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Közhasznúak lettünk! 
Több éves küzdelem eredményeként a Fővárosi Bíróság 2009. április 30-ától a társaságot közhasznú szervezetnek 
minősítette (az okiratszám: 9. Pk. 65.345/1991/19). A közhasznúság elsősorban a pályázati lehetőségeinket bővíti.  
 
Megújult a honlapunk! 
A www.szemiotika.hu honlap tartalmában és külalakjában jelentősen megújult 2009 szeptemberében. A korábbi 
ezüstös, kicsit futurisztikus honlapot egy melegebb, napsugaras színű honlap váltotta fel, amelyben a hagyományos 
rovatok mellett új üzenőfal jelent meg.  
 
1%  
2009. november 25-én az APEH 82.407 forintot utalt át állampolgárok 2008. évi személyi jövedelemadójának fel-
ajánlásából. A 2007. évi felajánlást a Szemiotikai Tájékoztató megjelentésére, postázására, valamint a honlap meg-
újítására használtuk fel. Kérjük tagtársainkat, hogy 2010-ben is rendelkezzenek adójuk 1%-áról a társaság javára. 
Adószámunk: 18012989-1-42. A honlap címoldalán állandó 1%-os tájékoztatót helyeztünk el!  
 
Tagdíjfizetés 
A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíja 2010-ben változatlanul 500 Ft. Kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy tagdíju-
kat a mellékelt csekken lehetőleg OTP-fiókban fizessék be, avagy még egyszerűbben is eleget tehetnek a tagdíjfi-
zetésnek: utalják át (bankban vagy az interneten) a tagdíjat számlaszámunkra: 11705008-20423070 – 2010. évi 
tagdíj+név közleménnyel. Köszönettel fogadjuk a túlfizetést, amellyel egyesületünk működését, honlapját, Szemio-
tikai Tájékoztatóját, programjainkat támogatja. 2009. évi tagdíjfizetőink névsorát a lapban közöljük.  
 
A Magyar Szemiotikai Társaság adatai 
3382. sz. közhasznú fokozatú társadalmi szervezet, a bírósági bej. száma: 6.Pk.65345/1. Főv. Bíróság, 1991. 02. 26. 
Közhasznúsági bejegyzés: 2009. április 30. Adószám: 18012989-1-42. Bankszámlaszám: OTP 11705008-
20423070 Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fszt. 19. ELTE BTK Folklore Tanszék. Honlap: 
www.szemiotika.hu. E-mail: szemiotika@szemiotika.hu. Telefonszám: 485-5203, +36-30-318-9666 (Nagy Le-
vente titkár) 
 
A Társaság 2010. évi tervezett kiemelt programja (a pontosítások a honlapon olvashatók) 
 
2010. április 23. A magyar nyelv napja, Széphalom/Sátoraljaújhely  
2010. április 23–30. A magyar nyelv hete, Vas megye, Szombathely (TIT) 
2010. május 28–29. Vallásszemiotikai tanácskozás. Magyar Szemiotikai Társaság, Szomor (Tervezett, meghívásos 
program) 
2010. június 17. csütörtök, 16.00 Szarvas Gábor nap, Jelentés a magyar nyelvről 2010. A Magyar Szemiotikai Tár-
saság könyveinek bemutatója, 18.00 Az MTA előtt Szarvas Gábor mellszobrának megkoszorúzása, 18.30 Szarvas-
vacsora. MTA székház, 1051 Budapest, Roosevelt tér 9. Akadémiai Klub étterem 
2010. szeptember 26. Nyelvek európai napja  
2010. október 1–3. Gasztroszemiotika. Semiotica Agriensis 8. Magyar Szemiotikai Társaság, Eszterházy Károly 
Főiskola alkalmazott kommunikációtudományi tanszék, Eger (lásd felhívásunkat) 
2010. november 18. csütörtök 15.30 Éves rendes közgyűlés, ELTE Folklore Tanszék könyvtára, 1088 Budapest, 
Múzeum krt. 6-8.  
2010. november 23–24. Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet. (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3.) EL-
TE, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Budapest (lásd felhívásunkat) 
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8. Semiotica Agriensis: Az étkezés szemiotikája (gasztroszemiotika) 

 
KONFERENCIAFELHÍVÁS 

 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszé-
ke, a MAB kommunikációtudományi szekciója, a Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Inter Kultúra-, 

Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. 
 
 

Az étkezés szemiotikája 
 

címmel rendezi meg a 8. Semiotica Agriensis konferenciát. 
 

A konferencia időpontja: 2010. október 1–3. (péntek, szombat, vasárnap) 
Helye: Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 

 
 
A tervezett program: 

– Az étkezés szemiotikája (tudományos konferencia)  
– Ifjú szemiotikusok 8. konferenciája (egyéb témákkal is lehet jelentkezni)  
– Plenáris és poszterelőadások  
– A Magyar szemiotikai tanulmányok 22–23. kötetének sajtóbemutatója 

 
Szemiotikai vagy szemiotikai jellegű – filozófiai, folklorisztikai, nyelvészeti, művészetelméleti, irodalmi, kommu-
nikáció-, médiaelméleti, informatikai, hálózatkutatási, pedagógiai stb. – témában jelentkezhetnek előadással egye-
temi, főiskolai hallgatók, PhD-hallgatók, oktatók, kutatók. A legföljebb 20 perces előadásokat szabad megbeszélés 
követi.  
 
Jelentkezési határidő: 2010. június 15.  
 
A jelentkezési lap a www.szemiotika.hu honlapról letölthető. 
 
Regisztrációs díj: 3500 Ft, amelyet az előadóknak 2010. augusztus 31-ig kell a következő számlaszámra utalni: 
11705008-20423070 (Magyar Szemiotikai Társaság). 
 
A szállás- és étkezési lehetőségekről a jelentkezőket 2010 augusztusában 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. 
nagy.levente@e-nyelv.hu. 
 
 
A konferencia anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság megjelenteti. 
 
 
 
Budapest–Eger, 2010. január 11. 
 
 
 
 

Dr. Voigt Vilmos Dr. Balázs Géza Dr. H. Varga Gyula 
egyetemi tanár egyetemi tanár főiskolai tanár 
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1. körlevél az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3. című konferenciáról 

 
FELHÍVÁS 

 
Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet 

(Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3.) 
 

