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Benyovszky Krisztián 
 

A stílus jelei 
 

In memoriam František Miko (1920 - 2010) 
 
Nem megszokott dolog, hogy egy, a doktori disszertációját író ember a saját „témájával” 
konzultálhat. Nekem megadatott ez a lehetőség, s meg kell, hogy mondjam, akkor nem 
éreztem úgy, hogy ez feltétlenül megkönnyítette volna a dolgomat. Pedig előtte lelkes voltam. 
Úgy képzeltem, megkérdezek tőle mindent, ami érdekel vagy amiben, elméletét illetően, nem 
vagyok biztos. Alaposan kifaggatom, s ezzel egy csomó időt megspórolok magamnak, nem 
beszélve arról, hogy hipotéziseim sem lesznek teljesen légbőlkapottak. Felkészültem. 
Bemutattak bennünket egymásnak. Elkezdtem feltenni „tudományos” kérdeseimet. 
Megszemélyesült „témám” viszont úgy tett, mintha nem hallotta volna vagy egyszerűen 
elengedte volna őket a füle mellett. Ott és akkor az volt az érzésem, hogy nem is a kérdésekre 
válaszolt. Értelmüket csak néhány nappal később kezdtem el kapisgálni, mint ahogy azt is, 
miért úgy válaszolgatott beszédpartnerem, ahogy válaszolgatott.   
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Ő volt František Miko. November 13-a óta immár csak volt. A neves szlovák 
nyelvész, irodalomtudós és esztéta, a Magyar Szemiotikai Társaság tiszteletbeli tagja, 90 éves 
korában hunyt el. November 22-én kísérték utolsó útjára a pozsonyi temetőben. 

 
Iskolateremtő filológus volt, teoretikus, rendszerező alkat, a módszer embere; és 

zseniális szövegértelmező is, a jelentésbeli és stilisztikai nüánszok iránti hihetetlen érzékkel. 
Gazdag és a mai napig inspiráló életművet hagyott hátra. (Műveinek legutolsó bibliográfiája 
szerint 23 monográfiát és közel ötszáz szakcikket – tanulmányt, esszét, kritikát, recenziót 
publikált.) Tudósi pályájának hozadékait számos tanulmány méltatta már idehaza és részben 
külföldön is. Csak az idén, a 90. jubileum alkalmából két rendezvényt is szenteltek neki 
(egyet Pozsonyban, egyet pedig Nyitrán), ahol nyelvészek, irodalomtörténészek, teoretikusok, 
kritikusok, esztéták és a fordítás szakemberei beszéltek arról, mit is jelentett és jelent nekik 
František Miko személye, irodalomfelfogása, oktatói és értelmezői munkássága. A nyitrai 
konferencián magam is részt vettem, a nyitó előadást Voigt Vilmos tartotta, angolul. Miko 
már nem tudott jelen lenni, de a helyszínen levetített rövid portréfilmnek köszönhetően 
mégiscsak megelevenedett az alakja. Ekkor, a vásznon láttam utoljára.  

 
Halálhírét hallva és készülve e cikk megírására előástam első beszélgetésünkről 

készült jegyzeteimet. Ilyen mondatokat olvashatni itt (igyekszem pontosan fordítani): „–A 
nyitrai iskola az elhanyagolt középkori heurisztika megújítása. A mindennapi élet részévé 
akarjuk tenni a tudományt. A tudomány mint személyes dolog. – A hivatalos tudományosság 
szemében eretnekeknek számítunk. Manapság gyakran azt kell megmutatnunk, hogy mit 
tudunk, és nem azt, hogy kik vagyunk. – Amit vizsgálunk, az bennünk van, a vizsgálódás 
tárgya mi magunk vagyunk. – A racionalizmus határán mozgunk, és egyedül az irracionális a 
valóságos. – A legveszélyesebb általában beszélni az esztétikáról. – Ha nem hozunk fel 
konkrét példát, nem tudjuk, mi a referencia tárgya, és elveszünk az ellentétes vélemények 
káoszában.” S az egyik zárójelben az áll: Miko jegyzetelése.  

Igen, merthogy a diákjaival, doktoranduszaival és kollégáival való beszélgetések alatt 
ő maga is írt. Mindig készenlétben volt nála a toll és egy darab cetli. Azóta sem beszélgettem 
egy hozzá hasonló formátumú tudóssal úgy, hogy az, a beszélgetésből maga is tanulni 
akarván, jegyzetelt volna. Ez volt talán a legkülönösebb az idős (79 éves volt akkor), de még 
szellemileg friss professzorral való beszélgetésekben. Ő nem kioktató válaszokat adott, nem 
dobálózott nevekkel, irányzatokkal (nem „osztotta az észt”), hanem hangos 
együttgondolkodásra invitált. Mindig a konkrétat, a személyest, az egyénileg megéltet 
részesítette előnyben, s ezt tekintette az irodalomtudományi vizsgálódás, a műelemzés 
kiindulópontjának is: a recepciós empíriát. Kulcsfogalma volt az élményszerűség. De mit is 
értett alatta pontosan, s mit jelentenek az előbb idézett fura töredékek? Ahhoz hogy ezt 
megvilágíthassam, szakmai(bb) síkra kell terelnem a szót.  

