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SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

„A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) 
Új folyam 21 (1991-) * 2011. október 20. * 2011. 3. szám 

A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos és elektronikus változat) 
Alapító szerkesztő: Józsa Péter 

Szerkeszti: Balázs Géza, munkatárs: Pölcz Ádám 
Kiadó: Voigt Vilmos, a társaság elnöke 

Elektronikus változat: www.szemiotika.com (2011-ben az NKA Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra Szakmai Kollégiumának támogatásával) 

 
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! 
 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 
 
A Magyar Szemiotikai Társaság elnöksége a Társaság 2011. évi tisztújító közgyűlését.  
A tisztújító közgyűlés időpontja: 2011. november 21. hétfő 16.00  
A közgyűlés helyszíne: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum körút 4-6-8. udvara, Gólyavár, 
Mária Terézia terem 
A tisztújító közgyűlés programja: 
16.00 Közgyűlési előadás: Grabócz Márta (Strassburg): Zene és szemiotika. 
Zeneszemiotikai előadás a Liszt Ferenc-év alkalmából.  
17.30 Az elnök, a főtitkár és a számvizsgáló bizottság beszámolója 
- Jelölés a 2011-2014 közötti időszak tisztségviselőire (elnök, főtitkár, titkár, számvizsgáló 
bizottság elnök + 2 tag).  
- Szavazás 
- A Szemiotikai Tájékozató ünnepi számának bemutatása  
 
Kérjük, hogy a tisztségviselőkre tett javaslatot Nagy Levente titkárnak szíveskedjenek 
eljuttatni (nagy.levente@e-nyelv.hu). A tisztségviselőkre a helyszínen is lehet javaslatot tenni.  
A társaság jelenlegi tisztségviselői a 2008. november 20-i tisztújító közgyűlés értelmében:  
Elnök: dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár 
Főtitkár: dr. Balázs Géza egyetemi tanár  
Titkár: Nagy Levente, a Manyszi irodavezetője 
A számvizsgáló bizottság elnöke: Dede Éva pszichológus, középiskolai tanár, PhD-hallgató. 
mb. tanársegéd 
A számvizsgáló bizottság tagjai: Gáspár Kinga egyetemi adjunktus, Kovácsné Séra Katalin 
ny. tanszéki munkatárs 
Budapest, 2011. október 19. 
 
Voigt Vilmos s. k.,  az MSZT elnöke 
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A táguló Google-galaxis 2011-2012. 1. félév  
Az internet-galaxistól a Google-galaxisig sorozat folytatása 
ELTE-KJF-MSZT közös előadássorozat egyetemi hallgatóknak 
Szakmai vezetők: Balázs Géza és Bódi Zoltán 
 
2011. szeptember 14—2011. december 14. szerda: 16.00-17.30 
ELTE BTK, V., Múzeum krt. 4/A. 336. terem 
 
Szept. 14. Bódi Zoltán: Bevezető 
21. Rosta Péter (KJF): Írástechnológiánk evolúciója - Gutenbergtől a Google-ig.  
28. Balázs Géza (ELTE): Az internettudomány lehetséges témakörei 
Okt. 5. Fekete Zsombor (játékkutató): Ki van fölül? – a történetmesélés és a játékmechanika 
viszonya technikatörténeti és játéktervezői szempontból - Internetes játékok kutatása 
12. Keleti Arthur (KFKI): Árulkodó digitális nyomaink 
19. Pléh Csaba (BME): Információelméleti szempontok többmorfémás magyar szavak 
feldolgozásában 
26. Veszelszki Ágnes (ELTE): Szöveg-kép kapcsolatok a Google-korszakban 
Nov. 2. Szünet 
9. Bali Dávid (ELTE): Az internetes képregények és a mémek  
16. Laufer László (Prezi.com): Felhasználói élmény - az Apple, a Prezi.com és társai 
23. Pollner Ferenc (HVG): A nemzetközi és a hazai online-média legfrissebb trendjei 
30. Moldován István (MEK): Az elektronikus könyvtárak jelene és jövője 
Dec. 7. Nagy Levente (OFFI): Internetes nyelvi honlapok (manyszi.hu, szomagyarito.hu); 
Borek András (mérnök): Web-tévé 
14. Balázs Géza és Bódi Zoltán: A netnyelvészet alapjai, illetve: A jövő régészei (a 
társadalmak netes jövőképe) 

* 
A szemiotika egri útja... 
Emlékezet – ünnep – fesztivál. Semiotica Agriensis, 2011. szeptember 30-októbre 2.  
Jövőre a test szemiotikája következik... 
 
