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A Magyar Szemiotikai Társaság a magyarországi szemiotika egyetlen tudományos-közösségi 
fóruma – immár 20. éve! 

A Szemiotikai Tájékoztató a magyarországi szemiotika egyetlen, rendszeresen megjelenő 
szemléje – az új folyam immár 20. éve! 

 
A Társaság, a Tájékoztató 20. évfordulóján, az első magyarországi szemiotika MA 

indulásának alkalmából a Társaság még kapható kiadványaiból szuper kedvezménnyel – 700-
700 forintos áron - ajánljuk a következőket: 

5–6. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos 
és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003. 384 oldal 
9. Bódi Zoltán–Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes 
kommunikációban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2006. 142 oldal (+ CD 
melléklet) 
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.  
24. Balázs Géza: Sms-nyelv és –folklór. MSZT, Inter Kft., PRAE.HU, Budapest, 2011. 132. 
oldal. 
Összes többi kiadványunkból már csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre. Akinek a 
sorozatból hiányzik egy-egy kötete, kérjük, jelezze, igyekszünk kiegészíteni. 
A könyveket Budapesten a megadott, egyeztetett helyszínre visszük, vidékieknek egy 
megbeszélt budapesti helyre szállítjuk. Kapcsolatfelvétel: Pölcz Ádám titkár iroda@e-
nyelv.hu, szemiotika@szemiotika.com tel.: 06-30-318-9666.  

 
Friss szemiotikai programok:  
2011. augusztus 29-31. 21. Alkalmazott nyelvészeti kongresszus, Szombathely  
2011. szeptember 12. hétfő 15.00 Az első magyarországi szemiotika MA szak (ELTE) 
ünnepélyes tanévnyitója, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, rektori tárgyaló, 1121 Budapest, 
Zugligeti út 9/25. 
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2011. szeptember 30-október 2. Emlékezet: ünnep, fesztivál. 9. Semiotica Agriensis 
konferencia, Eger 
2011. november 28-29. Hálózatkutatás 3. konferencia, Szombathely  
 
Köszöntők 
2011 tavaszán a nyelvészek és a szemiotikusok egyaránt köszöntötték Petőfi S. János és 
Szépe György tagtársainkat 80. születésnapján. Most Bernáth Árpád professzort köszöntjük: 
 

Kedves Árpád! 
 

Már a megszervezés után kaptunk értesítést születésnapi konferenciádról, de még idejében 
ahhoz, hogy a Magyar Szemiotikai Társaság (stb.) szegedi identitás-konferenciáján (május 6-
7.) megemlítsük. Sőt, a bevezetőben arról beszéltem, hogy Szegeden az elmúlt évtizedekben 
legalább három szemiotikai (is) mozgalom volt. A Vajda György Mihály égisze alatt indult 
első a Tiétek. Nemzetközileg tudományosan kedvező pillanatban kezdődött az egész, és a 
Triász (ábécésorrendben BÁ, CsK, KZ) – noha mások is voltak a terepen – csakhamar a hazai 
és nemzetközi irodalomtudományban kivételes eredményeket ért el. Mint aki annak idején 
még ennek krónikáit adtam, jól emlékszem ennek főbb mozzanataira. Remélem, a mostani 
konferencia kiadványa hozzánk is eljut majd.  
Nekem abban is szerencsém volt, hogy a későbbiekben Orosz Magdolna és Masát András 
személyében nagyrabecsült kollégákhoz is jutottam. Sőt a távoli többiekkel is olykor volt 
kapcsolatom. Most ugyan elsősorban Neked gratulálunk, ám ilyenkor a „Gruppenbild mit 
einem Bernhard” szellemében azért valaki a középre kerül. 
Kívánunk nyugodt éveket, további tudományos és privát serenitast! Várjuk újabb műveidet! 
Az említett identitás-konferencián azt is bejelenthettem, hogy most ősztől Pesten megindul a 
szemiotikai MA-képzés. Gondolom, hozzám hasonló idősebbek felvonulnak majd az órákon 
tudásuk szétosztása céljából! A Görgey Artúr utca sarkától a Trefort-kert igazán nincs messze. 
A Magyar Szemiotikai Társaság nevében is sok szeretettel köszöntünk! 
 
