
 
 
 

Töprengés az elektromos jelzőfények szemiotikája felett 
 
 
 

1. Bevezetés 
 
 
Az emberi jeladások megszokott eszköze a fény, különböző ismétlési algoritmusokkal, időtartamát 

változtatva, jellegzetes színnel és/vagy helyzetben, vagyis megannyi módon képesek vagyunk jelentéseket 

közölni általa. Az ókori jelzőtüzek, a zsidóság menórája, a kereszténység örökmécses, húsvéti gyertyája 

mind-mind bizonyítják, az emberiség történelme során gyakran társított jelentéseket a fényjelekkel, 

jelzőfényekkel. A MORSE által 1835-ben feltalált bináris jelek oppozíciójára épülő kódrendszer, a morze-

ábécé, amelyet tengerészeti gyakorlatban a mai napig is nagy lámpák, vagyis elektromos jelzőfények hosszú 

és rövid idejű üzemeltetésével működtethetnek. A jelentős gépjárműforgalom miatt mára a közlekedés 

ellehetetlenedne egy-egy nagyobb kereszteződés jelzőlámpáinak üzemen kívül kerülésével, csúcsidőben a 

város jelentős területeinek közlekedésére negatív hatással.  

 Ha éjszaka nappalink, dolgozószobánk lámpáit leoltjuk, a sötétben különböző színű és fényerejű, 

állandó vagy villogó fények árasztják felénk jelentések sokaságát. Milyen módon rendezhetőek ezek a 

fényjelek, milyen tulajdonságok mentén látszanak kategóriákat létrehozni? Vannak-e tipikus, univerzális 

fényjelzések, jelzőfények? Egyazon jelek milyen eltérő jelentéssel társulhatnak? 

 

A jelzőfények különböző csoportjainak felsorolására törekedve semmi sem tette szükségessé, hogy 

elvessük a jelek Charles S. PEIRCE által 1867-ben első ízben felvetett hármas reprezentációját (VOIGT 1977, 

60-63. p.), az ikon, az index és a szimbólum meghatározását.  

 

Az elektromos jelzőfények természetük szerint mesterséges (igazi) jeleket közölnek ill. alkotnak, amelyek 

származékos kifejezéssel rendelkeznek, előfordulnak mind pusztán jelzések formájában, akár 

szimbólumokkal kapcsolódva egybe. (vö. VOIGT 1977, 156-161. p.) 

 

 

2. Az elektromos jelzőfények  

2.1. A közlekedésben megjelenő jelzőfények, fényjelzések 

 



a) A közlekedési lámpák 

 

A rendszerszerűen változó fények a közlekedést szervező jelzőlámpák vagy szemaforok, amelyek a KRESZ 

második legmeghatározóbb viszonyítási pontjai, jelzéseit csak a rendőr közvetlen utasítására hagyhatjuk 

figyelmen kívül pénzbütetés vagy a jogosítvány bevonásának kockázata nélkül. Pedig csak három lámpáról 

van szó: egy pirosról, egy sárgáról és egy zöldről, amelyek ebben a sorrendben helyezkednek el egymás 

alatt. A törvények szabályozta világban univerzális jelnek tekinthetőek1, akárcsak a közlekedési táblák és 

figyelmeztetések többsége: HUMBOLDT tétele szerint a közlekedési rendszerek világszerte azonos elvekre 

épülnek, a gépkocsivezetők jelzései a közlési rendszer egyik részrendszereként konvencionálisak. 

(JUNGER 1981, 26-27. p.)  

 Pont az azonos elvekből fakadó univerzális volta és speciális, eltéveszthetetlen elhelyezése teszi 

lehetővé, hogy területenként sajátos tulajdonságokkal bírhatnak: a keleti országrész több városában (így 

Miskolc és Nyíregyháza egyes részein) zöld helyett kék jelzés engedi el a tiltó jelzésre megállt autókat, 

némely európai országokban a sárga jelzés a piros után is megjelenik, nem csak előtte, máshol egyáltalán  

nincs. Nálunk és az országok többségében, ha a lámpát üzemen kívül helyezik – vagyis a kereszteződést a 

kihelyzett KRESZ-táblák iránymutatása vagy a jobbkéz-szabály szerint kell használni – a szabályok 

betartására és kereszteződés jelzésére a sárga fény periodikusan villogni kezd, mintegy a veszélyre, a 

keresztező útra figyelmeztetve. A  figyelemfelkeltés ezen módja egyes lámpáknál a jelzőlámpa váltásainál is 

megjelenhet a váltás előtt a sárga ill. zöld jelzés folyamatos világítása helyett villogva jelezve, a lámpa 

nemsokára állást vált.  