A konferencia időpontja: 2010. november 23–24. 
A konferencia helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) 

A konferencia szervezőbizottsága: 
Adamikné Jászó Anna, Szathmári István, Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (titkár) 

 
Kultúra és nyelv kapcsolata végigkíséri a nyelvtudomány történetét. Egyes irányzatok megpróbálják szétszakítani, 
mások túlértékelik ezt a kapcsolatot. Kultúra és nyelv kapcsolatát különösen a következő tudományos irányzatok 
hangsúlyozzák: retorika, stilisztika, etnolingvisztika, antropológiai nyelvészet, szemiotika, szövegtan, újabban a 
kognitív nyelvészet és az interkulturális tanulmányok. Mindezekben leginkább közös a funkcionális-pragmatikus, 
esetleg didaktikai szemlélet.  
A konferenciának az a célja, hogy előadásokkal bemutassa kultúra és nyelv kapcsolatának elméleti és módszertani 
megközelítéseit, a megközelítések kritikáját, s ezzel termékeny vitára serkentsen. A konferenciasorozat nyitott a 
különböző elméleti irányzatok előtt.  
A szervezők különösen a következő témákat ajánlják az előadók figyelmébe: kultúra–nyelv összefüggései, kulturá-
lis evolúció;  a világ nyelvi (tudományos, kulturális stb.) képe mint a nyelvtudományi kutatások tárgya; nyelvi szö-
vegek (más jelrendszerek) létrejötte és funkcionálása; beszélt–írott nyelv, orális–írott kultúra; új technológiák hatá-
sa a nyelvi kultúrára; nyelv és kulturális identitás; interkulturális kommunikáció; etnolingvisztika, antropológiai 
nyelvészet; magyar művelődés – magyar nyelv. A téma sokrétű volta miatt a szervezők négy fő témakört emelnek 
ki: 

1. Nyelvtudományi kutatások kultúra–nyelv tárgykörében (elméletek, kritikák) 
2. Antropológiai etnolingvisztikai, interkulturális nyelvi jelenségek (leírások) 
3. A világ nyelvi képe (különböző aspektusokban) (elemzések) 
4. A mai magyar nyelvi kultúra (média, világháló, oktatás, olvasás) kérdései 

 
Az előadások hossza 15–20 perc. A kétnapos konferencia négy, egy-egy félnapos beosztású téma köré rendeződik. 
Mindegyik témakör végén vita követi az előadásokat.   
A konferenciára névvel ellátott, a kívánt témakört megjelölő, 15 soros kivonattal (absztrakttal) várjuk a jelentkezést 
2010. március 31-ig csatolt fájlként a következő címre: nyelvkultura@gmail.com.  
A jelentkezések elfogadásáról és a nem végeleges programról 2. körlevelünkben, 2010. június 30-ig értesítjük a 
résztvevőket. 3. körlevelünket 2010. október 20-ig küldjük ki a konferencia végleges programjával.  
A konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan megjelentetjük. A tanulmányokat 2010. december 31-ig a meg-
adott stíluslap szerint kell elkészíteni.  
A konferencia regisztrációs díja: 3500 Ft, amelyet a jelentkezés elfogadása esetén kell befizetni.  
A konferenciát az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Magyar Nyelvstratégiai 
Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.  
Budapest, 2010. január 11.     

Veszelszki Ágnes tanársegéd, a konferencia titkára 
 

Jegyzőkönyv 
Időpont: Társaságunk éves rendes közgyűlését 2009. november 19-én tartotta a társaság székhelyén.  
A második közgyűlésen részt vettek (a jelenléti ív szerint): Voigt Vilmos, Balázs Géza, Nagy Levente, Dede Éva, 
Szívós Mihály, Szőllősy-Sebestyén András, Deák-Sárosi László, Andor Csaba, Hoppál Mihály, Kapitány Ágnes, 
Benkes Zsuzsa, Kapitány Gábor, Aporné Kincses Kovács Éva, Gráfik Imre, Petőfi S. János.  
 
1. Az elnök köszöntötte az egybegyűlteket, megállapította, hogy a közgyűlés szabályosan lett összehívva, a jegyző-
könyvvezetésre felkéri Nagy Leventét, hitelesítésre Dede Évát és Kapitány Gábort.  
2. Az elnök megtartotta közgyűlési beszámolóját (a Tájékoztatóban közöljük). Szóban hozzátette, hogy a Gyurácz 
Ferencnek, a Vasi Szemle főszerkesztőjének, valamint H. Varga Gyulának és Klein Laurának, a 7. Semiotica 
Agriensis szervezőinek a társaság tolmácsolja köszönetét.  
3. A főtitkár megtartotta pénzügyi beszámolóját (a Tájékoztatóban közöljük).  
4. Dede Éva ismertette a számvizsgáló bizottság jelentését.  
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A közgyűlés a 2-4. pontokban ismertetett jelentéseket egyhangúlag elfogadta. 
5. Az elnök ismertette a 2010. évi programtervet és pénzügyi tervet. A közgyűlés jóváhagyta a terveket. 
6. Az elnök ismertette a 2009. Jelismervény kitüntetettjét: Szabó Irént. Szabó Irén később veszi át a kitüntetést. 
 
Ezután került sor a közgyűlési előadásra. Petőfi S. János Utazás egyetemről egyetemre. Svéd, német és olasz egye-
temek testközelből című előadásának első felét Benkes Zsuzsa tartotta meg, majd megérkezett az előadó is. A színes 
előadást élénk beszélgetés követte különféle egyetemi hagyományokról. Az előadás megjelenik a 2010. évi tanul-
mánykötetben. 
 