 
Nyelvészet, irodalom, esztétika 
 

František Miko nevét hallva a szakmabelieknek egyaránt eszükbe juthat a leíró és 
funkcionális nyelvészet, az irodalmi kommunikáció elmélete, az interpretáció, az irodalom és 
művészetszemiotika (jeltudomány), a befogadásesztétika, a fordításkritika – attól függően, 
hogy ki-ki munkásságának mely szeletével is került közvetlen kapcsolatba. Egy valami 
azonban mindenkinek eszébe kell, hogy jusson róla – ez pedig a stilisztika. Ez volt ugyanis az 
a diszciplína, ami a legközelebb állt hozzá, s ami szinte összefort a nevével. Ennek keretében 
fejtette ki az irodalom és a művészetek funkciójáról alkotott nézeteit, s ennek köszönhető egy 
olyan fogalomrendszer kidolgozása is, amely egy ma is működő műelemző iskola alapjait 
vetette meg.   
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Miko a stílus funkcionális felfogásából indult ki, s az ezirányú kezdeményezéseket 
fejlesztette tovább; bővítette és árnyalta a nyelvi funkciók addigi osztályozásait (Bühler, 
prágai iskola, Jakobson). Tette mindezt a közelmúlt és a korabeli nyelvészeti és stilisztikai 
elméletekkel folytatott kreatív párbeszéd formájában. Hatással volt rá a prágai strukturális 
nyelvészet keretében kibontakozó funkcionális stilisztika, a generatív nyelvészet és poétika, a 
humántudományokban az időtájt hódítani kezdő információelmélet és a 
kommunikációelmélet. Ezek ötvözéséből hozott létre egy olyan stíluselméleti koncepciót, 
mely nemcsak alapjaiban kérdőzejelezte meg az ún. nyelvészeti és irodalmi stilisztika közti 
megkülönböztetés érvényességét, hanem kiterjesztette a stilisztika alkalmazási területét az 
esztétika irányába.  

A stilisztika Miko felfogásában egy széles hatósugarú, különféle humán 
tudományterületek (rétorika, poétika, műfajelmélet, esztétika, szemiotika, 
kommunikációelmélet) eredményeit és fogalmait integráló diszciplínát jelentett. Kezdetben a 
nyelvészeti és irodalmi elemzés céljait szolgálta, később azonban az egyre bővülő és 
finomodó kifejezésrendszert a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) területén is 
sikerrel alkalmazták.  

 
A funkció mint hatás: Miko stíluselméletének vázlata 

 
A stílust Miko holisztikusan fogta fel: szerinte az áthatja a megnyilatkozás egészét, a szöveg 
minden szintjén vannak jelölői, az ő szakkifejezését használva „indikátorai” vagy – Zeman 
László megfogalmazásában – „kitevői”. A hangtani, alaktani és szótani sajátosságok éppúgy 
rendelkeznek valamilyen stílusértékkel, mint a szintaktikaiak vagy a kompozíciós eljárások, 
mindegyikük előhív a befogadóban valamilyen stílushatást. A szövegben semmi sincs, ami ne 
volna a stílus része; nem létezik a stílus szempontjából „semleges” vagy „jelöletlen” 
kifejezőeszköz.  

Miko a nyelv és a tudat szoros összetartozásából indult ki. Olyan stilisztikai 
univerzálékat (elemi stílusminőségeket) tételezett, melyek a nyelvből vezethetők le, de 
alapvetően az emberi tudat tartozékai. És mint ilyenek személyiségformáló erővel bírnak. 
Ezeket az univerzálékat kifejezéskategóriáknak (výrazové kategórie) nevezte el, és a 
legfontosabbakat egy bonyolult, de logikusan strukturálódó rendszerben (výrazová sústava) 
mutatta be, melyet egész életében finomított, alakított és magyarázott.  

Miko értelmezésében egy-egy stíluskategória nem más, mint a beszéd valamely 
funkcionális aspektusának nyomatékossá tétele, ami automatikusan más funkciók 
háttérbeszorulását eredményezi. Az így létrejövő „kiélez(őd)ést” a befogadó mint sajátos 
stílusminőséget, stílusértéket érzékeli. Ezen kategóriák csoportosulásával jönnek aztán létre a 
magasabb, összetetebb stílusformációk: funkcionális stílusok (köznyelvi, szépirodalmi, 
tudományos, adminisztratív, publicisztikai stílus) illetve egy szöveg, egy műfaj, egy szerző, 
egy irányzat vagy akár egy korszak jellegadó stílusai is.   

Jelen írás keretei között nincs mód e fogalomrenszer mégcsak vázlatos ismertetésére 
sem. (Lásd ehhez a cikk végén szereplő ajánlott irodalmat). Végsősoron azonban nem is 
szükséges, hisz – bármennyire meglepő, de – ismerjük őket, nap mint nap intuitíve 
„dolgozunk” velük, amikor szövegeket olvasunk, álló és mozgó képeket nézünk, zenét 
hallgatunk vagy éppen az embereket magunk körül. Ez a fejtegetés túl elvont, ez a 
szókapcsolat itt nem elég kifejező, ez a szó itt lapos, a szónoklat terjengős, a nyilatkozat 
visszafogott, a mondat ironikus, az előadásmód patetikus, a beszólás vulgáris, a vallomás 
lehet zavarbaejtően szubjektív, az utasítás sürgető, a filmjelent brutális vagy drasztikus, a 
festmény idilli – a végtelenségig folytathatnánk a sort. A lényeges mozzanat itt az, hogy e 
stílus-vagy kifejezéskategóriák létezéséről az általuk kiváltott hatás révén bizonyosodhatunk 
meg. Miko arra tett kísérletet, hogy rendszerezze, „szótárazza” és a – nem kizárólag csak 
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irodalmi – műelemzés hatékony fogalomkészletévé tegye őket. Stilisztikája tehát recepciós 
stilisztika, mivel a stílus kérdését a szövegösszetevők olvasóra gyakorolt hatása felől tartja 
megragadhatónak.  

A mű hatásának és a befogadás folyamatának tulajdonított kitüntető figyelem, illetve a 
kimerítő, minden szintre kiterjedő irodalmi szövegvizsgálatai (stílusinterpretációi) okán Miko 
elmélete a 60-as évek végén teljesen szinkronba került a korabeli szemléletváltást előkészítő 
nyugati irodalomtudósok és szemiotikusok törekvéseivel – mégha nem is azok hatása alatt 
formálódott. A kifejezés esztétikája (Estetika výrazu, 1969) egymaga vitte véghez a szlovák 
irodalomtudományban azt, amit a francia (Barthes), olasz (Eco) vagy német (Jauss, Iser) 
kutatók munkái nyomán „recepciós” vagy „olvasói” fordulatként szokás emlegetni.  