 Ugyanez az jel, a sárga fény állandó figyelmeztetőként is szolgálhat, gyalogátkelők előtt, ekkor a 

lámpa két vízszintesen elhelyezkedő jelzőfényből áll, melyek felváltva világítanak. A váltakozva világító 

lámpa óv a balesettől a vasúti átkelőknél is,  önmagában sajnos sokszor eredményetelenül, így a 

fénysorompó tényleges sorompóval kiegészülve állítja meg a forgalmat, vonat közeledése esetén 

gyorsabban villogva. 

 

b) A közlekedési eszközök jelzőfényei 

 

Nemcsak a közlekedés szabályozásában kapnak szerepet a különböző fények: a közlekedési eszközök is 

javából el vannak látva ilyen jelzőkészülékekkel (jelforrásokkal). Mind az autó, a vonat, a villamos, a metró, 

a busz, a troli, a teherautók stb. számára ezek a jelzések általánosak; a jármű elejét korábban sárga, ma fehér 

fényszórókkal látják el, amelyek nem csak jármű menetirány szerinti elejét jelölnek, de megvilágítják az utat, 

                                                 
1 Bár nem minden országban veszik egyformán komolyan őket. 



a hátsó fények ezzel szemben pirosak, hogy a lehető legkevésbé zavarják a jármű mögött haladó autók 

látását, fékezéskor újabb piros, immáron a féklámpa gyullad ki, újabban feltűnő helyen a hátsó ablak 

középvonala mentén is, nem csak az hátsólámpáknál. Az autó irányváltoztatási szándékát az autó két 

oldalán elhelyezett sárga indexlámpákkal2 szükséges jelezni – ezek a lámpák a figyelemfelkeltés végett 

szaggatottan világítanak, gyors változásuk kiégésük jeleként funkcionál.3  

 A villogás, ahogy a környezetből kiugró periodikus történések, figyelemfelkeltő hatással bírnak, 

ahogy a csörgőkígyónál, úgy a szemafornál és a hivatalos szervek járműveinél, ahol kék vagy piros villogás 

és a sziréna hangadása elsőbbséget biztosít a szó szoros értelmében megkülönböztető jelzései által. Ilyen 

egyértelműséggel azonban koránt sem bír minden fényjelzés, ahogy máshol, úgy itt is igaz, minél 

egyértelműbb a jelzés, annál erősebb hatást vált ki. A metróajtók felső sarkában elhelyezett három lámpa 

csak a földalatti személyzetének közöl hasznos információkat, a bent utazóknak semmit, mégis fontos 

utazásuk szemontjából, hogy az ajtó működőképes-e, bezáródott-e stb. 

 

c) A leszállópályák fényjelzései 4 

 

A reptereken, repülőgépszállító anyahajókon jellemző formában jelennek meg jelzőfények: egyenes, két 

oldalt a leszállópálya szélén halad és egységnyi távolságokra elhelyezett jelzőfényekből áll. Ám nemcsak a 

leszállópálya területét határolja két oldalról, segítve a repülőgép-pilóták iránytalálását a leszállás szerencsés 

befejezéséhez, hanem a modern magasságmérő berendezések mellett egyfajta biztonsági támaszként is 

szolgál a magasság megállapítására, a két fényttest közti látható távolságból a pilóta következtethet, milyen 

közel halad a talajhoz. Helikopterleszállóknál szintén megjelenik hasonló funkciókkal, itt a kör alakú 

leszállópályát egészében körbeveszi. 