K. m. f. 
Nagy Levente jegyzőkönyvvezető 
A jegyzőkönyv hitelesítői: Dede Éva és Kapitány Gábor  
 

Közgyűlési beszámoló, 2009. november 19. 
Honlap 
Gyakorlatilag pontosan egy évvel ezelőtt volt előző közgyűlésünk. Azóta a Magyar Szemiotikai Társaság szabály-
szerűen és bizonyára sikeresen folytatta tevékenységét.  
Erről immár nem csupán a Szemiotikai Tájékoztató, hanem az új honlap: www.szemiotika.hu is tájékoztat. Ez 
utóbbi tényhez hozzá fűzhetjük, hogy a mi honlapunk jobb, sokoldalúbb, interaktívabb is lehetne. Ez nem csak a 
szerkesztőkön múlik, és nem csak azzal mérhető, ki hányszor kattintott oda valamire. Egy rólunk szóló számítógé-
pes bemutatkozás esetében még mindig a pontos és idejében elkészített/frissített információ elérhetősége a legfon-
tosabb. A honlap semmiképpen ne legyen öncél, a ma oly gyakori „időtöltő szörfölés” kelléke. És nem pótolja a 
szemiotikai kutatást, oktatást, publikációkat, recenziókat, vitákat stb.  
A honlapon lévő „képtár” egyébként igen jó kezdet. 
Viszont azon el kellene gondolkoznunk – mivel nincs (és hamarosan aligha lesz) szemiotikai folyóiratunk, ilyen 
szerepet miképp tölthetne be (igazán!) a mi honlapunk? 
Közhasznúak lettünk; 1% 
Legfontosabb évközi hírünk az, hogy (hosszú procedúra végén) 2009. április 30-án a Fővárosi Bíróság „közhasznú 
fokozatú szervezetnek” minősítette Társaságunkat. Ez nemcsak rangot ad, hanem pályázatok esetében komoly 
helyzeti előnnyel járhat. 
Van már némi értesülésünk az idei 1%-os adóátutalást illetően is. Minthogy ez továbbra is Társaságunk egyetlen, 
garantált jövedelme, felhívjuk tagjaink figyelmét e körülményre. Megemlíthetjük, hogy például ha „átutalóink” 
közül valaki nyugdíjba vonul – már ez is érzékeny érvágást jelent a Magyar Szemiotikai Társaság számára is. Úgy-
hogy minél több tagtársunk adja nekünk = saját magának a tőle amúgy is elkerülő pénzt.  
Másik megoldásként egy „szemiotikai vallást” is alapíthatnánk, és úgy is adhatnánk önmagunknak némi pénzt. Ám, 
azt hiszem, mi még ennél komolyabban vesszük a „vallás” szót és ilyen trükköktől indokoltan viszolyognánk. 
A nálunk igen mérsékelt összegű tagdíj befizetését továbbra is hangsúlyozzuk, mégpedig a legegyszerűbb módon. 
Egyébként pályázatoknál is kérdezni szokták a tagok és a fizető tagok számát.  
Bibliográfia, A társadalmi tudat modelljei, Negyven évvel később 
Ami a mostani beszámolási időszakban bekövetkezett tevékenységünket illeti -- eredmények és tehetetlen halogatás 
most is egyaránt megfigyelhetők. Évekkel ezelőtt szóba került egy magyar szemiotikai bibliográfia elkészítésének 
terve. Ebből azonban mindezideig nem lett semmi. Mielőbb hozzá kellene kezdeni ehhez, hiszen egyrészt a jól 
ismert művek e bibliográfiában végre könnyen megkereshetők lennének – másrészt nem igen ismert publikációk 
nyomára is bukkanhatnánk. Egyszóval: lépnünk kellene! 
2008. szeptember 25-én, Hoppál Mihály ötletéből és meghívására az 1968-as „A társadalmi tudat modelljei” c. 
tudományközi szempontból is mindmáig kiható, kezdeményező jellegű konferencia évfordulóján „Negyven évvel 
később” címmel az akkori résztvevők az MTA Néprajzi Kutatóintézetében összejöttek és visszaemlékeztek az 
utóbbi negyven év kutatási módszereinek alakulására. Az igen tanulságos, személyes és sokféle összefüggésre ki-
terjedő megbeszélésről hang- és kép-felvétel készült. Először arra gondoltunk, hogy e szövegeket leíratjuk és ennek 
némileg szerkesztett változatát megjelentetjük. Ennek a munkának azonban még az előkészületei sem történtek 
meg. Majd az ötlet bukkant fel, hogy a kép- és hanganyagot egy CD-lemezen sokszorosítsuk. Manapság divat ez, 
konferenciák, tanulmánykötetek anyaga kerül ily módon szenderlétre. A semminél ez is jobb. De csak annál! Én 
igazán annak örülnék, ha a szövegek leírásra és innét egy kiadványba kerülnének, amelyet Társaságunk tagjai meg-
szerezhetnének. A felvétel pedig a Társaság honlapján, a „képtárban” lenne látható. Valamit azonban mindenkép-
pen kell tenni. Nem jó megoldás, ha csak ötletekkel állunk elő, amelyek (valamilyen kezdeti megvalósulás után) 
örökre feledésbe merülnek. Javaslom, kezdjük el a szövegek legépelését. Az elkészült gépelést azután Hoppál Mi-
hály és alulírott nézze át, javítsa ki a hibákat, tegye pontossá az említett személyek, intézmények nevét – és utána 
jelenjen meg a kiadvány. Terjedelmileg ez belefér évkönyvsorozatunk egy kötetébe. És ha valahol még könyvárusi 
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forgalomba is kerülne, talán olyanok is kézbe vehetnék, akik nem tagjai a Magyar Szemiotikai Társaságnak, ám 
érdeklődnek társadalomtudományunk közelmúltja iránt. Második szóval: lépnünk kellene! 
Ikonikus fordulat a kultúrában 
Már a tavalyi közgyűlésen beszámoltunk a 2008 októberében Egerben megtartott éves konferenciánkról. Örömmel 
jelenthetjük, hogy az idei egri konferenciára megjelent ennek anyaga: Ikonikus fordulat a kultúrában címmel, Ba-