 
Stíluselemzés és irodalmi hermeneutika 

 
Miko azonban nem állt meg az esztétikai (nála stilisztikai) hatásminőségek nyelvi 
leképezésénél. Egyre inkább hangsúlyozta írásaiban a mű világa és az olvasó világa közti 
átjárás és megfeleltetés (kivetítés) reflexiójának fontosságát. Ez összefügött a szerzői 
koncepciónak megfelelően alakított téma stílusformáló erejének hangsúlyozásával. A stílust 
Miko a szöveg nyelvi és tematikai kifejezőeszközeinek („indikátorok”) esztétikai 
hatásegyütteseként fogta fel.  

A művészi szövegek domináns, megkülönböztető stíluskategóriájának tekintett 
élményszerűséget (zážitkovosť) az epikai és lírai módoknak megfelelően ábrázolt 
élethelyzetek és életesemények szuggesztivitásával, esztétikai megelevenítő erejével hozta 
összefüggésbe. Előfeltevése volt, hogy a művészet valamilyen módon mindig kapcsolódik az 
emberi lét kérdéseihez. Az irodalmi ábrázolás hatóereje épp arra vezethető vissza, hogy képes 
az olvasóban antropológiai képzeteket felkelteni, képes megidézni, konnotálni bizonyos 
emberi létállapotok atmoszféráját. A mű hatásának intenzitása nagyban függ tehát az olvasó 
aktuális élethelyzetétől, illetve attól, mennyire képes saját életvilágát a fikció világa felől 
szemlélni, értelmezni – és fordítva.  

Ebben a megközelítésben a szöveginterpretáció az önegzegézis formáját öltöti, ami 
már a Miko-féle stilisztika – eddig még kellő mélységben fel nem tárt – hermeneutikai 
dimenziójára vet fényt. (Szlovák nyelven írt doktori disszertációm 3. fejezetében erre tettem 
kísérletet.) Az esztétikai-stilisztikai tapasztalat és az egyéni létélmény egymásra való utaltsága 
és kölcsönös áthatása, gazdagító ereje felől értelmezte újra Miko elméletét a 90-es években 
írott tanulmányaiban és monográfiáiban Ľubomír Plesník (1957), a nyitrai iskola másik 
meghatározó, szemléletformáló tagja is. Az ő felfogásában a befogadó egzisztenciális 
szituáltsága érzelmi, kognitív (mentális) és testi tapasztalatok által meghatározott, ezért a 
műalkotás nyújtotta esztétikai élmény mindezen szférákat „rezgésbe hozza”, mozgósítja. A 
művekkel folytatott értelmezői párbeszéd célja és tétje szerinte egy olyan gyakorlati 
életbölcsesség megszerzése, mely hozzájárulhat az életminőség javításához.  

A művészetnek tehát e – filozófiai és szemiotikai értelemben is – pragmatikus felfogás 
szerint terapeutikus funkciója van, mivel olyan felismerésekkel ajándékozhatja meg az erre 
érzékeny befogadót, amelyek aztán élhetőbbé, a lehetőségekhez mérten elviselhetőbbé tehetik 
számára az életet. Mégpedig olyanformán, hogy az élmény átható, nemegyszer magával 
ragadó erejének köszönhetően oldja a negatív tapasztalatokból (konfliktus, veszteség, hiány, 
szenvedés, stressz) származó feszültségeket. Az ember alapvető életstratégiája ugyanis az, 
vallja Plesník, hogy a környezetével harmóniában éljen, hogy törekedjék a kiegyenlítődésre.  
Ezzel Miko esztétikai és „művészetantropológiai” nézeteit teszi magáévá: a szlovák filológus 
szerint ugyanis az élmény jellegét a feszültség – oldás dialektikája határozza meg, ami a nyelv 
és a téma síkján a kontraszt és mérték stíluskategóriák arányában realizálódik.   
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Miko és a szemiotika  
 
A szemiotika Miko elméletére gyakorolt szemléletformáló hatása tagadhatatlan; a szlovák 
teoretikus kezdettől fogva használta a jeltudomány bizonyos fogalmait, hivatkozott a 
diszciplína művelőinek munkáira, külön tanulmányban foglalkozott a szöveg szemiotikai 
aspektusával, a saussure-i elvek kritikájával összefüggésben a jelentés kérdéseivel (Jelentés, 
nyelv, szemiózis, 1995), a Szöveg és stílus (1970) című monográfiájában pedig a művészetek 
szemiotikai különbségeit taglalta. Az önmeghatározás szándékával megfogalmazott 
nyilatkozataiban több esetben is a „szemiotikai” jelzővel illette stíluselméletét és 
interpretációs módszerét. S végsősoron a nyelvészetet, irodalomelméletet és esztétikát 
egyesítő komplex stíluselmélete vetette meg a fogalmi és módszertani alapját egy olyan 
műelemző iskolának, amelyet odahaza és külföldön azóta is „nyitrai szemiotikai iskola”-ként 
emlegetnek.   

És mégis: Miko kötődése a jeltudományhoz nem nevezhető kritikátlan, organikus 
betagozódásnak, inkább egy oldalirányú érintkezésként jellemezném. Miko nem csatlakozott 
teljes mértékben egyik általa hivatkozott elmélet vagy iskola elképzeléseihez sem, ezért azok 
„követőjeként” sem aposztrofálható. Egyrészről tagadhatatlan, hogy teóriája a Saussure-ből 
kiinduló, Jan Mukařovský által megalapozott és Jurij. M. Lotman írásaiban továbbfejlesztett 
műveszetszemiotikai (kezdetben szemiológiai) elképzelésekhez áll a legközelebb, de 
ugyanúgy párhuzamba állítható a nyelvészet vagy a poétika keretében létrejött szemiotikai 
szövegtanokkal is. Másrészről azonban hangsúlyozni kell, hogy Miko ezeket a szemiotikai 
koncepciókat és nemegyszer azok fogalomrendszerét is a maga elképzeléseihez, saját 
esztétikai hatósugarú stilisztikájához idomította. Egy 1970-ben megjelent írásában például így 
fogalmazott: „Elemzéseimben semmi másra nem törekedtem, mint hogy a stilisztikai 
signifianthoz stilisztikai signifiét találjak, és fordítva”. A stílushatást tehát a jelölt státuszával 
ruházta fel, amelynek jelölői a nyelv és a téma síkján lelhetők fel. Hozzátette azonban, hogy a 
stilisztikai jelölő – jelölt kapcsolat a befogadók eltérő stílusérzékéből adódóan korántsem 
annyira rögzített, mint a grammatikai kategóriák vagy szójelentések esetében.  

