz. Ezt egyik, 1933. évből való 
verse vonat szavának későbbi – a középkor tárgyi világához igazított – cseréje is igazolja. 
A ’távolba menés’ kifejezésére felhasznált szavak aránya, illetőleg (az információelmélet 
szerinti) előfordulási valószínűsége a teljes lírai oeuvre-ben önmagában is stílusértékű. A 
jelenségnek a korabeli művészek életérzéséhez kapcsolódása a korstílus egyik vonásának 
megjelenésére bizonyíték. 



Doina Cmeciu: 
 Pilgrimages, (Being on the) maps and travelling in a Small World.  
A semiotic perspective 
 
University of Bacău 
Camelia Cmeciu 
„Danubius” University, Galaţi 
 
Having David Lodge’s Small World as textual support, the paper focuses on the investigation 
of difference and the way signs work (Scott 2004) within the cultural frame offered by 
academic conferences. The desire and curiosity of knowing the other, the tracing of dynamic 
changes from the medieval pilgrim to the 20th/21st century conferees as sign-readers  and the 
strategies of performing such an act of perceiving and promoting (post)modernity’s  
‘distinctiveness’  (see Foucault’s épistème, 1966, or Deely’s distinctive traits of the humn 
being as semiotic animal, 2005) are foregrounded by the conceptual metaphors of  reader as 
pilgrim/ traveller and text as map (Lakoff and Johnson 1980; D. Cmeciu 2005). Authenticity, 
contamination and corruption are also tackled with when showing how the relation between 
sign and object works or how new realities are represented in this small glocal world 
(Boorstin 1985; Fussell 1980; Thacker apud Burdett and Duncan 2002). 
 
 
 
Domány Judit:  
"Honnan jössz, ki vagy?". A messziről érkezett idegen  bemutatkozásának késleltetése 
az Odüsszeiában 
 
A homéroszi világban a messziről érkezett idegent, aki Zeusz védelme alatt állt, szívesen 
fogadták: fürdőt és lakomát készítettek neki, s csak miután jóllakott, kérdezték meg tőle, hogy 
kicsoda és honnan jött. Az Odüsszeiában Odüsszeusz két alkalommal is eltitkolja kilétét 
vendéglátói elől: a phaiákoknál, ahol csak napokkal megérkezése után válaszol a többször is 
feltett kérdésre - ekkor viszont részletesen elbeszéli kalandjait - , Ithakába hazaérkezve pedig 
álnéven mutatkozik be, hogy könnyebben tudjon leszámolni a kérőkkel, akik a vagyonát 
pusztítják.  
A bemutatkozás és a felismerés késleltetésének funkcióját kívánom vizsgálni az Odüsszeia 
elbeszélőszerkezete és  cselekménye szempontjából. 
 
 
 
Dósa Annamária:  
Könyvek által a világ – fiktív utazás Michal Ajvazzal 
 
     Michal Ajvaz (cseh kortárs író, a mágikus realizmus és a modern fantasztikum 
képviselője) A másik város regénye alapján(a regény azt az utazást mutatja be, ahogy a főhős 
a mai valós Prága mögött felfedez egy könyv kapuján keresztül egy másik világot) szeretnék 
rávilágítani az irodalomelmélet máig sokat vitatott kérdésére, a fiktív- és lehetséges világok 
szemantikájára. 
 
 
 
 



Hoványi Márton:  
Az utazás rituális és mitopoétikai gyökereiről 
Szerb Antal: Utas és holdvilág 
 
 Előadásomban szeretném az utazás szemiotikájának egy vallástörténeti, mitológiai és 
rituális gyökereket feltáró megalapozását megadni. Kiindulási alapul azt az antropológiai 
tapasztalatot veszem, amely a különféle vallási aktusokat, hiedelmeket és megnyilatkozásokat 
szorosan összeköti az út és az utazás metaforájával. Otto, Frazer és Eliade különböző célokkal 
induló mégis több eredményben és példában összetalálkozó kutatásai alapján állítható az, 
hogy a világ egymástól független kultúráiban egyaránt kifejlődik a szakralitás diskurzusában 
az ember ontológiai meghatározottságának, belső életének és az utazás egyre inkább toposszá 
avanzsáló képének szoros kapcsolata. Ezért írják el a misztikusok és a teoretikusok is a lélek 
fejlődését útként, ezért nevezik a halált átlépésnek egy másik szférába, ezért beszélnek az 
emberélet útjáról. Ezt mintázza a rítusok két fő típusa az inkarnációs és az iniciációs rítus is. 
 Az elméleti vizsgálódásban el kell jussunk addig a pontig, hogy az út szimbólumának 
létrejötte is vélelmezhetően abból fakad, hogy a vallásos tapasztalat összeölelkezik egy az 
utazás profán fenoménjével. A szakralitásnak és a nyelvnek ez a jellegzetes találkozása, ami 
napjainkra egyre inkább deszakralizált formában él tovább, nyilvánvaló hatással volt a 
szépirodalomra is. Szerb Antal Utas és holdvilág című közismert, de a szakma által 
viszonylag elhanyagolt műve, kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy elemzése révén olyan 
példákra leljünk, amelyek a fentebb vázolt teoretikus megfontolások sorvezetőjéül 
szolgálhatnak. Az előadás célja tehát kettős: egyfelől az utazás során napjainkban észlelt jelek 
értelmének vallási eredetére való rávilágítás, másfelől az Utas és holdvilág utazásképeinek 
mitopoétikai elemzése. A két cél remélhetőleg termékeny kiegészítője lehet egymásnak, akár 
már út közben is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kántor Gyöngyi: 
Mimikai kifejezések lehetőségei a neurolingvisztikában 
Interdiszciplináris áttekintés a funkcionális mágneses rezonanciavizsgálatok (fMRI) eddigi 
eredményeinek és jövőbeli lehetőségeinek bemutatására fókuszálva 
 