 Alkalmi leszállók vagy légi úton szállított tárgyak, csomagok célbajutásának helyét gyakran két 

egymást metsző egyenesek mentén elhelyezett jelzőfények szolgálnak, tetszés szerint “+” vagy “x” alakban. 

 

d) A közlekedési eszközök törvényi szabályozáson túli alkalmazása 

 

A gépjárművek felszereltségéhez tartozó fényjelzések használata, eredeti jelentésükön túlmutató szereppel 

egy sajátos csoportra, “a kooperatív viszonyok különféle formáira vonatkozik” (JUNGER 1981, 23.p.), 

                                                 
2 Az index-jel egyik legismertebb, gyakorlati jelentősége. 
3  Említésre érdemes, hogy az autósok, ahogy azt JUNGER Imre A gépkocsivezetők konvencionális jelzései c. 
tanulmányában bemutatja, túl azon, hogy járművezetők a hivatalos rendeleteken túl megannyi jelzés használatával 
kommunikálnak, ezek “száma állandóan növekszik.” (JUNGER 1981, 22-23.p.) 
4 A légiközlekedés résztvevőin (repülőgépeken, helikoptereken) a fényjelzések összetett rendszere működik, amelyet jelen 

munka keretein belül nem tárgyalunk 



vagyis a jeladó kódja különféle szemantikai dimenzióra utalhat. (u. o.), így jelenti a hosszú villantás a 

szembejövő autó vezetőjénék köszöntését, ugyanakkor figyelmezetetésül is szolgálhat a közúti 

sebességhatárok áthágásai miatt szükségessé vált hatósági sebességmérések (köznapi nevén trafipax) 

figyelmeztetőjeként is. A forgalmi torlódások vagy a hátulról érkező gépjárművek számára beláthatatlan 

akadályokról figyelmesen az elakadásjelző használatával adható jelzés, amely elakadásjelző az indexlámpák 

egyszerre történő villanásaiból áll, s eredetileg az autó elakadását, kényszerű leállását, meghibásodását 

rendelt jelezni. 

 

A közlekedési szabályok óvatlan vagy tudatos felülírásából veszélyhelyzetek, akár a legkisebb 

figyelmetlenségből is konfliktusok alakulhatnak ki, a hivatalos szabályokon túl ezek kezelésére a 

gépkocsivezetők szintén tendenciálisan jelzéseket használnak, a kürtölést (a dúda tartós vagy szaggatott 

megnyomásával), a fényjelzéseket , az emberi gesztikulációt és a köznyelv változatos, gyakran indulatos, 

trágár   megnyilatkozásait szabadon, változatosan – sokszor sajnos ingerülten és udvariatlanul – vegyítve. 

Ez a jelek és jelzések egy elkülöníthető csoportját eredményezi, azokét, amelyeket konfliktusos helyzetben 

használunk. (JUNGER 1981, 23. p.) 

 

Jól látható, hogy ezek a hivatalos rendeletek, törvények szabályozásán kívül eső fényjelzések 

kontextusfüggőek, vagyis más-más értelmet nyernek a különböző szituációkban, ám ezek legtöbbször 

egyértelműek; felismert, megértett kontextus nélkül vagy hiányos kontextuális ismeretekkel, értelmetlenné 

válnak, ekkor a sofőr maga is felteszi a kérdést akár gondolatban, akár a vele utazóknak szóban: “Miért 

dudáltak/villogtak rám?”, ha lelkiismeretes, fel is sorolja a lehetséges okokat, amíg reális okot nem talál – 

így pl. nyitva maradt ajtót, csomgatartót, a felkapcsolatlan fényeket, szemmel láthatóan alacsony nyomású 

gumit, stb. amelyek mind negatív kihatással lehetnek az jármű menet- és biztonsági tulajdonságaira.  

 

 

2.2. Otthonunk jelzőfényei 

 

A közterületek mellett személyes terünk, otthonunk is jelzőfényektől hemzseg, elektromos készülékeink 

többsége egészen egyszerű jelzésekkel, világoló piros vagy sárga szemekkel tudat velünk alapvető 

jelentéseket.  