A mikoi stíluselmélet recepeciójának mai megélénkülését nagyban meghatározza az a 
körülmény, hogy az elemi stílusminőségeket megnevező kifejezéskategóriák (vagy kifejező 
kategóriák) topografikus rendszere megteremtette az átjárás lehetőségét nemcsak a 
természetes nyelvek (fordításkritika), hanem a különböző művészi jelrendszerek (és egyúttal 
azok elméletei) között is. Az irodalom, a zene, a képzőművészetek, a színház és a film 
szemiotikai különbségeit az általuk kiváltott hatásminőségek azonossága vagy hasonlósága 
ellensúlyozza. S ez pedig módszertani kiindulópontja lehet a kölcsönhatás módjaira vagy a 
fordítás (átkódolás) szintjeire fókuszáló interszemiotikai érdekeltségű elemzéseknek. Hogy 
mennyire lesz sikeres ez a tágabb alkalmazás, az egyelőre – a részeredmények ellenére is – 
még nyitott kérdés, mindenesetre 2008-ban, hosszú előkészületek után, Ľubomír Plesník 
szerkesztésében napvilágot látott egy olyan esztétikai szótár (Tezaurus estetických výrazových 
kvalít), amely a mikoi kifejezéskatgóriákat már az interszemiotikai applikálhatóság igényével 
dolgozza fel. A nemegyszer több szerző által írott szócikkek az adott kategóriát (pl. 
cselekményesség, dialogikusság, bizarr jelleg, expresszivitás) a lehető legtöbb művészi 
területre való tekintettel igyekeznek körülírni, jellemezni, és nem hagyják ki az esztétikum 
előfordulásának egyéb közegeit (populáris kultúra, hétköznapok jelvilága) sem. 

A közvetlene(ebb) szemiotikai hatások mellett azonban hangsúlyozni kell egy időben 
és térben egyaránt távolabbi párhuzamot is: Ľubomír Plesník sokat tett azért, hogy Miko 
elméletének morrisi értelemben vett pragmatikai dimenzióját hangsúlyossá tegye. 
Meggyőzően érvelt az mellett, hogy az iskolateremtő szlovák filológus a jel és a jelhasználó 
közti viszonynak kezdettől fogva nemcsak kiemelt jelentőséget tulajdonított, hanem ennek 
rendelte alá a szemiotikai vizsgálódások másik két viszonylatát, a szemantikát és a 
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szintaktikát is. Szerinte a szövegek mint jelek teljesértékű, tehát egyedül hiteles létmódja a 
recepciós létmód, az, ahogyan a mű az olvasó tudatában – minden élményszerű mozzanatával 
együtt – „jelen van”, ahogyan hat rá, kognitív, emocionális és szomatikus vonalon egyaránt. A 
jelentés, a referencia, a jelközi kapcsolatok is csupán ebből a pragmatikai nézőpontból 
férhetők hozzá, és csak így tehetők vizsgálat tárgyává. Miko számos írásában bírálta azokat az 
irodalomelméleti elképzeléseket, melyek a szöveg önmagában, önmagáért való vizsgálatát 
tűzték ki célul, illetve azokat, amelyek (az ingardeni elképzelések szellemében) 
különválaszthatónak tételezték a művet annak konkretizációitól.  

 
Határtalan elmÉLET 
 

František Miko azon kivételes tudósok közé tartozott, aki nemcsak tudást közvetített és 
interpretálni tanított, hanem ezzel együtt egy sajátos tudományfelfogást is közvetített. 
„Határsértő” magatartása, egyéni fogalomhasználata és önértelmező hajlama nem aratott 
osztatlan elismerést hazai szakmai körökben. Be kell azonban látni, hogy a nyelvvel, az 
irodalommal és a művészetekkel foglalkozó tudományterületek közötti fesztelen átjárás és a 
szűnni nem akaró terminológiai finomítások illetve önidézetek mögött nem az avatatlanság 
vagy a nárcisztikus befeléfordultság húzódik meg, hanem az önálló, következetes és 
önkritikus gondolkodásra való törekvés; mely nyitott mások véleményére, de ódzkodik a vak 
és kritikátlan követéstől, mely mindig a vizsgált dolog igényét és a személyes tapasztalatot 
tartja elsődlegesnek az „irányadónak”, „korszerűnek” vagy pusztán divatosnak tartott 
teóriákkal szemben.  

Miko nem tartotta sokra a konkrét szöveg vizsgálatától és a befogadó aktuális 
élethelyzetétől eltekintő, mások kijelentéseinek labirintusában bolyongó öncélú teoretizálást. 
Gúnyosan csak „szalon elméletként” vagy „tudományos show-ként” emlegette. Ez a fajta 
viszonyulás főként pályája utolsó két évtizedében erősödött fel nála. Akkor tehát, amikor 
témavezetőmnek, Zsilka Tibornak köszönhetően én is megismerkedtem vele. A 
metateoretikus szempontú kérdéseimmel szembeni – írásom elején említett – ignoranciája 
tehát üzenetértékű volt: ne hagyatkozzam ennyire az elméletekre, ne engedjem, hogy egy-egy 
diszciplína, irányzat vagy elképzelés teljesen magába zárjon, és elfedje előlem azt, ami az 
irodalomtudományi vizsgálódásokban, sőt azokon túl is, egyedül fontos: hogyan érint meg és 
mit mond nekünk itt és most a mű.  