Utazás, emberek, kapcsolatok, élmények. Ha kifejezetten nem keressük a magányt, 
akkor utazásaink során rengeteg emberrel találkozunk. Kommunikálunk – ha nem nyelvi 
eszközökkel, máshogyan. Például mimikai kifejezésekkel. 

 
Az emberi kommunikáció (ezen belül az emberi arckifejezéseket vizsgáló kutatások) 

hatásmechanizmusainak feltérképezése ma már nem elérhetetlen cél. Funkcionális mágneses 
rezonanciavizsgálatok (fMRI) során univerzális arckifejezések videóinak észlelése alatt a 
résztvevők agyi folyamatainak feltérképezésére kerül sor. Ezeknek a vizsgálatoknak többek 
között abban is jelentőségük van, hogy egy tudományosan elfogadott mérőműszer 
segítségével térképezi fel a nem verbális kommunikáció egyik megnyilvánulási formáját. 

 
A nyelvvel foglalkozó tudományos élet különböző területeinek paradigmája mentén 

tevékenykedő kutatók (csak hogy néhányat említsünk: szemiotikusok, kommunikációs 
szakemberek, pszichológusok, antropológusok, a pragmatika kutatói, a pszicholingvisztika, a 
neurolingvisztika és a kognitív nyelvtudomány képviselői, stb.) már felismerték a mimikai 
kifejezések jelentőségét az emberi kommunikáció során. Valójában nem is szükséges 
tudományos kutatónak lenni ennek belátásához. 
Abban az esetben, ha valaki tudományos alapokon kezd vizsgálódni ebben a témában, akkor 
azonnal az interdiszciplinaritás útvesztőjében találja magát. 
 

Ez az előadás számot kíván adni röviden a mimikai kifejezések tudományos 
megközelítéseiről a nyelvtudományi paradigmán kívül (mivel ez elengedhetetlen), illetve 
belül (mivel az előadó nyelvésznek tartja magát); a terminológia lehetőségeit kihasználva 
definiálja a „mimika” kifejezést és elhelyezi a nem verbális kommunikációs kifejezések 
között; és számot ad fMRI eredményekről, amelyek mimikai arckifejezések hatását térképezik 
fel az emberi agyban. 
Az előadás során bemutatásra kerül néhány mimikavideó is, amelyet az előadó saját, 
tudományos igénnyel és tudományos felhasználásra szánt adatbázisából választott ki, s 
amelyek további, tudományos vizsgálatok lefolytatására is alkalmasak. 
 
 
 
Kapitány Ágnes: 
Az utazás mint szociális státuszbeli változás szemiotikai jelei 
 
Lévi Strauss közismert gondolata, miszerint az utazás nemcsak térbeli, hanem szociális 
státuszbeli változást is jelent. Az előadás ezt a gondolatot igyekszik mindkét irányban 
kibontani: miképpen valósul meg a társadalmi hierarchiában felfelé, illetve lefelé való 
ideiglenes elmozdulás az utazás célországaitól függően. (Figyelembe véve azokat a kevert 
formákat is, amikor mindkét irányú elmozdulást át lehet élni). Az előadás érinti az ilyen 
utazások motivációit, majd vizuális példákon mutatja be azokat a jelrendszereket, amelyeken 
keresztül az utazó a szociális státuszbeli elmozdulást érzékeli és érzékelteti. 
 
 



Kapitány Gábor: 
Az utazás mint időbeli elmozdulás szemiotikai jelei 
 
Egy más kultúra világába tett utazás bizonyos esetekben történelmi elmozdulást is jelent egy 
virtuális időtengelyen, amelyen keresztül az ember a történelmi múltba, illetve jövőbe láthat. 
Az előadás igyekszik bemutatni az ilyen típusú utazások típusait, az „időutazások” preferált 
korszakait, az utazók attitűdkülönbségeit; a „jövősokk” és „múltsokk” feloldásának 
technikáit, és -- vizuális példákkal illusztrálva – azokat a jelrendszereket, amelyeken keresztül 
az utazó a szimbolikus időbeli elmozdulást érzékeli. 
 