Budapest, 2011. május 13. 
Voigt Vilmos  
 
Felhívások, konferenciák 
Az alkalmazott nyelvészeti tanszékek vezetőinek 
 

Kedves Kollégák! 
 

Az alkalmazott nyelvészeti kongresszus része az alkalmazott nyelvészeti tanszékek 
vezetőinek értekezlete. Ezen az informális beszélgetésen tájékoztatjuk egymást tanszékeink, 
szakjaink, képzéseink, valamint az alkalmazott nyelvészet helyzetéről.  
A MANYE vezetőségének nevében meghívjuk és várjuk a kollégákat, valamint a különböző 
szakterületeken dolgozó alkalmazott nyelvészek képviselőit. Ha nem tudnak részt venni a 
kongresszuson, kérem, delegálják valamelyik munkatársukat, aki be tud számolni az Ön 
intézményében folyó alkalmazott nyelvészeti BA/MA/PhD programról/szakról vagy 
specializációról. 
A találkozó ideje: 2011. augusztus 29. 11.00 óra 
Helye: NYME-SEK BTK, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.  
Amennyiben részt kívánnak venni az alkalmazott nyelvészeti tanszékek vezetőinek 
találkozóján, kérem, jelezzék ezt az e-mail címünkre (btk@btk.nyme.hu) 2011. június 15-ig. 
Ugyancsak erre a címre várjuk javaslataikat a lehetséges napirendi pontokra is.  
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A tervezett napirendi pontok: 
a) Tanszékvezetők/szakfelelősök tájékoztatása a szak/szakok helyzetéről; 
b) Előretekintés: Merre tovább alkalmazott nyelvészet? A jelenlegi folyamatok ismeretében 
mind az alkalmazott nyelvészetet hallgatók, mind pedig az oktatók száma csökkenni fog. 
Fontos lenne érveket felmutatni – különösen a gyakorlatban alkalmazott nyelvészeti 
területeken dolgozók bevonásával – az alkalmazott nyelvészeti képzés fontossága, 
hasznossága mellett. 
A beszélgetés szervezői: Balázs Géza, Balaskó Mária, Kovács László  
 
9. Semiotica Agriensis: Emlékezet: ünnep - fesztivál 
KONFERENCIAFELHÍVÁS 
 
A Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Alkalmazott 
Kommunikációtudományi Tanszéke, a MAB kommunikációtudományi szekciója, a Heves 
Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ  
 
Emlékezet: ünnep - fesztivál 
 
címmel rendezi meg a 9. Semiotica Agriensis konferenciát.  
 
A konferencia időpontja: 2011. szept. 30-okt. 2. (péntek, szombat, vasárnap) 
Helye: Eszterházy Károly Főiskola, Dobó István Vármúzeum, Eger  
 
A tervezett program: 

–   tudományos konferencia az „emlékezet, ünnep, fesztivál” kérdéskörében  
– ifjú szemiotikusok 9. konferenciája (egyéb témákkal is lehet jelentkezni)  
– plenáris és poszterelőadások  
– a Magyar szemiotikai tanulmányok 25. kötetének sajtóbemutatója 

 
Szemiotikai vagy szemiotikai jellegű – filozófiai, folklorisztikai, nyelvészeti, 
művészetelméleti, irodalmi, kommunikáció-, médiaelméleti, informatikai, hálózatkutatási, 
pedagógiai stb. – témában jelentkezhetnek előadással egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD-
hallgatók, oktatók, kutatók. A legföljebb 20 perces előadásokat szabad megbeszélés követi.  
 
Jelentkezési határidő: 2011. június 15. Meghosszabbítva: 2011. aug. 21.  
 
A jelentkezési lap a www.szemiotika.com honlapról letölthető (a Hírek rovatból) és a  
szemiotika@szemiotika.com címre küldendő.  
 