 
Magyarul Mikóról  
 
BENYOVSZKY Krisztián: Egy új irodalomszemlélet felé. Katedra, 1999/3, 11-13. 
BENYOVSZKY Krisztián: Retorikai és/vagy esztétikai kompetencia? Katedra, 1999/ 9, 14. 
BENYOVSZKY Krisztián: Recepció, intuíció, kultúra – és a fordítás. Kalligram, 2000/11, 
19-22. 
BENYOVSZKY Krisztián: Szemiotika – kommunikációelmélet – stilisztika. A szöveg fogalma 
František Miko elméletében. In: Čukan, J. red. Acta Nitriensiae 3. Nitra, FF UKF v Nitre 
2000, 267-289. 
BENYOVSZKY Krisztián: Egy megkésett tanulmánykötet mai esélyei (František Miko: Az 
epikától a líráig. Az irodalmi mű stilisztikai vizsgálata. Dunaszerdahely, Nap Kiadó 2001). 
Iskolakultúra, 2001/ 8, 111-116.  
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2001/8/kritika2001-8.pdf  
BENYOVSZKY Krisztián: Retorika és stilisztika (Paul de Man kontra František Miko). 
Szőrös Kő, 2001/6, 34-39.  
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BENYOVSZKY Krisztián: Stílus, interpretáció, hatás. František Miko stíluselméletéről. In: 
Sándor Anna és Vörös Ferenc szerk.: Studia artis grammaticae et litterarum. Nyitra, Nyitrai 
Konstantin Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2004, 146-161.  
SIMON Szabolcs: František Miko: Az irodalmi mű stilisztikai vizsgálata. Dunaszerdahely, 
Nap Kiadó 2001. Forum, 2001/3, 177-181. 
VOIGT Vilmos: Szövegszemiotika és/vagy szemiotikai szövegtan. In: Petőfi S. János – Békési 
Imre szerk.: Szemiotikai szövegtan 3. Szeged, JGYTF 1991, 7-13.  
ZEMAN, László: A líra vonzatai. In: uő: Stílus és fordítás. Bratislava, Madách 1993, 243-
259.  
ZEMAN László: Tisztelgés egy életmű előtt. Irodalmi Szemle 2000/3-4, 113-116.  
ZEMAN László: „Mások és másutt helyettünk a feladatokat sehol sem teljesíthetik...”   
Beszélgetés Zeman Lászlóval. Forum, 2003/4, 99-105. 
ZSILKA Tibor: A stílus hírértéke. Bratislava, Madách 1973, 167-174. 
 
 
… és Mikótól 
 
A kifejezésrendszer értelmező szótára. Irodalmi Szemle, 1972/6, 501-510. (A fordító neve 
helyett csak egy „T. T.” monogram van feltüntetve a szöveg végén.) 
Az olvasás fenomenológiája és a mű; Jelentés és értelem a fordításban; Fordítás: valóság/mű. 
(részletek) Fordította: Benyovszky Krisztián. Kalligram, 2000/11, 22-29.  
Az epikától a líráig. Az irodalmi mű stilisztikai vizsgálata. Fordította: Zeman László. 
Dunaszerdahely, Nap Kiadó 2001 (A monográfia néhány fejezete korábban megjelent az 
Irodalmi Szemle és a Literatura hasábjain.)  
 
Érdemes utalni továbbá Ľubomír Plesník nyitrai szemiotikai iskoláról írott angol nyelvű 
cikkére: The Nitra School of Semiotics: A personal Account.  
http://www.semioticon.com/semiotix/semiotix2/sem-2-04-3.html  
 

* 
 

Jegyzőkönyv a Magyar Szemiotikai Társaság 2010. november 18-án tartott 
közgyűléséről 

 
Helyszín: az ELTE Néprajzi Intézet Könyvtára. Időpont: 16.00-17.30 
A közgyűlésen megjelentek a jelenléti ív szerint: Szívós Mihály, Gáspár Kinga, Balázs Géza, 
Vargha Katalin, Deák László, Andor Csaba, Dede Éva, Voigt Vilmos. Kimentését kérte: 
Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Gráfik Imre.  
A közgyűlést Voigt Vilmos elnök nyitotta meg, aki megtartotta beszámolóját. (Mellékelve.) 
Majd Balázs Géza főtitkár ismertette a társaság 2009. évi mérlegét, illetve szólt a 2010. év 
pénzügyi helyzetéről. (Mellékelve.) 
Ezután Dede Éva, a számvizsgáló bizottság vezetője ismertette a bizottság véleményét, mely 
szerint a könyvelést és a mérleget áttekintették, s azt rendben találták.  
A közgyűlés mindhárom beszámolót egyhangúlag elfogadta.  
Ezután Voigt Vilmos előterjesztette a 2011. évre vonatkozó elképzeléseket. Majd átadta a 
hagyományos Jelismervényt – idén Vargha Katalinnak. 
A közgyűlés második felében kötetlen beszélgetés folyt az ELTE-n indítandó szemiotika MA 
képzésről. 
A jegyzőkönyvet készítette: Balázs Géza  

* 
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Beszámoló a Magyar Szemiotikai Társaság közgyűlésén (2010. november 18.) 
                                                                                        