 
 
Kelemen Zsolt: 
A Haunted és a Harcosok Klubja eluzív logikája: egy Lacan-i utazás Chuck Palahniuk 
szemiotikus  fikcíójába 
 
Mindkét Palahniuk műben (Haunted és Harcosok Klubja) a szereplők a megosztott énjükkel 
kell, hogy szembenézzenek: a „másik” létrehozása segít nekik a valóság megbirkózásával. R. 
D. Laing eluzió koncepciója, mely létrehozza „a másik énjét” elengedhetetlen az előbb 
említett szövegek elemzéséhez. Lacan-i elméleteken keresztül számos interpretáció nyílik 
meg előttünk, hogy ezek a kiegészítő „szelf”-ek mily módon ex-zisztálnak (kívülről léteznek), 
fenntartva és biztosítva a karakterek szubjektumát. Chuck Palahniuk a minimalista stílusában 
és az orvosi szemiotika nyelvével felhatalmazza karaktereit terápiás csoportok létrehozásával 
és a múlt kísérteteinek kiűzésével. 
 
 
 
Kiss Róbert Richárd: 
Az utazás titkai 
 
 
 
Klein Laura:  
Világ körüli utazás – a Meisseni Porcelángyár polcain 

 
A Meisseni Porcelángyár megalakulása óta (1710) szívesen merít ihletet a hazai motívumok 
mellett idegen népek, országok kultúrájából is. A gyár híres festője, Johann Friedrich Höroldt 
a kínai minták mestere volt, ám az azóta folyamatosan bővülő kínálatban találhatunk többek 
között Indiát, Amerikát, Spanyol- és Olaszországot idéző alkotásokat is. Ezek között 
szerepelhet egy-egy tipikus alak (például amerikai indián vagy olasz komédiás), de az adott 
ország, nép kultúrájának hangulata előhívható színek, formák segítségével is (például tányér 
indiai virágmintával, váza kínai sárkánnyal).       
Előadásomban a Meisseni Porcelángyár termékeit alapul véve vizsgálom, hogy egy-egy 
kultúrához mely színek, formák, jelenetek társulnak, mi alapján érzünk valamit kínainak, 
indiainak, spanyolnak, vagy akár németnek. 
 
 
 
 
 



Malakuczi Viktor (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem): 
Az elmetérképészet gyakorlata a projektmenedzsmentben  
 
Mióta a múlt század második felében az információ vált a kritikus erőforrássá, számtalan  
diagramot találtak fel annak minél hatékonyabb rendezésére a tudomány, programozás,  
üzleti élet, projektmenedzsment vagy épp az oktatás számára. Az elmetérkép (Mind Map) egy  
olyan diagram, mely szavakat, ötleteket, feladatokat és egyéb elemeket köt össze és rendez el  
egy központi kulcsszó/koncepció körül. Használatos ötletek létrehozására, vizualizálására,  
rendezésére, mint segédeszköz tanuláshoz, szervezéshez, problémamegoldáshoz,  
döntéshozáshoz, fogalmazáshoz.  
 
Egy jó elmetérkép az agy működését utánozza, mely szerteágazó asszociációkra épül – 
ellenben a folyó szöveggel, mely a beszélt nyelv mechanikus lejegyzése, és éppen ezért nem  
mindig alkalmas egy komplex gondolatrendszer teljes értékű átadására. Az elmetérképészet  
erőssége, hogy a nyelvi jelek mellett grafikai jeleket, formákat, rajzokat, diagramokat,  
nyilakat is alkalmaz, és ezeket megfelelően elrendezve ki lehet használni az emberi agy  
kiemelkedő téri tájokozódási készségeit is.  
 
Az téma -formatervező szakos hallgatóként- egy olyan projekt kapcsán keltette fel  
érdeklődésemet, melyben a szokásostól eltérően végső produktumként nem egy tárgyat,  
hanem egy tér fejlesztésére vonatkozó javaslatcsomagot kellett letennünk az asztalra, így a  
gondolatmenet tisztasága minden addiginál hangsúlyosabbá vált. Előadásomban elsősorban  
tehát a saját szakmám szempontjai alapján mutatnám be az elmetérképészetet.  
 
 A Mind Mappingnek napjainkban egyre jelentősebb bázisa van. Használják az oktatásban,  
memóriasegítő eszközként, személyes szervezőként, és természetesen –ahogy én tettem-  
projektmenedzsment segédeszközként is. A módszer terjedését segítik a Mind Mapping  
programok, melyek általában a közismert Office csomag bármely tagjánál jóval 
egyszerűbbek,  
miközben az élet minden területén tudnak segíteni figyelmünk hatékonyabb megosztásában.  
 
Az elmúlt két évtizedben minden, információt intenzíven használó szakma sokat profitált a  
számítástechnika elterjedéséből; a designban elsőként a gyártás előkészítésében kapott  
szerepet (CAD), majd a prezentációban (2D és 3D grafika); a tervezés korai „szellemi”  
részében talán csak az irodai feladatok ellátására kitalált Office programokat használtuk.  
Azonban a formatervezők (építészek, stb.) formákhoz és színekhez szokott szemét kevéssé  
elégítik ki a táblázatok és felsorolások; vizuális adottságainkat jobban kiaknázó  
információszervező eszközökre van szükségünk; az egyik ilyen az elmetérkép.  
 