 Leginkább azok a dolgok világítanak, amelyeket működtetésükhöz nem csak az elektromos 

hálózatra kell csatlakoztatni, hanem az éppen erre a célra készült gomb megnyomásával, esetleg kapcsoló 

állításával, elforgatásával.  



 Gépeink jelentős hányada ennél is egyszerűbben működik: a konnektorba dugva azonnal üzemel. 

Így a hűtőgép, a fagyasztó, a telefontöltő. Mások működése olyan feltűnő, hogy bár kapcsolóval vannak 

ellátva, üzemkívüliségüket nem szükséges külön jelezni – így a világítótestek, a mikrohullámú sütő, a 

kenyérpirító, a villanytűzhely, a hajszárító stb.  A harmadik csoport összetettebb gépekből áll, főként 

olyanokból, amelyek több gép összeköttetéséből jönnek létre és ahol az alkotórészek önmagukban is 

képesek a meghibásodásra, ilyenek sok más mellett a számítógép és a multimédiás eszközök (televizió, hi-fi 

torony, cd-dvd-lejátszó stb). Szenteljünk több figyelmet ezeknek.  

 

Minden számítógépen, legyen az hordozható vagy asztali, jelzőfények tömkelelege működik. Vizsgáljuk 

meg először az asztali számítógépeket, amelyek elterjedésük óta ugyanazokkal a fényekkel tájékoztatnak 

minket aktuális állapotukról. A számítógépek több egységből állnak össze: ezeket az eszközöket, ún. 

hardware-eket a számítógépházba zárva találjuk meg, néhányat leszámítva nem is látszanak. A gép 

elektromos ellátásáról a hálózati áram átalakításáért felelős transzformátor, a tápegység gondoskodik, 

amelyet hátul külön is kapcsolunk (jelzése az általános I/O), ugyanakkor mindez elölről nem látható, ennek 

észlelésére – hogy be van-e dugva, be van-e kapcsolva – a gép elején egy gombostűhegyni kis színes, 

általában zöld fény tanuskodik, ha ez világít, a kérdésekre azonnali igen választ kapunk. Mellette egy 

gyanúsan, szabálytalanul villogó piros fény található, ez a merevlemez (Hard Disk Drive5, winchester) 

működéséről tanúskodik, minél gyorsabban (vagyis magasabb frekvencián) villog, a merevlemez annál 

jobban dolgozik, a számítógép lalassulhat, ha gyors villogás mellett a képernyő megmerevedik, a gép 

irányíthatatlanná vált  (“lefagyott”), vagyis túl sok feladatot adtunk neki egyszerre. Mára a számítógépek 

szinte kivétel nélkül fel vannak szerelve cd-dvd olvasóval ésvagy íróval, ezek működése a merevlemez 

fényéhez hasonlóan villogó, azonban zöld fény alapján ismerhető fel munka közben.  

 A pc működtetéséhez szinte nélkülözhetetlen valamilyen képernyő, amely a géptől függetlenül ki-be 

kapcsolatható, a hálózati áramkörre is külön kell kötnünk. A legtöbb kikapcsolt állapotban teljesen sötét 

(mára kék fénnyel szokás ezt jelezni a bekapcsoló gombnál, hogy azt könnyebben eltalálják), bekapcsolt és 

aktív állapotban permanens zöld fénnyel jelez. Ha sokáig tétlen működik, a felhasználó által eszközölt 

beállítások szerinti idő után előbb képernyőkímélőre vált, még többet várva a gép “aludni megy”, vagyis 

sleep üzemmódba lép, ilyenkor a monitor bekapcsolva marad de elsötétedik és felgyúl egy általában 

narancscsárga fény vagy a permans zöld szaggatottá válik, mindezt tudtunkra adandó. A sleep-üzemmód a 

klaviatúra gomjainak lenyomásával vagy az egér noszogatásával megszüntethető, ekkor a gép is, a monitor 

is újra aktív állapotba kerül.  