lázs Géza és H. Varga Gyula szerkesztésében, a Semiotica Agriensis 6., egyszersmind a Magyar Szemiotikai Ta-
nulmányok 18–20. kiadványaként, 477 lapon. A mostani kötet nyomdai kiállítása a korábbiakhoz képest sokkal 
szebb, elegánsabb. A majdnem negyven szerző ugyanennyi cikke igen sokoldalú képet ad. Szerencsés, hogy angol 
nyelvű rezümék is olvashatók a kötet végén. Ide elkelt volna egy rövid (angol) bevezető is: magáról a konferenciá-
ról. És mindig gondolnunk kell az angol szövegek gondos nyelvi ellenőrzésére! A borítóról (és a gerincről) ezúttal 
elmaradt Társaságunk jelvénye – remélhetőleg a továbbiakban ez ismét látható lesz. 
Továbbra is megoldatlan kiadványaink igazi terjesztése. Honlapunk ugyan elárulja, milyen árban, és a társasági 
tagoknak mennyi kedvezménnyel kapható valamely kiadvány nálunk. Ám megkérdezném, hány kötet kelt el ilyen 
módon? Minthogy országos probléma a társasági és egyéb, nem-nagy-kiadók által megjelentetett művek terjesztése 
– mi is csak áthidaló megoldásra gondolhatunk. Például arra, hogy a bölcsészkar egyébként is kiváló könyvesbolt-
jában/”jegyzetboltjában” is árusítsák kiadványainkat. (Tanszéki és egyéb példákból tudom, ez sem jelenti a terjesz-
tés problémájának igazi megoldását. Ám a könyvesbolt mostani vezetésével mindez egyszerű módon megoldható 
lenne.) Harmadik szóval: lépnünk kellene! [A közgyűlésen azt mondták, a „jegyzetbolt” már árusítja kiadványain-
kat. Már amiből adtunk nekik példányokat.]1 
Harkai Imre emlékére 
2009. január 10-én, Harkai Imre (1952—2004) egykori tagtársunk halálának ötödik évfordulójára Topolyán (Vaj-
daság) rendeztek emlékülést, amelyen megemlékeztünk építészetszemiotikai munkásságáról is. A konferencia 
anyaga kis kiadványban már meg is jelent, közölve az előadások szövegét (Építészet és emlékezet. Kiadta. Papp 
Árpád. Szabadka, 2009. Kiss Lajos Néprajzi Társaság). 
Legyen szabad ezzel kapcsolatban idéznem Harkai Imre leveléből, amelyet az után írt, hogy felkérésünkre Társasá-
gunkban előadást tartott. „A számomra nagyon kellemes légkörű „szemiotikai” találkozás alkalmával érintettünk 
olyan témákat, amelyek problémafelvetése új szemléletű, de megvalósításukhoz nem elegendő a jóakarat... Megfo-
gott az a ritka tudományos légkör, amellyel találkoztam, amelyet továbbépíthetnénk.”… Topolya, 1998. december 
2.    Barátsággal: Harkai Imre.” Nem azért idéztem e szavakat, hogy dölyffel teljünk el. Inkább azért, hogy érzékel-
tessem, még üléseink hangulata is megragadhat valakit. 
III. Józsa Péter szimpózium 
Örömmel közöljük, hogy 2009. május 29-30-án Szombathelyt (és Nagyrákoson) megrendeztük a III. Józsa Péter 
szimpóziumot. Ennek kiváló előadásait a Vasi Szemle 2009/5. számában azóta nyomtatásban is közzé tették. Kö-
szönet Gyurácz Ferenc főszerkesztőnek és segítőinek. A mostani folyóiratszámban hét tanulmány olvasható, együt-
tesen mintegy 75 nyomtatott lapon (!), ami akár kismonográfiának is tekinthető. Számomra meglepő mértékben 
gyönyörű a folyóirat külseje, elegáns a szedése. Javaslom, Társaságunk közgyűlése írásos elismerést javasoljon a 
szerkesztő és konferencia patrónusai számára. 
Ehhez tartozik, hogy Józsa Péter fia, Mihály, Édesanyja halála után, az ő emlékére, egy kis baráti beszélgetést hí-
vott össze, amelyen többeket arra biztatott, könyvsorozatban adjuk ki Józsa Péter teljes életművét. Amint kiderült, 
igen nagy az a kéziratos hagyaték, amelyben eddig ismeretlen szövegek (vagy szövegváltozatok) találhatók, példá-
ul szépirodalmi művek (drámák) is. Ebben a szemiotikai és strukturalista tanulmányok kiadása lenne a mi felada-
tunk. Megszívlelendő ötlet, ám, rákérdezésre, hamar kiderült, hogy jelenleg ehhez nemcsak pénz, hanem még ezt 
kérő pályázat sem áll rendelkezésre. A Magyar Szemiotikai Társaság annyit ígérhet, hogy társul a mások által is 
beterjesztendő pályázatokhoz. (Ha lesznek ilyenek.) Még az is elképzelhető lenne, hogy éppen a szemiotikai-
strukturalista írásokat mi jelentessük meg – pályázati segítséggel. Ám még egy önálló Magyar Szemiotikai Társa-
sági pályázatnak is akkor van értelme, ha tudjuk, ki(k) az(ok), aki(k) csakugyan képes(ek) e feladat elvégzésére. 
Előbb a megfelelő embert kell megtalálni, csak aztán lehet pénzt igényelni. (És bízni abban: lesz is pénz.) 
10. szemiotikai világkongresszus  
2009. szeptember 22-26. között a spanyolországi La Coruñában végül is megvolt a 10. szemiotikai világkongresz-
szus, az IASS rendezvénye. A szervezők a világgazdasági válság miatt előre nem látott anyagi nehézségekkel kel-
lett, hogy megküzdjenek. Szerényebb kongresszusra került sor. Egyébként a szervezés és az információ sem volt a 
legjobb – még a kongresszus alatt és után sem. Ennek ellenére, úgy gondolom, a mi közgyűlésünk után írhatok egy 
levelet a főtitkárnak (José María Paz Gago), megköszönve munkájukat, egyszersmind néhány kérdést is feltéve. 