 Előadásomban a különböző gondolatmenet-vizualizációs módszerek áttekintését követően  
szeretném bemutatni először is az elmetérképészet működésének alapjait, módszereit és  
szabályait Tony Buzan munkásságára támaszkodva, aki terület legismertebb szakértője. Ezt  
követően röviden ismertetném saját szakterületem, a design módszertanát, és hogy azt  
hogyan segítheti az elmetérképészet. Végül pedig szeretném bemutatni a ma rendelkezésre  
álló Mind Mapping szoftverek jellegzetességeit, erősségeit és hiányosságait. 
 
 
 
 
 



Mizera Tamás: 
Földrajzi és utazási irodalom a XVI-XVIII. századi Kárpát-medence polgárainak 
olvasmányaiban 
 
A mohácsi vész utáni két évszázad művelődéstörténetének kutatása a könyves művelődés 
szempontjából ritkán kutatott terület. A korszakot és a Kárpát-medencét érintő 
forrásszegénység megköveteli ugyanakkor minden rendelkezésre álló forrás vizsgálatát. Az 
egyik leghatékonyabb módszer a polgári magánkönyvtárak elemzése. A címben említett 
időszak forrásainak 70%-át a hagyatéki összeírásokban szereplő könyvjegyzékek jelentik, így 
ez a forrástípus állt annak a feltáró és elemző munkának fókuszában, amely az Adattár XVI-
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, illetve a Könyvtártörténeti Füzetek sorozat 
forrásközléseinek áttanulmányozásán alapult. A XVI-XVIII. századi, foglalkozást űző 
polgárok olvasmányanyagát kutatva került feldolgozásra munkámban mintegy 80 korabeli 
foglalkozással kapcsolatban közel 600 hagyatéki összeírás, melyekben több, mint 7000 
könyvre történik utalás. A tartalmi kritériumok szerinti elemzés a földrajzi és utazási irodalom 
aspektusából is ígéretesnek mutatkozik, így a korabeli polgárok által olvasott konkrét művek, 
az útleírások és peregrinációs irodalom területén egyaránt. Az előadásban ennek a jól 
körülhatárolható tematikának a kifejtésére vállalkozik a szerző. 
 
 
 
Nagy Andor (EKF): 
Sándor István úti beszámolói 
 

Előadásomban az első magyar bibliográfus, Sándor István (1750-1815) útleírásaiban 
lejegyzett utazási élményeit és a bennük olykor felbukkanó jelképeket mutatom be. A szerző 
munkássága ebből a szempontból még keveset kutatott.  

Vizsgálódásom elsősorban az Egy külföldön utazó magyarnak jó barátjához küldetett 
levelei című művére építve, az autopszia módszerén alapul. Ez irányú írásainak műfaja 
útikalauz, ezért és írói megformálását tekintve is azt mondhatjuk, hogy egyedülálló és hosszú 
ideig páratlan munka ez a magyar irodalom történetében.  

Írásaiban Sándor István újfajta érzékenységgel közelít a világhoz, melyben a 
természettel bensőséges kapcsolatban élő ember panteizmusa sugárzik, ezzel mélyíti el a 
felvilágosodás emberének érzelmességéről és a természet utáni idilli vágyódásáról alkotott 
képünket. Beszámolóiban egyébiránt kiemelt jelentőséget kapnak a kertművészethez 
kapcsolódó írásai is, mely szerint az angolkert a természetben felolvadni vágyó 
szabadságvágyat jeleníti meg, illetve az egyénben gyökerező félelmet is az elmúlástól. Más 
írásaiban pedig a nők szerepével, illetve a katolikus egyház helyzetével foglalkozik.  

Témaválasztásom egzotikuma, hogy egy elfeledett bibliográfus beszámolói alapján - 
szemiotikai szempontokat is érintve - ismertetem utazásainak jelentőségét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Németh Gabriella: 
Kulturális empátia és szemiózis 
 
Előadásom három fogalom köré épül fel: kultúra, kód és empátia, és vizsgálja ezek 
egymáshoz való viszonyát. Egy négyfős egyetemistákból álló utazó csapat élményeinek 
szemiotikai megközelítését kívánom bemutatni 16 országban szerzett tapasztalatok alapján. 
Vizsgálom az idegen kultúrába való bevonódás szakaszait és azt, hogy miből áll össze a 
kulturális kód. Megnézem, hogy a közös kulturális kód hiánya hogyan oldódott fel az empátia 
segítségével. Az előadás célja, hogy rávilágítson az empátia szemiotikus potenciáljára és arra, 
hogy ennek segítségével hogyan érhető el a kulturális integráció. Állítom, hogy az empátiát 
megsokszorozza a kulturális bevonódás euforikus fázisa és azt, hogy az empátia működteti a 
jelentéstételezés folyamatát. Az előadás elméleti és elemző igényű, amelynek tudományos 
kerete interdiszciplináris. Ily módon ötvözi a pszichológia, a kultúrakutatás és a szociológia 
eredményeit. 
 