 

                                                 
5 Gyakori rövidítése: HDD 



A hordozható számítógép önmagában foglalja a monitort is, kisebb felületen a jelzések nagyobb 

kavalkádjával színes, olyaténképpen átláthatatlan, hogy a jelzések külön-külön különböző logókkal vagy 

szimbólumokkal jelöltetnek. A ki-be kapcsoló gomb közepén a szokásos jel (I-0, ahol az I talapzata a 0 

körének középpontjában áll), a elektoromos hálózattal való kapcsolat, a dolgozó merevlemez, az 

akkumulátor töltődése (töltődéskor zöld, aztán elsötététedik), valamint a vezetéknélküli (wi-fi) hálózat, 

aminek narancscsárga fénye adatáramlás során az adatcsere sebessége, a kapcsolat terheltsége szerinti 

frekvencián villog. A wi-fi és általában a különböző kapcsolatok, így a Bluetooth és sokszor az infra-port 

külön ki-bekapcsolatható egy csúszókapcsolóval, amelynek állása bizonytalan, lévén, hogy a két fázis 

egyformán néz ki, ezért bekapcsolt állapotban érzékelhetőek a fényjelzések, kikapcsolt állapotban teljesen 

sötétek.  

 A különböző külső eszközök, főként adathordozók, mint az USB-portokba illeszkedő pendrive-ok 

és külső merevlemezek működését zöld fény jelzi.  

 

A zöld fény mellett azonban van egy másik elterjedt jelölése is az üzemkész állapotnak, mégpedig a piros 

fény. Egyszerű, de több állású készülékeinknél jelenik meg főként, mint amilyen a tévé, a set-top-box, az 

elektromos fűtőtest, videólejátszó. Ezek a piros fények bekapcsolt állapotban eltérően viselkedhetnek, 

némelyek eltűnnek, mások megmaradnak, függően attól, hogy szükséges-e az üzemkészséget továbbra is 

jelölni. Az elektromos fűtőtestek túlmelegedés esetén lekapcsolnak, de bekapcsolva maradnak, ha éppen 

nem is fűtenek, várják a hőkapcsoló jelét, amikoris újra melegíteni kezdenek.  

 A televíziógyártók főképp két tendenciát követhetnek, az egyikben a piros fény elhal amint a 

készüléket bekapcsoljuk, más esetben megmarad, jelentése akkor válhat fontossá, ha bekapcsolt állapotban 

sem üzemel, ilyenkor valamelyik kábelt rosszul illesztettük be vagy adásszünet van. Tekinthetjük ezt egyfajta 

többletjelnek is, hiszen a jel hiányát vagy zajosságát a készülék általában kiírja, ha a kábelek egyikét 

elmulasztottuk csatlakoztatni, a kép ostobán egyszínű lesz és zavaróan feltűnő, élénk színű, vagy zajos 

képet, gúnynéven “hangyafocit” közvetít, de egészen sötét is maradhat. Ha a világító piros fény a 

hálózatrakötöttséget jelöli vagy egyfajta bekapcsolt állapotot sem egészen univárzális, bár igen elterjedt, 

gyáranként eltérő jelentéssel, formában jelenhet meg vagy maradhat el.  

 

 

2.3. A használati útmutató 

 

Ezért is fontos, hogy gépeinkhez használati útmutatót adnak. A kis kézikönyvek átolvasása, 

áttanulmányozása segíti az embert gépei, eszközei üzemeltetésében, sok jelzése értelme természetes 



logikával vagy mások magyarázata nélkül rejtély maradhat. Sok szimbólum csak egy-egy gyártó termékein 

szerepel, a szabványok a mai napig nem teljesen egységesek, és bár sok jel mutat a szabványosodás felé, 

sokáig nélkülözhetetlenek maradnak a használati útmutatók.  

 

Eszközeink bonyolultabbá válnak, egyre inkább multifunkcionálisak, vagyis egyszerre több fajta feladat, 

igény betöltésére alkalmasak. A mobiltelefonok mára megszűntek csak rádióhullámú telefonok lenni, 

zenelejátszásra, fényképezésre, telefonok közti egyéb kommunikációra – bluetooth, infra, usb – éppúgy 

alkalmasak, ezek a többletfunkciók vagy a készülék képernyőjén nyernek ikonhelyet, sok készülék a 

külsején is hordoz egynémely fényjelet a jobb használhatóság érdekében, ezek jelentésére a fények mellett 

elhelyezett szimbólumok megtekintésével, felismerésével találhatunk. 