A hasonló társaságok hagyománya az éves közgyűlés és ezen beszámolók tartása. Az ilyen 
adatokat – ha van főhivatal felettünk – hivatalosan is szokták kérni. A tagság is elvárja, hogy 
tudja, mit is művelt az a társaság, amely tagjának tekinti magát. Az éves közgyűlések arra is 
jók, hogy a különféle okokból bekövetkező módosulásokat (alapszabály- vagy szerkezeti 
módosításokat stb.) ilyenkor előterjesszük, megszavaztassuk. Ilyenkor szokás elismeréseket, 
kitüntetéseket javasolni és átadni. Ha erre módunk van, mi ilyenkor tudományos előadást is 
tartunk, illusztris vendégelőadót hívunk, illetve valamilyen tudományos rendezvényhez is 
kapcsolódunk. 
A Magyar Szemiotikai Társaság működésének kezdetétől követte e gyakorlatot. Ugyanakkor 
arra is törekedtünk, hogy az ilyen hivatalos-bürokratikus részekkel ne töltsük ki mások és 
magunk idejét. Mi is jól érezzük, hogy a „tudományos társaságok” szerepe és működésének 
módja az utóbbi évtizedben világszerte és nálunk is alaposan megváltozott. Még a nagy, akár 
ezer tagot számláló társaságok felolvasóülései is szinte semmissé váltak, legalábbis a 
látogatottságot illetően. Ezen még a nevezetes tagok jeles évfordulóin tartott „köszöntések” 
vagy jubileumi ülések sem segítenek. Másrészt egyre növekszik a soktucat előadóval 
rendezett (rendszerint tematikusnak nevezett, ám sokszor zsibvásárra hasonlító) ülések 
száma, ahol mindenki kap vagy húsz percet, és ebbe még a vitát is belegyömöszölik. Még 
rosszabb a helyzet, ha több, párhuzamos szekciót is kell működtetni. Ha az előadó még a 
tarkabarka és villogó kütyü (vagy popo = power point) trükkjeit is élvezi, meg aztán percekig 
tart, amire mindez betöltődik és el is indul – már nem marad idő bármilyen mondandóra. 
Noha mindez jó előadási (majd publikálási) alkalom, és az így kimutatható „jópontok” az 
egyetemi hallgatóktól az akadémikusok előmenetelének építőkockái – sok ilyen rendezvény 
értelme legalábbis megkérdőjelezhető. Még mindig növekszik a „könyv-” (és egyéb 
kiadvány-) „bemutatók” száma is. Ma általában 1-2 óra alatt tucatnyi munkát dicsérnek 
ilyenkor, vagy egyszerűen kivonatolják a tartalomjegyzéket. Közben jönnek-mennek az 
emberek, nem ülik végig mások könyveinek szemlézését és a kiadványok is alig olcsóbban 
láthatók. Azért nem mondom: „kaphatók”, mivel ma ilyen bemutatókon sem szokás könyvet 
venni. (Nyilván anyagi okokból.) Folyóirataink könyvismertetéseinek mennyiségi és 
minőségi csökkenése félreismerhetetlen jelenség. Főként a nemzetközi szakirodalomban való 
tájékozódás egyre ritkább, egyre felületesebb. Itt a mi magyar szemiotikánk pontosan tükrözi 
vissza e sivár körülményt. 
Másrészt viszont új formák váltak fontossá a tudományos társaságok életében is. Előbb a 
hírlevelek, vagy ilyesféle füzetek jelentek meg, mára ezek feladatainak jó részét a honlapok 
vették át. Szerencsére a Magyar Szemiotikai Társaságnak van modern honlapja. (Használata 
azonban lehetne jóval interaktívabb, szerkesztése sokoldalúbb és napra kész.) Immár 
évtizedek óta készül a Szemiotikai Tájékoztató, amelyből továbbra is készül kinyomtatott 
példány: az utókor és a könyvtárak számára fontos dokumentumként. Úgy gondoljuk, ezt a 
„vegyes” megoldást még ma is érdemes követni. Persze, örvendetes lenne, ha a honlapunk 
jobban bekapcsolódna a nemzetközi szemiotikai életbe – ehhez azonban ember és energia 
kellene. (Egyébként a nemzetközi szemiotika ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint mi – 
néhány kivételtől eltekintve.) 
Mostani éves beszámolónk azonban ismét mégis tartalmasnak nevezhető. Noha helyzetünk 
nem problémamentes. Hozzá teszem, hogy szinte azonos jellegű beszámolót készített Szívós 
Mihály, az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának Szemiotikai Albizottsága titkáraként. 
Legelőször megrendüléssel említhetjük, hogy az előző közgyűlés óta társaságunk több 
tiszteleti tagja hunyt el: Németh G. Béla akadémikus, az MTA számunkra közvetlenül 
témaközeli (”nyelv- és irodalomtudományi”) osztályának volt elnöke. Több, főként finn—
magyar szemiotikai kis konferencián lehettünk vele együtt. Elhunyt Köpeczi Béla 
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akadémikus és Jeff Bernard, a Nemzetközi Szemiotikai Társaság évtizedeken át voltaképpeni 
vezetője, az osztrák—magyar szemiotikai együttműködés megteremtője és fenntartója. 
Köpeczi akadémikus a kezdetektől kísérte figyelemmel a hazai jeltudományi (és rokon) 
kutatásokat, és még a művelődéstörténeti bizottság albizottságaként való szerveződésünket is 
hatékonyan támogatta. Róla szóló rövid nekrológomban erre is kitértem. Jeff Bernard bécsi 
temetésén Társaságunk is képviseltette magát. A ravatalozóban heten szólaltak meg, köztük 
magam is. Méltattam (nyugodtan mondhatom: barátunk) Jeff tudósi, tudományszervezői, 
emberi érdemeit. Sokáig úgy látszott, hogy az Ausztriában is bekövetkezett pénzelvonás 
miatt előbb szünetel, majd meg is szűnik a bécsi „Szocioszemiotikai Intézet”. Mostanra 
kedvezőbbé vált a helyzet: Gloria Withalm irányításával új vezetéssel működik az Intézet, 
ám régi költségvetésének szinte morzsáiból. Korábbi nagy, minket is oly kedvezően érintő 
rendezvényei megszűntek. A közelmúltban Bécsben találkoztam Gloria Withalmmal, akitől 
elhoztunk több könyvcsomagot, benne az „osztrák—magyar szemiotika” kiadványaival. 
Ennek sorsáról az egyetemi oktatáshoz kapcsolódó „szemiotikai könyvtár” keretében kell 
majd gondolkodnunk. 
Tavaly sikeresen megtartottuk a 7. egri szemiotikai konferenciát. Idén pedig a 8. konferenciát 
is. Ennek idejére meg is jelent az előző konferencia kötete: Az utazás szemiotikája (Semiotica 
Agriensis 7 – Magyar Szemiotikai Tanulmányok 22-23.) Mint eddig is, Balázs Géza és H. 
Varga Gyula szerkesztették a kötetet, többek segítségével. A lektorálás Dede Éva munkája 
volt. A 476 lapos kiadvány (34 írással) anyagi és nyomdai lehetőségeink határain szinte már 
túl is ment. Már az idei, a gasztroszemiotikai kongresszus anyagát közlő következő kötetet is 
kisebbre kell terveznünk. Minthogy ez a kiadványsorozat nemcsak Társaságunknak, hanem 
az egész magyar szemiotikának legfontosabb megnyilvánulása, biztosítani kell folytatását, 
megvalósítható keretben. Talán némi módosítás is elképzelhető: például az idegen nyelvű 
közlés (és természetesen már az előadások) valamint a lektorálás tekintetében. Éppen most 
kvalifikálják a magyarországi tudományos folyóiratokat és évkönyveket. Itt nekünk kell 
lépnünk: megfelelő helyen „jelentenünk” kell, hogyan végezzük a lektorálást. Nem formális 
kézirat-elfogadást, hanem valódi, ellenőrizhető minőségbiztosítást kell alkalmaznunk.  