 
 
Németh Zoltán: Az utazás szemiotikája a kortárs magyar irodalomban 
 
A tanulmány az utazás fogalmába kódolt jelentéseket a kortárs magyar irodalom alkotásaiban 
vizsgálja. Főként az utazásnak a kulturális aspektusaival foglalkozik, a kultúrák 
megismerhetőségének, az idegenség problematikájának és a dialógus esélyeinek 
kérdéskörével. A tanulmányban többek között Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása, 
Győry Attila: Kitörés, Krasznahorkai László: Az urgai fogoly, Talamon Alfonz: Gályák 
Imbrium tengerén, Spiró György: Fogság, Kiss Noémi: Trans című kötetei kapcsán kerülnek 
szóba az említett kérdéskörök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petőfi S. János: 
Utazás egyetemről egyetemre 
Svéd, német és olasz egyetemek testközelből 
 

Valaki egyszer azt mondta, hogy egy országot csak az tud  igazán megismerni, aki 
annak adófizető polgárává válik. Előadásomban Svédország, Németország és Olaszország 
egyetemein mintegy négy évtizeden keresztül adófizető polgárként szerzett tapasztalataimat 
idézem fel.  

Az előadás annyiban tekinthető hozzájárulásnak az utazás szemiotikájához, hogy 
főként arra helyezi a hangsúlyt, ami engem - magyar szociokulturális környezetből érkezőt - a 
számomra addig ismeretlen világra utaló komplex jelekként megragadott. 

Foglalkozom az egyetemi épületek struktúrájával, fizikai környezetükbe való 
beágyazottságukkal. A hallgatók, doktorandusok és az oktatók egyetemhez és egymáshoz 
való viszonyával, valamint azzal, hogy ezekhez az egyetemekhez tartozva mi és milyen 
módon tette lehetővé az egyes országok civil társadalma egy-egy jellegzetes eseményének 
megismerését is. Például olyanokét, mint a családi ünnepként lebonyolított államvizsgákét, a 
doktorálást sajátos forgatókönyv alapján lezáró ünnepi vacsoráét, a Luca-nap megünneplését, 
vagy a Nobeldíj-átadás ceremóniájáét. De azt is, hogy egyetemi oktató Németországban 
szerzett tapasztalata alapján miért érthető félre a Németországban tanuló japán egyetemi 
hallgatók magatartása, és azt is, hogy  Németországban tanuló görög kisiskolások 
Görögországban szerzett tapasztalata alapján miért érthető félre a németek tengerhez való 
viszonya. 
Ezeknek a tényeknek és tapasztalatoknak a tudatosítása gazdagítja mind általános,  mind az 
utazásra vonatkozó szemiotikai ismereteinket. 
 
 
 
 
Sárosi Annamária: A Titanic, mint kulturális szimbólum  
 

Előadásom témájának az 1912-ben elsüllyedt Titanic luxusgőzös történetét választottam. 
Kutatásom során a következő kérdésekre keresem a választ: 
Mit jelentett a Titanic megépítése a hajózás, a gazdaság és a társadalom számára? Hogyan vált 
eggyé a hajókatasztrófa fogalmával? Hogyan reprezentálódott a kor sajtójában? Honnan 
nyerte konnotatív erejét, mitől válhatott mítosszá (vö. Barthes) olyan mértékben, hogy közel 
100 évvel a katasztrófa után is képes bűvkörébe vonni az embereket?  
Előadásom célja, hogy bemutassam a Titanic katasztrófáját egy eddig kevéssé vizsgált 
szemszögből, és feltárjam az őt övező mítosz mögött rejlő összefüggéseket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schirm Anita: 
Manipuláció az út mentén 
 
 Előadásomban a pragmatika és a diskurzuselemzés eszköztára segítségével az 
óriásplakátok manipulációs stratégiáit mutatom be. Mivel egy óriásplakát átlagos 
megfigyelési időtartamába csupán hét szó és két grafikai elem fér bele, ezért fontos, hogy a 
plakát távolról is olvasható és hatásos legyen. A leginkább figyelemfelkeltő óriásplakátok 
kiaknázzák a képi és nyelvi játékok által keltett humort, ám ez csupán a manipulálás egyik 
lehetséges módja. 
 A megtévesztést a reklámplakátok ugyanis főként hibás vagy nem kellően 
alátámasztott érveléssel, tartalmi ellentmondásokkal, hamis ígéretekkel, érzelmekre 
apellálással és félre-tájékoztatással érik el. A csúsztatásokat és rejtett tartalmakat az átlag 
szemlélő nem is mindig veszi észre. Előadásomban ezeket a leggyakoribb manipulációs 
eljárásokat mutatom be magyarországi reklámplakátok képi és nyelvi példáinak az 
elemzésével. 
 