Regisztrációs díj: 3500 Ft, amelyet 2011. augusztus 31-ig kell a következő számlaszámra 
utalni: 11705008-20423070 (Magyar Szemiotikai Társaság). 
A szállás- és étkezési lehetőségekről a jelentkezőket 2011 szeptember elején tájékoztatjuk.  
Információ : A konferencia titkára: Pölcz Ádám: szemiotika@szemiotika.com és iroda@e-
nyelv.hu. Tel.: 06-30-318-9666. 
A konferencia anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság megjelenteti. 
 
Budapest–Eger, 2011. március 15.  
 

Dr. Voigt Vilmos Dr. Balázs Géza Dr. H. Varga Gyula 
Professor emeritus egyetemi tanár főiskolai tanár 
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Hálózatkutatás – konferenciafelhívás 
Első körlevél 
 
A Savaria Egyetemi Központ Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszéke – a Magyar 
Szemiotikai Társasággal, valamint az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központtal 
közösen - megrendezi a második multidiszciplináris konferenciáját:  
 
Hálózatkutatás  
Hálózatkutatások a bölcsészet-, társadalom- és természettudományokban.  
 
A konferencia a nyelvi, kulturális, társadalmi és a természettudományi jelenségek kapcsolatát 
komplex módon, főként modern hálózattudományi szempontok bevonásával kívánja 
vizsgálni, teret adva filozófiai, szemiotikai, kommunikációtudományi és egyéb társadalom- és 
természettudományi stb. megközelítéseknek is. A konferenciára külföldi és hazai egyetemi 
hallgatók és doktoranduszok is jelentkezhetnek.  
 
Egy-egy előadás időtartama: 20 perc, amelyet közvetlenül utána 10 perc megbeszélés, 
illetve a szekció végén munkamegbeszélés követ. 
 
Konferencia időpontja: 2011. november 28–29. (hétfő-kedd) 
Konferencia helye: Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, D épület, 
Szombathely, Berzsenyi tér 2. 
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 30. 
A jelentkezéskor leadandó:  Az előadó neve, e-mail címe, intézmény neve  
Az előadás címe 
Az előadás rövid (8-10 soros) absztraktja 
 
A konferencián elhangzott előadásokat tanulmánykötetben jelentetjük meg.   
Az előadások kéziratát 2011. november 15-ig kérjük leadni. Előadóinknak (igény esetén) 
ebédet, uzsonnát, vacsorát és 28-án estére szállást tudunk biztosítani. Az ez irányú igényeket a 
jelentkezéssel együtt kérjük jelezni.  
A konferencia regisztrációs díja várhatóan 3500 Ft.  
 
Jelentkezés, további információk: Kovács László adjunktus (halozatkutatas@btk.nyme.hu) 
 
A konferencia szervezőbizottsága: 
dr. Balaskó Mária egyetemi docens,  
dr. Balázs Géza egyetemi tanár,  
Kovács László adjunktus 

Hírek, események:  

NKA-támogatások. Az NKA 200 ezer forinttal támogatja 2011-ben a Szemiotikai 
Tájékoztató megjelenését. Ugyancsak az NKA ismeretterjesztés és szakmai kollégiuma 300 
ezer forinttal támogatja Balázs Géza–Veszelszki Ágnes (szerk.): Kultúra és nyelv, kulturális 
nyelvészet című tanulmánykötetnek a megjelenését. A tanulmánykötet a 2010. évi 
konferencia anyagát tartalmazza, várhatóan 2011 végén jelenik meg.  

Szemiotika MA. Öt fő nyert felvételt az első magyarországi szemiotika MA-szakra, amelyen 
a képzés 2011 szeptemberében indul. Az ünnepélyes tanévnyitó a Moholy-Nagy egyetemen 
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lesz szeptember 12-én 15.00 órakor. A képzés szakfelelőse Kroó Katalin. A szemiotika MA 
leendő hallgatói kapták meg Jeff Bernard szemiotikai könyvhagyatékát, amelyet az ELTE 
orosz tanszékének könyvtárában helyeznek el.  