                                                        
1 A saját magunk által kiadott könyvekből 300-400 példány készült, az egri kötetekből csak 50-60 példány jutott el a társaság-
hoz. A jegyzetboltban évente kb. 5-10 példány fogy el kötetenként, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodában kb. ugyanennyi. A 
kevés példányszámú kötetekből ma már nem tudunk eladásra kínálni.  
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A kongresszuson legalább 300 résztvevő volt, több mint fele hispanofon. Az előadások témája szerteágazó volt. A 
sok párhuzamos szekció miatt még egy-egy fontos ülésen is kevesen voltak. Voltaképpen összeszokott társaságok 
vagy spontán szerveződő mini-szimpoziumok voltak a legjobbak. A könyvkiállítás (amelyre azért mi eljuttattuk a 
mi kiadványainkat, és ezeket ott is hagytuk) szánalmas volt. 
A drágaság és szervezetlenség miatt alig volt magyar résztvevő. (Nem úgy, mint legutóbb, Helsinkiben.) Mindhár-
man (Gáspár Kinga, Illésfalvi Iván és jómagam) tartottunk előadást. 
A nemzetközi szemiotikai társaság (IASS) közgyűlése botrányos volt, noha dupla ülésezéssel két napon át tartott. 
Többen (akik kimaradtak a vezetőségből) megkérdőjelezték a közgyűlés, az azt levezetők, vagy újraválasztottak 
legitimációját és perekkel fenyegetőztek. A kongresszus után egy ideig még kaptam dühös e-maileket, majd ezek 
száma alábbhagyott. Viszont voltaképpen pontosan ma sem tudjuk, kik vezetik vagy képviselik most a nemzetközi 
társaságot. Erre vonatkozó felvilágosítást én hivatalosan is kértem, ám a mai napig sem kaptam. Egyébként – véle-
ményem szerint -- ez nem is igazán fontos. Az IASS semmilyen nemzetközi pénzt nem kap, a vezetők az általuk 
máshonnan felhajtott pénzeket fordítják a rendezvényekre, illetve az ő oda-vissza utazásukra. És ez alighanem így 
is marad. Ennek következtében viszont miért is törődnének azzal, mennyire szabályosan és kik hagyják jóvá az ő 
örök érvényűnek tekintett társasági funkcióikat? 
Ami ennél fontosabb, több meghívás is érkezett az ez után következő szemiotikai világkongresszusokra, akár már 
2011-ben! A kínai Nanjing Normal University, a dániai Aarhus egyeteme és a szófiai Új Bolgár Egyetem terjesztett 
elő ilyen hivatalos meghívást. Minthogy szóban ezt is sejttették, azt hittem, előterjesztenek egy meghívást 
Yaoundébe (Kamerun) is. Az IASS afrikai alelnöke, Jean-Claude Mbarga ugyanis tucatnyi afrikai államban szerve-
zett szemiotikai társaságokat. Gondolom, egy afrikai szemiotikai világkongresszusra úgy tíz éven belül lehet, hogy 
sor kerül. 
A La Coruña-i közgyűlésen egyébként sok új „állami” szemiotikai társaság felvételére került sor. Latin-
Amerikában majdnem mindenhol, Afrikába több helyen, a Közel-Keleten egyre több országban van már ilyen, 
magát jeltudományinak tekintő társaság. Úgy látom, megakadt viszont az egy-egy tematikus, nemzetközi jeltudo-
mányi társaságok gyarapodása. 
A La Coruña-i kongresszus anyagának publikációs terveiről nincs tudomásom.  
A könyvkiállításon viszont látni lehetett a helsinki kongresszus „sima” előadásainak három kötetét. Ez – egyetlen 
sornyi előszó, utószó, tájékoztatás nélkül – a szerzők nevének ábécé-sorrendjében közöl szövegeket. Hogy hova 
lettek a plenáris előadások, a „finnugor hagyomány” előadásai – nem tudom. Néhány téma (például a peirce-
iánusok szimpoziumja) más keretek között jelenik meg. Minthogy most nincs a három kötet a kezemben, ennél 
többet nem tudok mondani. Ha lesz további információnk, ezt megosztjuk az érintettekkel. 
Marcel Danesi tájékoztatása szerint (gyakorlatilag) megjelent a nagy szemiotikai szótár (Encyclopedic Dictionary 
of Semiotics) új, némileg bővített, harmadik kiadása. Erről is akkor tudunk többet mondani, ha lesz látható példány 
a kezünkben. 
Azt hiszem, sokakat érdekel, ha megemlítem, a 10. szemiotikai világkongresszuson végig ott volt és élénken részt 
vett Gloria Withalm és Jeff Bernard is. Aminek – sokakkal együtt –nagyon örültünk, annál inkább, mivel kiderült, 
továbbra is ugyanazt a társadalmi szemiotikát képviselik, amit tőlük megszoktunk. Ám további osztrák-magyar 
szemiotikai tervekről ezúttal nem volt szó. 
7. Semiotica Agriensis 
Az „utazás” volt a témája a rendezők kívánságára kissé előbbre hozott idei egri konferenciánknak (október 2–4). Ez 
szokott módon és szervezésben zajlott, általában jól. Javaslom, közgyűlésünk fejezze is ki köszönetét a szervezők-
nek (H. Varga Gyula, és idén Klein Laura). A tavalyi javaslat értelmében idén nem volt párhuzamos szekció, vi-
szont elkezdtük a poszter-bemutatókat. Az előző körülmény miatt nekem jobb a véleményem az előadások színvo-
naláról, mint régebben. Persze, ilyen benyomás szerzéséhez az is kellett, hogy valaki végigülje a konferenciát, és ne 
csak a saját előadására slattyogjon be, majd ennek végén el is kámforogjon. A poszter-előadások egynémelyike a 
ma (pontosabban: tegnap) szokásos számítógépről-vetítés volt. Csak néhány előadó merészelte azt, hogy asztalká-
ján kis „zsibvásárt” rendezzen. (Például Erzsébet-királynő-mütyürökből.) Pedig ez élvezetes megoldás, és csak 
„poszter” formában képzelhető el. Természetes, hogy egycsapásra mi sem tudjuk kialakítani a poszter-bemutatók 
legjobb gyakorlatát. Ez a megoldás pár évtizeddel ezelőtt is azért terjedt el, hogy a valódi időkeretbe bele nem férő 
előadások valamilyen bemutatására is sor kerülhessen. Ilyenkor a vonatkozó táblák, szövegek napokon át láthatók 
voltak egy kijelölt teremben, és végül volt egy olyan időpont, amikor a szerző is ott állt, és bemutatta tábláját, vála-