 
 
Szíjártó Imre (EKF): 
Kelet-közép-európai road movie-k térképzete 
 
A road movie műfajának filmjeiben a szereplők úton vannak, elsősorban kocsival. Az utazás 
fontosabb a célnál; a szereplők általában társadalom peremén élő emberek. (A műfaj 
ősszövege az irodalomban Jack Kerouac Úton című 1957-es regénye). A 60-as évek elejétől a 
70-es évek közepéig tartott az ún. biker movie-k korszaka. A korszak (és Új-Hollywood) 
egyik nagy klasszikusa a Szelíd motorosok (1969). A road movie alműfajai között tartjuk 
számon az autóversenyzős filmeket, de törvényen kívüli fiatalokról szóló filmeket is (Született 
gyilkosok). A 90-es évektől kezdve a műfaj újabb szubkulturális tartalmakkal töltődik fel 
(feminista és gay történetek pl. Thelma és Louise, Priscilla, a sivatag királynője), de 
előfordulnak a legkülönbözőbb tematikai mutációi (Anyádat is).    
Az előadás a műfaj rendszerváltás utáni kelet-közép-európai változatait tárgyalja. 
Szempontok: a kelet-közép-európai országok filmjeiben hogyan jelenik meg az a társadalmi 
és földrajzi értelemben is megvalósuló szabadság, amely a műfaji előképekre jellemző; a 
filmek a szereplők utazásai során milyen térszemléletet alakítanak ki. A következtetések 
vázlata: a tárgyalt filmek mesemotívumokat használnak; az utazás gyakran alakul át belső 
utazássá; belföldi utazások hiábavaló, meddő vándorlásként jelennek meg; a filmek 
topográfiája külföldi utazással egészül ki, mert az adott országok tere szűkösnek bizonyul; 
nincsenek tiszta műfaji képletek, gyakori a műfajparódia. A 90-es évek cseh, szlovák, lengyel, 
magyar, szlovén filmjeinek térbeli tágassága tehát korlátozott, hiányzik belőlük a road movie-
k eredendő felszabadultsága; a szereplők zárt körökben toporognak, a külső szabadság 
hiányában befelé fordulnak, (ön)kritikusan viszonyulnak az utazás toposzához. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szirmai Éva 
A szerelem szárnyán  
avagy:  Hogyan írjunk szerelmes regényt? 
 
A 20. századi tömegkultúra egy sajátos szörnyszülöttje az ún. füzetes szerelmes regény, 
amelynek „előállítására” egész iparág alakult. Mind struktúrájában, nyelvi 
megformáltságában, mind motívumrendszerében érzékelhető a fogyasztói igényeknek való 
teljes megfelelni vágyás, a termelés gazdaságossági szempontjainak meghatározó volta – és 
ezek eredményeként a tökéletes kiszámíthatóság, uniformizáltság, nyelvi és szerkezeti 
egysíkúság. 
Előadásomban a Magyarországon 20 éve működő Harlequin Kiadó Tiffany sorozatában 
megjelent szerelmes regényeket vizsgálom, kiemelt figyelmet fordítva az utazás motívumára 
ezekben a szövegekben. Meg kell állapítanunk, hogy ellentétben a felvilágosodás óta létező 
utaztató regények műfaji sajátosságaival, az utazás-motívum jelentéseivel a magas 
irodalomban, a szerelmes regények szerzőit sokkal praktikusabb szempontok vezérlik, amikor 
hőseiket idegen környezetbe helyezik: egyrészt a szövegek terjedelme és szerkezete 
meghatározta in medias res indítás, ahol az új helyre való megérkezés mentesít az 
„előtörténet” fáradságos taglalásától, másrészt a behatárolhatatlan helyszíneket („bárhol 
megtörténhet veled”) csak nagyon ritkán váltják fel értelmezhető földrajzi helyek, és ezek 
„ábrázolásában” is leginkább egyfajta sztereotip gondolkodásmód érvényesül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Takács Szilvia:  
Útalakzatok a folklórban – az útelágazástól a labirintusig 
 
A gazdag szimbolikus jelentéssel bíró útalakzatok archetipikus szimbólumok. Ezek 
rendszerét, megjelenési formáit kutathatjuk a magyar népmesékben, népi imákban, 
szólásokban és közmondásokban, valamint a tárgyi néprajz alkotásaiban (hímes tojás, hímzés, 
fafaragás, stb).  
Előadásom az alábbi 9 (gyakran egymást részlegesen fedő jelentésű) alapforma képi és 
szövegi kapcsolódási pontjaira irányul, mellékesen érintve az irodalmi és képzőművészeti 
vonatkozásokat is. 
Végső soron mindegyik természetesen életút-séma is egyben, - nem véletlen, hogy az 
archaikus művészetben ezek stilizált változatai jelennek meg leggyakrabban. Megközelítésem 
a szakrális folklór, az etnolingvisztika és a vizuális antropológia területeit érinti.  
 
 

     
Egyenes út, igaz 
út 

Lefelé/felfelé 
vezető út 

útkereszteződés Útelágazás, 
válaszút 

Önmagába 
visszatérő út 

    

 

Csigavonal, 
spirál 

útvesztő Görbe út Hegy-völgy, 
rögös út 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tokaji Ildikó:  
A térképjelek világa 

Utazásaink nélkülözhetetlen segédeszköze, a térkép a földünk felszínét, a rajta lévő természetes 
és mesterséges tereptárgyakat, illetve a térhez köthető információkat ábrázolja.  