Minthogy az egri rendezvényeket és kiadványokat mindannyian ismerjük, nagyra értékeljük, 
most nem is sorolom fel ezek minden nyilvánvaló érdemét. Azt mégis mindenképpen 
hangsúlyoznunk kell, hogy immár hagyományt teremtettünk, és ebben igen fontos a „fiatal” 
szemiotikusok nemzedékének támogatása, az ő egymás közötti kapcsolatához alkalom 
biztosítása. Gondolom, a működő nenmzetk9özi kapcsolatok is még jobban 
tükröződhetnének egri konferenciáinkon. 
Idén tavasszal, május 28-án vallásszemiotikai konferenciát szervezett Bencze Lóránt a 
Zsigmond Király Főiskolán. A több száz egyetemi hallgató számára az oktatásba beillesztett 
egész napos ülésszak anyagából készült kötet már túljutott a lektoráláson is. Köszönjük a 
szervezők munkáját! Mind a konferencia, mind a kötet újdonság: a legelső a maga nemében 
Magyarországon, és külföldön is ritkaságszámba menne. Reméljük, lesz folytatása.  
Máris tudjuk, hogy hasonló módon 2011 májusában szegedi kollégáink szerveznek az 
identitás témájában szemiotikai konferenciát. 
Nemzetközi kapcsolataink a megszokott keretben folytatódtak. Kiemeljük, hogy az idei egri 
rendezvényre is meghívtunk két román szemiotikust – a román és a magyar szemiotikai 
társaságok közti együttműködés értelmében. Családi okokból, és a mi részünkről nem elég 
effektív levelezés miatt erre idén mégsem került sor. Közöltük viszont az utazásszemiotikai 
kötetben Traian Stanciulescu és Aritia Poenaru közös dolgozatát, illegve Doina Cmeciu 
tanulmányát. A közelmúltban, november 4-e és 7-e között volt Iassiban a román ROASS 3. 
nemzetközi kongresszusa, amelynek „társrendezőjeként” társaságunkat is feltüntették. 
Alulírott plenáris előadást tartott, Gáspár Kinga és Szöllősi-Sebestyén András szekció-
előadásokat tartott. (A kiutazás költségeit részben a román, részben a magyar szemiotikai 
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társaság biztosította.) A nagyszabású kongresszus igen tanulságos volt, Iassi városa és a 
közeli keleti rítusú kolostorok igazán nagy élményt jelentettek. Ők is közlik majd a mi 
előadásainkat. Mi pedig máris meghívtuk román kollégáinkat a következő egri rendezvényre. 
Amint köztudott, ennek a témája az emlékezés és az ünneplés lesz – többek között azért, 
hogy ily módon is kifejezzük szoros kapcsolatainkat az egri Dobó István Vármúzeummal – 
amely idei konferenciánk helyszínét biztosította. 
Az elmúlt tanévben (Szívós Mihály szervezésében) a Kossuth Klub József Attila 
Szabadegyetemén szemiotikai előadássorozatot tartottunk. Az érdeklődés még minimálisnak 
is csak jóindulattal volt nevezhető. Az ugyan igaz, hogy a szabadegyetemi forma kivérzése 
nemcsak a szemiotikát érintette – ám mégis el kell gondolkoznunk a tényen – az esetleges 
további tervek folytatása vagy éppen leállítása érdekében. 
Minthogy a már megszokott rendben folytatódtak az észt, finn, német stb. szemiotikusokkal 
való kapcsolataink, ezt külön nem kell részleteznem. 
A közelmúlt legfontosabb magyar szemiotikai eseménye, hogy sokéves szorgos (olykor 
lélekölő és bürokratikus) tevékenység után végre megindulhat az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán a szemiotikai MA képzés. Ennek létrehozását Kroó Katalinnak köszönhetjük. 
Minthogy erről percek múlva tüzetes beszámoló előadást hallhatunk, csak néhány ehhez 
kapcsolódó témára hívom fel a figyelmet. 
A legfontosabb az, hogy nekünk kell hallgatókat toborozni az első, 2011 őszén megkezdődő 
évfolyam számára. Ez nem lesz könnyű munka, hiszen minden „bevett” szaknak az az 
érdeke, hogy az ő MA-programjuk keretében tanuljanak tovább a hallgatók – mivel ezért 
kapnak az egyes szakok és tanszékek anyagi támogatást. Viszont ha nekünk nem sikerül 
hallgatókat „beiskolázni” – az egész eddigi szervezés értelmetlen volt.  
Másrészt az ilyen oktatással kapcsolatban elég sok gyakorlati kérdést is végig kell 
gondolnunk: nemcsak valódi hallgatókra, hanem valódi oktatókra is szükségünk lesz. Meg 
kell szervezni, hol legyen „szemiotikai könyvtár” a hallgatók számára? Szükség van 
tankönyvre is. (Itt ismét Winfried Nöth kézikönyvének magyar fordítását kell 
szorgalmaznunk.) Azt is ismét meg kell gondolnunk, nem kellene-e végre egy önálló 
szemiotikai folyóiratot indítani? 
Mindezek alapján arra gondoltunk, hogy a közeljövőben egy praktikus értekezletet tartunk, 
azok bevonásával, akik már a felsőoktatásban tanítottak „szemiotikát”, és akik fognak 
szemiotikát tanítani. Minthogy az MA-szakra 2011. február közepéig kell a hallgatóknak 
jelentkezni, már az ő érdeklődésük ismeretében kellene ezt a munkaértekezletet 
megszervezni.  
Köztudott, hogy mai formájában a Magyar Szemiotikai Társaság 1990 szeptemberében 
alakult meg. „Hivatalos jóváhagyása” 1991. február 26-án következett be. Úgy gondolom, 
ennek évfordulóján kellene az oktatási munkamegbeszélést tartani, egy kicsit ünnepelve is 
önmagunkat. Minthogy jövőre február 26-a szombatra esik – ez egyfelől kedvező körülmény, 
hiszen az érintettek ráérhetnek. Viszont a hét végén nem lehet a mi épületeinkben tartani a 
megbeszélést. Ígérem – fogunk jó megoldást találni, és máris kérjük a tagság tevékeny 
közreműködését, ötleteit. 
Társaságunk nem osztogat sok kitüntetést, érmet, díjat. Hazai és külföldi kollégáinkat 
„tiszteleti taggá” választhatjuk. Javaslom, hogy idei közgyűlésünk Peeter Torop professzort, 
a tartui egyetem orosz filológus és szemiotikus egyetemi tanárát válassza tiszteleti taggá. 
Torop professzor Lotman tanítványa, munkásságának sokban folytatója. Fordításelméleti 
munkássága világszerte nagy visszhangot váltott ki. Az észt és nemzetközi szemiotika 
közismert, fontos, vezető személyisége. A magyar szemiotikusokkal is évtizedek óta áll 
szoros munkakapcsolatban. Több ízben járhatott nálunk, egyetemünkön is. Ő volt észt részről 
a kezdeményezője a russzisztikai--szemiotikai együttműködésnek egyetemeink között. Még 
egy praktikus körülmény is szól e mostani javaslat mellett. Most, november 26-27-én 
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rendeznek Tartuban, az ő 60. születésnapja alkalmából egy kétnapos nemzetközi 
konferenciát. Ezen át is adhatjuk az oklevelet. 
Ha már kitüntetéseknél tartunk, idén Vargha Katalinnak ítéltük oda a ’Jelismervényt’. 
Felolvasom a rövid indokolást. 
Nyilván még további eseményekről szólhattam volna, terveket említhettem volna. Mégis, 
remélem, a legfontosabb mozzanatok szerepeltek. Kérem beszámolóm megvitatását, majd 
elfogadását. Anyagi és egyéb praktikus kérdésekről a következő beszámolók szólnak. 
Budapest, 2010. november 18. 