szolt a kérdésekre. Ehhez persze megfelelő (őrzött, zárható) teremre is szükség van. (A 7. Semiotica Agriensis kon-
ferenciáról részletes tudósítás olvasható a honlapon Balázs Géza tollából.)  
Kapcsolat a Román Szemiotikai Társasággal  
Az ideig egri konferencia a román—magyar szemiotikai kapcsolatok történetében is fontos esemény volt. Már ta-
valy, a Román Szemiotikai Társaság slanici konferenciáján megegyeztünk abban, hogy egymás rendezvényein 2-2 
előadással veszünk részt. Ennek megfelelően Doina Cmeciu és Traian Stanciulescu kollégáinkat vártuk Egerbe. 
(Sajnos, családi okokból Cmeciu professzor nem tudott eljönni – ám előadását közölni fogjuk.) Viszont meghall-
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gathattuk Stanciulescu és Aritia Poenaru előadását egy, a világ harmóniáját gyógyításra használó épület-komplexus 
terveiről. (Reméljük, egyszer magát az építményt is látni és kipróbálni fogjuk.) Román kollégáink máris átadták a 
meghívást a jövő év őszén, valószínűleg egy moldvai kolostorban rendezendő konferenciájukra. 
Az idei egri konferencia előadásainak közlése a szokott módon történik: évkönyvünk következő kötetében. A kéz-
iratokat Balázs Géza címére kell eljuttatni. Természetesen idegen nyelvű rezümékkel. 
Minthogy az egri főiskola épületeiben nagyarányú rekonstrukció kezdődött, célszerűnek látszik, hogy 2010-ben a 
Magyar Szemiotikai Társaság másutt rendezze éves kongresszusát. (Aztán majd visszatérünk Egerbe.) Kaptunk is 
ilyen meghívást, többet is. Erről, és a jövő évi fő témáról tagságunkat kérdezzük meg, és a döntés ismeretében tesz-
zük meg a konferencia konkrét megszervezéséhez szükséges lépéseket, ide értve a gondos helyszíni szemlét. 
Szemiotika MA  
Örömmel említhetjük, hogy az egyetemi szemiotikai oktatás ügye előbbre jutott. Ám erről később, a tervek konkre-
tizálódása után fogunk külön is beszámolni. Köszönjük ez ügyben Kroó Katalin tagtársunk fáradhatatlan munkáját, 
amelyre a jövőben is számítunk. Minthogy ilyen konferencián részt is vett, ő tudja legjobban, hogyan is áll most 
Európában a szemiotika egyetemi oktatása. A kép nem egyszerű: ahol gondolnánk, ott nincs is ilyen oktatás, ahol 
meg valóban eredményes – arról nem mindig vesz tudomást a nemzetközi szemiotikai közvélemény. Tartu, Imatra, 
Szófia ad nemzetközi oktatási lehetőségeket – persze csak idegen nyelven (angolul). Ha mi valamihez kapcsolni 
akarjuk oktatásunkat, hozzájuk kell igazodnunk. 
A jelképek világa, TIT-kurzus 
Szívós Mihály hathatós szervezése következtében legutóbb megindult a József Attila Szabadegyetem keretében egy 
„szemiotikai kurzus”, a „jelképek világa” címmel. November 5-ével kezdve, 2100 április elsejéig kéthetenként, 
csütörtökön este fél 6-tól a Kossuth klubban (Múzeum utca 7.) kerül sor 11 előadásra, legismertebb tagtársaink 
által. Kíváncsian várjuk az eredményeket! A magyar szemiotikának többévtizedes hagyománya az ilyen előadásso-
rozatok rendezése. Egyébként (híreink szerint) nemcsak az egész előadássorozatra, hanem az egyes előadásokra is 
lehet befizetni. Ez az összeg ugyan nem lesz a miénk – mégis fontosnak tartjuk, hogy ilyen módon is népszerűsít-
sük a jeltudományt, valódi eligazítást adjunk az érdeklődőknek. Kiadványaink népszerűsítésére is alkalmat adhat ez 
az előadássorozat. Ha lesz egyetemi szemiotikai oktatás, ahhoz is jó előkészület lehet ez az előadássorozat. Tessék 
is népszerűsíteni! Ráfér! 
Finnugor szemiotika; MTA Művelődéstörténeti Bizottság 
Bizonyára van még több olyan esemény, amely elmúlt évben a magyar szemiotika számára fontos volt. Ezekről 
(részben az idő kímélése végett) most azonban nem fogok beszámolni. 
Köszönöm a Társaság tagjainak, tisztségviselőinek odaadó munkásságát. Bízom abban, hogy a magyar jeltudo-
mány a jövőben is változatlanul gazdag és eredményes marad. 
Ezúttal is felhívom a figyelmet arra, hogy 2010. augusztus 9-14-e között Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen kerül sorra a 11. Nemzetközi Finnugor Kongresszusra. Ezen én tartom az egyik plenáris előadást a 
finnugor szemiotikáról. Sőt, szervezünk egy finnugor szemiotikai szimpoziumot is. Minthogy mind a plenáris elő-
adás, mind ez a szimpozium könnyen megközelíthető helyen lesz – várjuk minél több tagtársunk aktív jelenlétét. A 
kongresszus időpontja, helyszíne rögzített. A pontos időbeosztásról, ezen belül a szemiotika helyéről a mi honla-
punkon is adunk tájékoztatást. 
Megemlítem, hogy az MTA Művelődéstörténeti Bizottságában továbbra is működik a „szemiotikai munkabizott-
ság”. Ennek mostani (éves) beszámolóját a titkár, Szívós Mihály elkészítette. Minthogy a munkabizottság és a Ma-
gyar Szemiotikai Társaság a legszorosabban együtt működik, ez eseményeiben, adataiban egyezik a mi társasági 
beszámolónkkal. Az ilyen együttműködés a jövőben is célszerű, legfeljebb úgy módosulva, hogy hol az egyik szerv 
a fő rendező (és a másik a közreműködő) – hol fordítva. 2010-re vannak is ilyen terveink, például a szemiotikai 
egyetemi oktatás aktuális feladatait lenne célszerű ilyen módon megbeszélni. 
Az ilyen éves társasági beszámolókban az elnökök gyakran világtörténelmi, elvi, vagy legalábbis a mai magyar 
társadalmat rendbe tevő ötleteiket is elő szokták adni: ostoroznak egyeseket, dicsérnek másokat. Azt hiszem, egy-
részt már megfeleltem e modellnek, másrészt nem hiszem, hogy mondjuk a mai egyetem vagy könyvkiadás meg-
szívlelné bármily ékes szavaimat. Sőt – talán jobb is így. 
Úgyhogy nem marad más hátra, mint beszámolóm megvitatásának, kiegészítésének és ez után elfogadásának kéré-
se. 
 