A térképi ábrázolás a vizualizáció egyik legrégebbi és leghatékonyabb tudományos eszköze. A 
hagyományos definíció szerint a térkép a Földön és más égitesten vagy a világűrben található 
természeti és társadalmi eredetű tárgyak, jelenségek illetőleg folyamatok méretarány szerint 
kicsinyített, generalizált, magyarázó ábrázolása a síkban.  
Az Új (vagy elméleti) kartográfia terminológiai meghatározása szerint a térkép a valóságról 
alkotott és térhez kötött információk szerkezeti modellje. (Klinghammer, 1999:42), azonban a 
rendszerbe foglalt digitális információgyűjtés fogalmat is alkalmazzák (Klinghammer:1992). 

A térkép jelei segítségével széleskörű információs igényeket elégít ki, ily módon a 
legfontosabb vizuális adattárolók és kultúra-terjesztők közé tartozik. A térképi ábrázolás 
egyszerűsített, úgynevezett generalizált formában valósul meg. A méretarány kisebbítése miatt 
az információ jelentős részét a térkép jelek segítségével ábrázolja. A térképjelek értelmezése a 
térképek sokszínűsége miatt nem könnyű dolog. A térképen bizonyos tereptárgyakat 
meghatározott, konvencionálisnak nevezhető színekkel ábrázolunk. A térképi kép teljes értékű 
értelmezését a nevek, feliratok teszik lehetővé. 

A térképolvasás különleges befogadási folyamatával a gyakorlott térképolvasó már elutazása 
előtt számtalan információt megtudhat arról a vidékről, városról, ahova készül.  
 
A térképjelek is besorolhatók a Charles Sanders Morris (2005) által elkülönített az ikon, index 
és szimbólum típusú jelek kategóriájába. A térképjelek nagyobb hányada tekinthető 
megegyezésen alapuló szimbólum típusú jelnek. Az index típusú jelek a térképeken csak az 
ábrázolt jelenség létezésére utalnak (pl. a kék szín vízfelületet jelent). Az ikonikus jelek mint az 
ábrázolt tárgy vagy jelenség legnagyobb hasonlósággal bíró leképezései, magukon viselik azt a 
jegyet, amelyek jelentést adnak nekik, (pl. egyes térképeken a kisméretű, miniatűr élethű, vagy 
vázlatos épületrajzok, v. fák rajzai). Voigt (1977:165) elemi kommunikációs szemiózis-nak 
nevezi a térképjelek és a tér közötti jelviszonyt. 
 
A számítástechnika megjelenése forradalmi változásokat hozott a térképészetben. Ahogy 
Arnberger (1966) megfogalmazta: a térképészet a matematikához hasonlóan, elvonatkoztatott 
formában fejlődik, továbbá módszertani segítséget nyújt a természet- valamint a 
társadalomtudományok számára. 
Ma a térkép a digitális tárgymodellből és a hozzá tartozó analóg megjelenítési modellből áll. 
A megjelenítés és az adatok tárolása elválhat egymástól. Ez átértelmezi a pontosság 
konvencionális fogalmát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Török Éva:  
A groteszk realizmus időtlen jelei Heiner Müller Hamletmachine drámájában 
 
 
Heiner Müller Hamletmachine című drámája egy valóságos időutazás, mivel a drámában 
nehezen találni olyan részt, ami nem egy másik korszakból származó szöveggel diskurál. 
Meggyőződésem viszont, hogy Mihail Bahtyin groteszk realizmusának jelei nem csak 
következetesen meg-megjelennek a drámában, hanem a karnevál időtlensége segít a darab 
időbeli ugrásait egymással összekötni és az időutazást nem csak elviselhetővé, de inspirálóvá 
is tenni. A karnevál filozófiájával sikerül a Hamletmachine művészeti (Shakespeare 
Hamletje) és politikai (kommunizmus) gondolatait is összekötni. A groteszk realizmus egyik 
fontos jele a női test, mint maga a történelem kulcsa, a kezdet, az élet potenciális forrása. 
Ofélia tölti be ezt a szerepet, az ő meztelen testének a közösségi térbe (utcára) helyezésével 
veszi kezdetét a karneváli jelek kavalkádja, melynek filozófiája Hamletet is olyannyira 
magával ragadja, hogy ő is nővé szeretne válni. Ahogyan a karnevál megszületik a 
Hamletmchine művészeti vonalán, úgy ítéltetik halálra a politikai vonalon, ami az 56-os 
budapesti eseményeket jeleníti meg egészen a kommunista ideológia megsavanyodásától a 
forradalomig. Hamlet kívánsága, hogy gépezetté váljon a szociális abjekt következménye, 
melyet a kommunista ideológia nép általi újratermelése és az ezzel járó önundor okoz. Ez a 
szociális abjekt vezet az ideológia elleni fellázadáshoz és a megtört Ofélia képében egy 
megújult karneváli filozófia megalapozásához, ahol az Ofélia kezében lévő kés egyszerre 
jelöli az életet és a halált is. Bahtyin groteszk realizmusában a női test magának az emberiség 
történetének kulcsa, ez a női test akadályozza meg a történelem végét, melyre a melankóliától 
gyötört Hamlet annyira vágyik.  
 