                                                                          Voigt Vilmos s. k. 
                                                       a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke 

 
* 

 
Pénzügyi beszámoló a Társaság 2010. évi közgyűlésén 

 
A társaság bevétele 4.872 forint, amelynek jelentős része NKA-támogatás kiadványokra, 
illetve OKM- és NCA-támogatás működésre. Kisebb része előadások tartásából adódik. 100 
ezer forinttal támogatta a Vas Megyei Közgyűlés a harmadik Józsa Péter-szimpóziumot. 
Tagdíjakból 112 ezer forint folyt be. 
A ráfordításként érvényesíthető kiadások végösszege 4.142 forint, amelynek legjelentősebb 
része a kötetekkel kapcsolatos tördelési- és nyomdaköltség, útiköltség, a konferenciák 
étkezési- és szállásköltsége, a honlapmegújítás, honlapfenntartás költségei, könyvelési 
költség.  
A tárgyévi nyereség: 730 ezer forint.  
A főtitkár elmondta még, hogy 2010-ben az előző évekhez hasonlóan 171.901 forint szja-
felajánlásról tájékoztatta a társaságot az Apeh. 2010-ben nem volt oktatási minisztériumi 
egyesületi pályázat, s az NCA-nál a korábbi évekkel ellentétben mindössze 100 ezer forintos 
támogatást sikerült szerezni, amely összeg gyakorlatilag a pályázat adminisztrációjára 
elegendő. 2010-ben az NCA megvizsgálta a Társaság pályázati könyvelését, és a 
jegyzőkönyvben kiemelte, hogy az mintaszerű, minden rendben van.  
 
Budapest, 2010. november 18.  

Balázs Géza főtitkár s. k.  
* 
 

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, Budapest, 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 
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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 Szemiotikai 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, javított kiadásban.) 
15–16. Az abdukció. Az abdukció logikája és szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga 
Gyula. Magyar Szemiotikai 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, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2009. 477 oldal.  
21. Kazinczy nyomában. A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás 
máig tartó hatásairól. Szerk.: Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2009. 
143 oldal.  
22–23. Az utazás szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai 
Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2010. 477 oldal.  
 
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 Társaságnál (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fszt. 19., 
www.szemiotika.hu, e-mail-cím: szemiotika@szemiotika.hu).  
 
Tagdíjfizetés 
A Magyar Szemiotikai Társaság tagdíja 2010-ben változatlanul 500 Ft. Kérjük tisztelt 
tagtársainkat, hogy tagdíjukat csekken vagy utalással fizessék be: 11705008-20423070 – 
2010. évi tagdíj+név megjelöléssel. Köszönettel fogadjuk a túlfizetést, amellyel egyesületünk 
működését, honlapját, Szemiotikai Tájékoztatóját, programjainkat támogatja.  
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