Az identitás szemiotikája. 2011. május 6–7-én az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet 
Identitáskutató Műhelye és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Új demokráciák és a humán 
kommunikáció kutatócsoportja a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen Az identitás 
szemiotikája címmel országos konferenciát szervezett Szegeden, a SZTE JGYPK 
főépületében. Meghívott előadóink voltak: Avelitchev, A. N., Balázs Géza, Békési Imre, Erős 
Ferenc, Farkas Éva, H. Varga Gyula, Sándor Klára, T. Molnár Gizella, Tóth Szergej, Voigt 
Vilmos. A konferencia lehetőséget nyújtott a szemiotika és az identitás tematikája köré 
csoportosuló kutatási programok eredményeinek konferencia-előadások keretében történő 
bemutatására, szakmai vitákra. A konferencia előadásait lektorált tanulmánykötetben 
szeretnénk megjelentetni. A konferencia honlapja: www.jgypk.hu/identitas. A konferencia 
képei itt, valamint a szemiotika.com oldalon megtekinthetők. A szegedi konferencia anyaga 
kötetben is megjelenik (az írásokat augusztus 31-ig várják a szervezők), és a tervek szerint 
jövőre is rendeznek hasonló konferenciát.  

A média Argója... Új rovat indul honlapunk Olvasószobájában! A média Argója – Kódolt és 
rejtett tartalmak címmel honlapunkon új rovatot indítottunk a szemiotika.com Olvasószoba 
rovatában. Deák-Sárosi László médiával, filmmel kapcsolatos havonta frissülő írásait 
olvashatják itt. Az első cikk „A szentenciák pragmatikai elemzése” címmel már olvasható. 

Vallásszemiotika 2. 2011. május 27-én Bencze Lóránt egyetemi tanár ösztönzésére és 
szervezésében már a második vallásszemiotikai konferenciát rendezték meg a Zsigmond 
Király Főiskolán – a Magyar Szemiotikai Társaság közreműködésével. A konferencia 
programjáról a www.szemiotika.com oldalon olvashatnak. A konferencia anyaga ismét 
megjelenik a Vallástudományi Szemle című folyóiratban.  

A megújult tanrendben Külső nyelvészet: szemiotika, antropológiai nyelvészet címmel 
szerdán 10-kor folytatódik Balázs Géza előadása az ELTE BTK-n.  

A 2010-es év szava, antiszava, költői és ifjúsági szava. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, 
a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, a Magyar Szemiotikai Társaság, valamint az 
Anyanyelvápolók Szövetsége által felkért szakértő bizottság németországi kezdeményezésre, 
felmérések alapján meghatározta a 2010. év legjellemzőbb magyar szavait, antiszavait, költői 
és ifjúsági szavait. A 2010. év szavait a szakemberek a médiában, az interneten és a 
mindennapi társalgásban újonnan, illetve leggyakrabban felbukkanó szavakból, kifejezésekből 
válogatták. A jellemző szók bemutatása 2011. június 16-án 16 órakor a Magyar Tudományos 
Akadémia klubjában volt a Szarvas Gábor-nap keretében. Ezentúl minden évben közzéteszik 
az alapítók az előző év legjellemzőbb szavait. Az év szava kategóriában: vuvuzela (közösségi 
háló, bankol).  
 
Minya Károly ismertetése: Nagy becsben tarthatjuk a vuvuzela szót, hiszen az egyetlen zulu 
kifejezés a magyar nyelvben, tavaly kaptuk ajándékba a labdarúgó-világbajnokságtól. S bár 
több mint 20 magyarítása olvasható a Szómagyarító honlapon, mégis egyértelműen meg fog 
honosodni mint jövevényszó. Természetesen azért is, mert a gyermekneveléshez, focihoz és 
az anyanyelvhez mindenki ért. A bankol szó ma született bárány. De nem ártatlan. A szó 
jellemző napjainkra, és nagy horderejű, mivel pénzügye mindenkinek van. A legrosszabb 
esetben bedőlt hitele, „békeidőben” felvett svájci frank alapú. Kamatozó jövedelme 
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keveseknek. Bankol az egész ország, s megpróbál túlélni. A közösségi háló meghatározó 
kifejezése napjainknak és a fiataloknak. Az év antiszava kategóriában: vörösiszap-katasztrófa 
(rokikártya, nyugger).  
 