 
 
 
Újvári Edit: 
Zarándokút és spirituális utazás. A jávai Borobudur építészeti szimbolikája  
 
A buddhista művészet kiemelkedő jelentőségű építészeti emléke, a Jáva szigetén található, 9. 
század elején épített Borobudur a sztúpaépítészet történetén belül is különleges alkotás. Olyan 
háromdimenziós mandala-építmény, amellyel kapcsolatban az utazás szó szerint is értendő: 
egyrészt a buddhista vallási élet zarándokútjainak célpontja, másrészt a zarándokok a 
borobuduri sztúpát bejárva valóságos és szimbolikus utat is megtesznek. A sztúpa tervezői a 
spirálisan felfelé vezető útvonal kialakításával a spirituális út szimbolikáját a vizualitás 
eszköztárával jelenítették meg: az építmény mandala-alaprajzot követő útvonala, valamint a 
díszítő dombormű-faragványai egyaránt összetett jelentések hordozói.  
Az előadás a jávai Borobudur építészeti szimbolikáját elemzi: arra keres választ, hogy a 
sztúpa valóságos útvonalával hogyan törekedtek a spirituális utazás kifejezésére, és milyen 
képi elemekkel tették érzékelhetővé a buddhista út-fogalmat? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verók Attila: 
Az európai apodémikus irodalom egyik jelentős magyarországi művelője: 
Martin Schmeizel (1679-1747) és az utazási irodalom elmélete 
 
Ha valaki végigtanulmányozza az elmúlt négyszáz évben született, utazásról szóló elméleti 
szakirodalmat, a szerzők között csak elvétve bukkan magyarországi illetőségű személyek 
neveire. Üdítő kivételt képez a 18. század első felében tevékenykedő, erdélyi születésű 
polihisztor, Martin Schmeizel, aki számtalan diszciplína mellett a földrajzi és különösen az 
apodémikus irodalomban is jelentőset alkotott. 
A jelen előadás szerzője az eredeti szövegek tanulmányozása nyomán arra tesz kísérletet, 
hogy áttekintse Schmeizelnek az utazás elméletével kapcsolatos, kultúrtörténeti kuriózumnak 
számító módszertani nézeteit. A téma tárgyalása emellett szemiotikai szempontból is érdekes 
lehet, hiszen az előadás során bemutatandó művek egyikében az utazás elméletéhez 
kapcsolódó, ritkaságszámba menő, ikonográfiai jelentőségű, metszetes ábra is található. 
 
 
 
Veszelszki Ágnes (ELTE): 
A digilektus nem elektronikus szövegekben 
  
A digilektus terminust Heinrich Löffler (1985) szociolingvisztikai modelljébe illesztve 
alkottam meg. Löffler hat szempontból csoportosítja a nyelv változatait, ezek közül az egyik a 
médium, a közvetítő közeg szerinti osztályozás. A mediolektusok két típusát ismerteti: az írott 
és a szóbeli szövegét. Az infokommunikációs technika korában ezt kiegészíthetjük az 
írásbeliség−szóbeliség kontinuum köztes állomásával, a digilektussal. A digilektus 
nyelvváltozat az elektronikus médiumok (pl. számítógép, mobiltelefon) nyelvhasználatához 
kötődik. Jellemzői többek között a rövidítések, az ikonikus írás, a fonetikus írásmód, az 
írásjelek elhagyása vagy helyettesítése emotikonokkal. Előadásomban azt vizsgálom, 
előfordulnak-e ezek a jellemzők az elektronikus médiumtól elszakított, papír alapú közegben: 
középiskolás diákok egymás közti levelezésében. 
 
 
 
Veszprémi Eszter. Utazási élmények a szemiotika tükrében 
    
     Előadásomban arra keresem a választ,hogy a különböző,általam bejárt országokban 
ill.városokban v. más településeken milyen szimbólumok jellemzőek és ezek hol,miben 
jelennek meg. 
    A példákat saját gyűjtéseimből merítettem és vizsgálom azok színeit, formáit, térbeliségét, 
funkcióit, kiegészítve a szakirodalommal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zsélyi Ferenc: 
Vonat(k)ozás 
 
50 éves vagyok, 14 éves korom óta utazom rendszeresen vonattal. Először a matematika 
tagozatos gimnáziumba, aztán a bölcsészkarra, majd egyre gyakrabban az idősödő 
szüleimhez. Azt tekintem át, hogy miként juttatott a gőzös húzta gyorsvonatból lett IC ide, 
Egerbe, a szemiotika konferenciára: hogyan lett a vonatból (train) vonat(k)ozás (train of 
consciousness), miközben szinte minden/ki, amit/akit a vonatból láttam, először egy-egy 
napra, majd örökre tovatűnt. 