 Bűnügyi filmekben és a hétköznapi életben egyaránt hasznos tudnivaló egy diktafon, kamera 

világító piros fénye, amely jelzi, a gép nem csak bekapcsolva van, hanem rögzít is. A rögzítés (rec) gombja 

univerzálisan piros, a rögzítés univerzális jele szintúgy. Érvényes ez hang- és képzőrögzítő eszközökre, dvr-

re, videólejátszóra, erre képes televíziókra, de elterjedt jelölés az azonos funkciójú számítógépes programok 

többségében is.  

 

 

 

3. Összegzés 

 

a) Alapvető kategóriák, elsődleges jelentések  

 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy jelzőfények  

(a) állhatnak jelölés nélkül, ekkor általában a hálózatrakötöttségről vagy 

bekapcsoltságról tanuskodnak vagy összetéveszthetetlen jelentéssel bírnak; 

(b) valamilyen szimbólummal jelölve, ekkor a szimbólum jelentésének ismerete 

szükséges a jelzőfény sikeres értelmezéséhez;  

(c) speciális kombinációban és elhelyezéssel, ilyenkor a kombináció vagy az 

elhelyezés felismerése és azonosítása nélkülözhetetlen; 

(d) különböző formákban, jellegzetesen működtetve. 

 

b) Másodlagos jelentések  

 



Egyazon jelzőfény más formákban (ikonokkal, szimbólumokkal ellátva) eltérő jelentéssel bírhat. A 

közlekedési jelzőlámpák esetében ez az eltérő jelentés valamilyen iránybeli megszorítást jelent – általában 

nyilak formájában tájékoztatva a közelekedés résztvevőit, ha a különböző forgalmi sávok, különösen 

azokra, amelyek a folyamatos haladástól eltérő irányokba tartanak, tehát kanyarodnak vagy letérnek. 

Mindemellett másfajta megkötöttség is tapasztalható, a kerékpárosok haladását szabályozó lámpák 

kerékpározó figura formájában világíthat (ha nem így lenne, a lámpa mérete tér el, vagy az érintettek körét 

táblával hangsúlyozzák), a gyalogosátkelők jelzőlámpái azonban kivétel nélkül a várakozó és haladó ember 

ikonjával vannak ellátva kiemelendő és súlyozandó, hogy jelzés csak a gyalogosokra vonatkozik.  

 Ezek a közlekedési jelzőlámpákon feltűnő jelek a közlekedési táblákról és útburkolati jelekről 

eredeztethetőek (vö. KISS 1981, 35-48. p.), jelentésüket a KRESZ-vizsga minden pontján, elméletben és 

gyakorlatban egyaránt számonkérik. 

 

A közelmúltban azonban más jelek is megjelentek a jelzőlámpák világító felületein. Magánszemélyek a 

mosoly emoticonával [(:-)] kezdték díszíteni a jelzőlámpákat, jellemzően a jelzőlámpa piros korongját, de ez 

megjelenik a sárga és zöld korong színében is, általában fekete vagy sötét takarással, leragasztással a lámpa 

színét adó színes felületen elhelyezve, a világító színes háttérből jól kivehetően. Ezt az ikont 

mindenbizonnyal a jel átírásának szándékával helyezik el a jelzőlámpák felületén, a mosolygó ikon 

érzelemkifejező jelentését, amely a különböző jelzéseknél más-mást érzelmi attitűdre utalhat (piros esetén a 

derűs várakozás (“lesz ez még zöld is”), sárga esetén vidám és éles figyelem (“nemsokára indulhatok”), zöld 

esetén a továbbhaladás lehetőségének megnyugtató nyugtázása (“már mehetek is”), végső értelmük minden 

bizonnyal, hogy a közlekedést szabályozó törvények és rendeletek szigorú kényszerét kibővítve más, vidám 

és emberközeli értelmezést ajánljon, biztosítson a közlekedés résztvevőinek, csökkentve a közlekedés 

kellemetlenségeinek feszültségfokozó hatását.  
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