Balázs Géza ismertetése: A németországi szavazásban az Unwort des Jahres néven szereplő 
kategóriát antiszónak neveztük el. Az antiszó olyan tematikus szempontból kellemetlen szó, 
amely az adott évben keletkezett vagy terjedt el. A 2010. év antiszava a legnagyobb ilyen 
jellegű ipari-környezetvédelmi katasztrófa megnevezése: vörösiszap-katasztrófa. A szó 
semleges, leíró jellegű, közérthető, antiszó-jellegét a példátlan eseménynek köszönheti. A 
második és harmadik helyen álló antiszavak egyrészt hangalakjuk, másrészt pedig az emberi 
méltóságot sértő jellegük alapján lehettek volna az év antiszavai: rokikártya (mozgássérült-
igazolvány), nyugger (nyugdíjas). Az év költői szava: aranymálinkó (szófelhő, totyogós 
palacsinta).  
 
Balogh F. András ismertetése: A magyar nyelv hullámzik, mint a tenger: páratlan kincseiből 
számtalan eltűnik a feledés mélységeiben, sok érdekesség viszont újra felbukkan 
nyelvünkben, akárcsak az a vándormadár, az aranymálinkó, amely a költözőmadarak közül a 
legrövidebb ideig tartózkodik tájainkon. Az utódok kiköltése-felnevelése után nagyon hamar 
újra Afrika felé veszi az irányt, viszont itt hagyja az elkövetkezendő tavasz örömét és a nyár 
kiteljesedését. Az év ifjúsági szava: lájkol (meggugliz, fészbukol).  
 
Veszelszki Ágnes ismertetése: Kifejezetten az ifjúság nyelvhasználatához kötődő szavakat 
kerestünk e kategóriában, ám (vagy éppen ezért) a digitális kommunikáció szókészletéből 
válogattunk. A lájkol ige az egyik közösségi oldal révén igen gyorsan elterjedt, az oldalt 
ismerő, internetező nyelvhasználók körében közhasználatúvá vált. A Facebook közösségi 
oldalon a felhasználók minden poszt, hozzászólás vagy tartalom megjelenése után a 
„kedvel”/„tetszik” (eredeti angolban: Like) gomb megnyomásával tetszésüket is kifejezhetik. 
Ennek a tevékenységnek az angol eredetű megnevezése a lájkol: az angol like igének magyar 
-l igeképzővel ellátott, magyaros kiejtést rögzítő alakja. Igekötős változatai is kialakultak: 
meglájkol, belájkol. Nemtetszést fejez ki a dislike angol ige, ennek magyarosított formája a 
diszlájkol. Ugyancsak e közösségi oldal használatára utal a fészbukol ige és ennek változata, a 
fészel. A meggugliz ige a legnagyobb keresőprogram, a Google nevének magyar igeképzővel 
és igekötővel ellátott továbbképzése, jelentése: valamit megkeres a Google (könnyített 
kiejtéssel a gugli) segítségével.  
A 2011. évre vonatkozó jelöléseket várja a bizottság az iroda@e-nyelv.hu ímélcímen. A 
szavak kihirdetésére 2012 első felében kerül sor. További információ: www.e-nyelv.hu. 
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Köszönjük tisztelt tagtársainknak a 2011. évi eddigi tagdíjbefizetéseket. 2011 elejétől 
folyamatosan érkeznek a befizetések.  
Lapunk elektronikus változatának készítését és megjelenését 2011-ben az NKA 
ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai kollégiuma támogatja. Várjuk 
tagtársaink írásait, amelyet a honlapon és/vagy a Tájékoztatóban 
megjelentetünk!  