Voigt Vilmos s.k., a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke 
 
Pénzügyi beszámoló a 2009. évi közgyűlésen a 2008. évi lezárt évről a könyvelés alapján: 
Bevételek: 3.655.224 (Központi költségvetésből: 400 e NCA, regisztrációs díjak 3 e, tagdíj 54 e, 1% 179.157, 
egyéb: 3.171 e – lektorálás, szerkesztés, előadások, zsűrizések) 
Kiadások: 2.168.847 (rendezvények, konferenciaszervezés, étkezés, szállás, költségtérítés, könyvkiadás, nyomda, 
honlapkarbantartás, honlapfejlesztés, szerkesztés, könyvelés) 
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Eredmény: 1.486.337 
 
Tájékoztató adatok a 2009. évről:  
Bevételek: 720 e OKM, 300 e NCA, 82.407 1%, 950 e NKA, 100 e Vas Megyei Közgyűlés, 700 e Balassi 
Kiadások: 60 e honlapfenntartás, 100.360 szállás, 83.600 étkezés (egri konf.), 100 e szállás, étkezés (Józsa), 700 e 
könyvkiadás 
2009. november 19.  
 
Balázs Géza főtitkár s. k.  
 
A Józsa Péter-szimpózium előadásai a Vasi Szemlében 
A Vas megyei Józsa Péter-szimpóziumokat Markó Péter javaslatára 2002-től szervezik meg Nagyrákoson nyugvó 
jeles (művelődés)szociológus, filozófus, szemiotikus emlékére. Az első ülést  2002. október 19-én Nagyrákoson 
tartottuk, a másodikat 2005. április 22–23-án Szombathelyen és ismét Nagyrákoson. A harmadik szimpóziumra 
2009. május 29-én és 30-án került sor ismét Vas megye székhelyén és Nagyrákoson. A szimpóziumok fő témája: 
Józsa Péter szellemi hagyatékának megfelelően a magyarországi művelődésszociológiai hagyományok és a napja-
ink művelődési viszonyainak elemzése.  
A rendezvényt Vas Megye Közgyűlése támogatja, a szervezők a magyarországi jelkutatás egyetlen intézménye, a 
Magyar Szemiotikai Társaság, a szombathelyi egyetem (Savaria Egyetemi Központ), a Savaria Múzeum és termé-
szetesen Nagyrákos Polgármesteri Hivatala.   
A 2009. évi szimpóziumnak különös jelentőséget ad, hogy éppen 30 esztendeje halt meg Józsa Péter.  
Józsa Péter felfogásáról, gondolatainak időszerűségéről több előadó is értekezett már. Az újabb előadások a mai 
magyar társadalom és kultúra problémái felé fordulnak, ahogy azt minden bizonnyal Józsa Péter is tenné, kritiku-
san, ha élne. Az idei szimpóziumon az egyik előadó megjegyezte: ha Józsa élne, munkássága bizonyosan a fo-
gyasztásról szólna. És talán még többet a habermas-i kommunikatív megértésről, racionalitásról – sőt találkozna is 
most Habermas-szal, aki éppen Magyarországon járt. Az a gondolat is foglalkoztatná – talán Polányi Károly nyo-
mán -, hogy a társadalmiasítani kell a gazdaságot: vagyis meg kell fegyelmezni, erkölcsössé kell tenni. Talán fog-
lalkozna a mai infantilizálódó, sőt egyesek szerint egyre inkább „kockázattársadalommal” is, vagy éppen a felsőok-
tatás helyzetével. És nagyon érdekelné a Husserl-féle Lebenswelt, azaz életvilág, a mindennapi élet világa, annak 
vizsgálata.  
Voigt Vilmos Józsa Péter alakját fölvázoló és időszerűségét indokló előadásában azt javasolta, hogy mostantól 
rendszeresen, legalább kétévente legyen Józsa-szimpózium, s a következőt 2011-ben éppen az „életvilágoknak” 
lehetne szentelni.  
A szimpóziumon elhangzott előadásokat a Vasi Szemle folyamatosan megjelenteti. A 2009. évi szimpózium anya-
gát a lap 2009/5. száma tartalmazza: Balázs Géza: Bevezető gondolatok, Markó Péter: Gazdaság és erkölcs, Kapi-
tány Ágnes – Kapitány Gábor: A jelen kulturális változásainak néhány tényezőjéről, Pusztay János: A politika jele-
inek értelmezése, Gráfik Imre: A kultúra muzealizálása – a kiállítás mint szemiotikai rendszer, Voigt Vilmos: Józsa 
Péter szemiotikájának időszerűsége. (A 2009. május 30-án a Savaria Múzeumban elhangzott bevezető kiegészített 
változata.) 
BG  
 
Spinoza bevonult a szemiotikába, a szemiotika bevonult a Spinozába 
A szemiotika és a hermeneutika az ókor óta létezik, mondta Kelemen János egyetemi tanár Voigt vilmos könyvé-
nek bemutatóján. A könyvbemutató a szemiotika felemás jellegének meghatározásával kezdődött. A szemiotika 
nem tekinthető egyetlen tudománynak, leginkább mozgalomnak, amely lehetővé teszi, hogy a különböző tudo-
mányterületeken dolgozók megértsék egymást. 
Kelemen János szerint Voigt Vilmos bibliográfiájában két, egyébként egymástól eltérő, de azonos című kötet foglal 
helyet mától, a Bevezetés a szemiotikába. Amikor valaki egy második kiadást készít a könyvének, akkor rendsze-
rint vagy hozzáír néhány fejezetet, vagy teljesen átírja, újraírja, mint Umberto Eco, vagy azt csinálja, amit Voigt 
Vilmos: beleír. A szerző erre reagálva elmondta, hogy valóban így járt el, és semmit sem hagyott el, csak kiegészí-
tett, valamint az 1972-től máig tartó szemiotika történetét is megírta (hozzáírta). Orosz Magdolna, az ELTE 
rektorhelyettese, a Magyar Szemiotikai Társaság választmányi tagja személyes emlékeket is idézett a szemiotikával 
való ismerkedésről.  
Voigt Vilmos a helyszínre is utalt, a Dob utcai Spinoza kávéházra. Gyorsan megnézte könyvét, valóban benne van 
Spinoza, s mint egy érdeklődő megjegyezte: a szemiotika is bevonult a Spinozába.  
Voigt Vilmos Bevezetés a szemiotikába című új könyve a Loisir kiadó gondozásában jelent meg, 2009. március 31-
én tartották bemutatóját, a kötet pedig kapható a kiadóban, az egyetemi jegyzetboltban és a Libri hálózatában.  
BG 
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A Magyar szemiotikai tanulmányok sorozat kötetei 
(Sorozatszerkesztő: Voigt Vilmos és Balázs Géza) 

 
1. A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Buda-
pest, 1998. 184 oldal  
2. Felfedezőúton a jelek világában. Szerk.: Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 1999. 216 oldal 
3. Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. Magyar 
Szemiotikai Társaság, Budapest, 2000. 224 oldal 
4. A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai és Pénzpataki-barlang névanyaga. 
Jakucs László 75. születésnapjára. Írta és szerk.: Balázs Géza, Lieber Tamás, Varga Ferenc. Magyar Szemiotikai 
Társaság, Budapest, 2001. 106 oldal 
5–6. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. 
Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003. 384 oldal 
7–8. A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Semiotica Agriensis 1. Szerk.: Balázs Géza, H. Varga Gyula és 
Veszelszki Ágnes. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2005. 295 oldal (Három, javított 
kiadásban.) 
9. Bódi Zoltán–Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban. Magyar Szemi-
otikai Társaság, Budapest, 2006. 142 oldal (+ CD melléklet) 
10–11. Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2-3. Szerk.: 
Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006. 277 oldal 
(Két, javított kiadásban.) 
12–14. Szemiotika és tipológia. Szemiotikai szövegtipológiai tanulmányok. Semiotica Agriensis 4. Szerk.: Balázs 
Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest–Líceum Kiadó, Eger, 2007. 311 oldal (Két, javí-
tott kiadásban.) 
15–16. Az abdukció. Az abdukció logikája és szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Sze-
miotikai Társaság, Budapest–Líceum Kiadó, Eger, 2008. 391 oldal.  
17. A magyar reneszánsz stylus. Szerk.: Balázs Géza. Inter–Magyar Szemiotikai Társaság–PRAE.HU, Budapest, 
2008. 150 oldal.  
18–20. Ikonikus fordulat a kultúrában. Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Buda-
pest, Líceum Kiadó, Eger, 2009. 477 oldal.  
21. Kazinczy nyomában. A nyelvújítás jelvilága. Szerk.: Balázs Géza. (Megjelenik 2010 februárjában.) 
A sorozat egyes kötetei megvásárolhatók: 
ELTE BTK Jegyzetbolt (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. alagsor), 
Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (1148 Budapest, Örs vezér tér 11. fszt. 1.), 
valamint megrendelhető a www.bookline.hu-n, valamint kedvezménnyel közvetlenül a Magyar Szemiotikai Társa-
ságnál (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fszt. 19., www.szemiotika.hu, e-mail-cím: szemiotika@szemiotika.hu).  
 

A Magyar Szemiotikai Társaság történetének fontosabb eseményei 
 
Előzmények 
1968. szeptember 25. A társadalmi tudat formáinak modelljei,  kerekasztal, Budapest 
1970. május 25–26. Szemiotikai megbeszélés, Vácrátót 
1973. Megalakul az MTA Szemiotikai Munkabizottsága 
1974. május 26–29. Kultúra és szemiotika, Tihany 
1986–1989 Szemiotikai Tájékoztató (Józsa Péter szerkesztésében) 
 
A Társaság megalakulásától  
1990. szeptember 26. Az MSZT megalakulása 
1991. február 26. Az MSZT bírósági bejegyzése (3382. sz. egyesület) FővBír. 6. Pk. 65345/1. 
1991- Szemiotikai Tájékoztató (új folyam, évente 1-4 alkalommal Balázs Géza szerkesztésében) 
1992. Osztrák–magyar szemiotikai kollokvium, Szombathely, Velem  
1993. január 5. Bejelentkezés az adóhatósághoz  
1994. május 2. Művészet–szemiotika–népművészet szimpózium (Szombathely) 
1995. április 6–7. szlovák–magyar szemiotikai szimpózium Frantisek Miko professzor 75. születésnapja tiszteletére 
(Szlovák Intézet, Budapest) 
1995. december 1–1997. április 22. A magyarság 1100 éves jelhagyománya (MVSZ-székház, Budapest) 17 részes 
előadássorozat, kötet  
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1997. december 12–14. Péter Pázmány – Fokus gemainsamer Traditionen (Kollokvium az Osztrák Szemiotikai 
Társasággal, az ELTE-vel, valamint a grazi egyetemmel közösen Pázmány Péter gráci működésének 400. évfordu-
lója alkalmából, Graz) 
1998- Elindul a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozat (2010-ig 21 kötet) 
1998. november 26–28. Finn–magyar kultúrszemiotikai szimpózium: Zeichenhafte Aspekte der Veränderung (Ber-
lin–Frankfurt/O-Slubice) 
1999. október 17–18. 21. finn–magyar szemiotikai szimpózium, Budapest 
2000. június 7–december 4. Jeles jogok – jogos jelek: Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok (ELTE, Budapest) 10 
előadás, kötet, a Phare Demokrácia Program támogatásával 
2000. december 8–10. Mythen – Riten – Simulacra. Az Osztrák Szemiotikai Társaság konferenciája, a 7. osztrák–
magyar szemiotikai-filozófiai kollokvium (Bécs) 
2001. április 25. Petőfi S. János köszöntése (ELTE, Budapest) 
2002. szeptember 27–28. 24. finn–magyar szemiotikai szimpózium (Budapest, Ráckeve) 
2001 Együttműködésben az MSZT-vel megalakul az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának szemiotikai munka-
bizottsága 
2002. január 23. Az MSZT székhelyváltozása: 1088 Bp., Múzeum krt. 6-8. fszt. 19.  
2002. február 18–május 13. Az internetkorszak kommunikációja. 12 előadásból álló interdiszciplináris kutatás, 
ismeretterjesztő, közművelődési előadássorozat, egyetemközi speciális kollégium (ELTE, Budapest), kötet  
2002. szeptember 24–26. Medien alt und neu. 8. osztrák–magyar szemiotikai szimpózium (Győr) 
2002. október 19. I. Józsa Péter emlékülés (Nagyrákos) 
2003. november 21–22. 1. Savaria Agriensis. Apáczai és kora. Emlékkonferencia Apáczai Csere János Magyar 
enciklopédiája 350. évfordulója alkalmából. Ifjú szemiotikusok konferenciája (EKF, Eger). (Ettől kezdve minden 
év októberében az egri vár napja körül tudományos konferencia, kötet.) 
2004. október 25. Együttműködési megállapodás az EKF-fel  
2004. október 29–31. Dunabogdány, osztrák-magyar szemiotikai szimpózium: Media Semiotics Today–
Mediensemiotik heute 
2004. november 3. Együttműködési megállapodás az ELTE-vel  
2004. november 26. A hatalom interdiszciplináris megközelítésben (SZTE, Szeged) 
2004. december 3–5. Europe–Image & Concept in Cultural Change (Bécs) 
2005. február 25–március 18. Balázs Géza (ELTE) és Riszovannij Mihály (TU-Berlin): A humor elméletei és a 
nevetés kultúrái (speciális kollégium, ELTE, Budapest)  
2005. április 22–23. II. Józsa Péter jeltudományi szimpózium (Szombathely, Nagyrákos)  
2005. október 31. Food and Eating Semiotics (Európai Folklór Intézet, Budapest) 27th Finnish–Hungarian 
Semiotic Symposium 
2005. Jelismervény. Gráfik Imre, Hoppál Mihály és Voigt Vilmos által alapított kitüntetés.  
2006. november 1. Elindul a www.szemiotika.hu honlap. A Szemiotikai Tájékoztató számai 2000-től az interneten 
is olvashatók.  
2008. Az ELTE szenátusa elfogadta a szemiotika interdiszciplináris MA létesítését. 
2008. szeptember 25. Emlékülés „A társadalmi tudat formáinak modelljei” kerekasztal-beszélgetés 40. évforduló-
ján az MTA Néprajzi Intézetében 
2009. január 10. Építészet és emlékezet. Tanácskozás Harkai Imre emlékére, Topolya 
2009. április 30. Az MSZT-t a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetnek minősíti (9. Pk. 65.345/1991/19. 
2009. május 29–30. III. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium (Szombathely–Nagyrákos) 
2009. július 1. Megújul a www.szemiotika.hu honlap  
2009. október 2–4. 7. Semiotica Agriensis konferencia, Eger. Megjelenik a Magyar szemiotikai tanulmányok 18–
20. kötete… 
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