Vajon hol gondolkoznak, beszélgetnek ma Magyarországon együtt, barátságosan, kellemes 
légkörben a legkülönfélébb szakmák képviselői olyan kérdésekről, mint a múlt üzenete, 
nemzeti, helyi identitás, ünnepeink jelentésének, a megünneplések rítusának változása, 
mediatizálódása, kinyilvánítása és rejtése, vagy egyszerűen olyan dolgokról, hogy mi a 
jelképek jelentése, a „szövegvakság”. A tematika a palóc falvaktól Japánig, az ókortól a 
jelenkorig, az irodalomtól a filmen át a pankrációig, az empirikusan tapasztalható 
jelenségektől az álom jelentésszerkezetéig terjed. Három nap szellemi gazdagodás. Igaz, hogy 
Voigt Vilmos, a szemiotikai társaság elnöke többször is hangsúlyozza, hogy a szemiotikai 
elmélyültségre, az elődök munkájának megismerésére nagyobb gondot kellene fordítani, ám 
ezt a múlt és jelen fölfedezésének és értelmezésének vágya valóban sokszor felülírja. De 
vállalható egyoldalúság ez, hiszen a jelenlévők szeretnék világunkat jobban megérteni. S 
ebben társakra lelnek művészettörténészekben, irodalmárokban, nyelvészekben, 
néprajzkutatókban, sokféle rokon szakma képviselőjében. Ma ezt is jelenti a szemiotika, a 
jeltudomány. És még valamit: szabad kutatást, empátiát, toleranciát. Szekértáborokba 
szerveződő tudományainkban igen nagy szó ez.  
Vajon hol esik mindenről szó? Megmondom: Egerben, szeptember végén, a szemiotikai 
konferenciákon. Már másodszor igen ihlető környezetben, a Dobó István Vármúzeum 
csodálatosan felújított Dobó-bástyájában lévő konferenciateremben, a Magyar Szemiotikai 
Társaság és az Eszterházy Károly Főiskola szervezésében. Idén szeptember 30. és október 2. 
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között találkoztak itt az ország szemiotikusai, kiegészülve kolozsvári, besztercebányai és 
bécsi kollégákkal. 25 előadás hangzott el.  
Az idei konferencia díszvendége Gloria Withalm, bécsi szemiotikus, a világhírű Jeff Bernard 
özvegye volt, aki Jeff életének legfontosabb állomásait, kutatásainak még teljességgel nem 
értékelt rendszerét tekintette át. Az angol nyelvű előadásban különösen érdekesek voltak Jeff 
Bernard még nem publikált szemiotika-történeti, társadalmi szerveződési modelljeinek 
bemutatása. Büky László „ünnep” szavunk jelentésgazdagodásának nyelvtörténeti útját 
vázolta fel – Balassinál például még nem is szerepel a szó, Juhász Gyula verseiben 51-szer 
fordul elő, és jelenkorunk felé telítődik az öröm, a vígság jelentéssel. Tokaji Ildikó az ünnepi 
látványról, Andok Mónika a mediatizált térről, az újabb remediatizált (youtube) emlékezet 
formáiról beszélt. Kiss Róbert Richard a velencei karnevál csaknem évezredes történetét 
mutatta be: a történet Napóleontól 1980-as évekig szünetelt. Bencze Lóránt az 
ünnepjelenségek egymásra rétegződését mutatta be: például az ókori drámának a keresztény 
liturgiában való továbbélését. Az idei fő tematikát Szirmai Éva és Újvári Edit sugallta. 
Szirmai Éva az 1956-os emlékezések összetett világát elemezte – például gyermekrajzokban 
való megjelenését. Újvári Edit csodálatosan illusztrált előadásában a nyári napforduló (Szent 
Iván-nap) szokásait, jelképeit tárta fel. Erre rímelt az utolsó nap Madarász Lili előadása, ki a 
leghosszabb éjszaka szokásairól készített hasonló összefoglalót. Rajta kívül más ELTE-s 
hallgatók is kitettek magukért: Tóth-Fodor József Péter az idei szombathelyi Savaria történeti 
karnevál groteszk jelenségeit dokumentálta és magyarázta Bahtyin nyomán. Pölcz Ádám az ír 
emlékezetről szólt Leon Uris Szentháromság című regénye nyomán, Lukucz Zsófia a 
jegyajándék szemiotikáját tárta fel. Pekár Petra pedig a palócföldi átalakuló ünnepeket vette 
sorra, kijelentve: hogy a magánünnepek mintha kiteljesednének, a közösségiek pedig 
visszaszorulnának. Valódi szemiotikai problémát választott további két ELTE-s: Massányi 
Kinga az 1980-as évek végén végzett magyarországi jelvénykutatást folytatja: mai anyagon; 
Pál Dániel Levente a pankráció (magyarul talán álverekedés, álgyilkolászás) szemiotikáját írta 
le (úgy sejtjük, először). A két kolozsvári vendégelőadó a Babes-Bolyai 
Tudományegyetemről erdélyi témát választott: Borsos Júlia a romániai táncház-mozgalom 
médiareprezentációját, Mihály Noémi a kolozsvári Mátyás-szoborról készült riportfilmet 
elemezte. A filmnél maradva: Deák-Sárosi László egy Mundruczó-film (Szelíd teremtés, 
Frankenstein-terv) sűrített szimbólumvilágába tartott bevezetőt. Nagy Csilla magyarázatot 
keresett az újabban nagyon kedvelt japán animékre. Az ünnepi reklámfilmekről Schirm Anita 
tartott előadást. Megható (feltáratlan és az előadók szerint hamarosan elhamvadó) felvidéki 
ünnepek emlékét idézte fel Ardamica Zorán (Losonc, Kármán Józseffel álcázott 48-as 
megemlékezések), Angyal László (Rimaszombat ünnepségei). A meg nem emésztett 
emlékezés gondolatköréhez kapcsolódott Propszt Eszter előadása, a „sváb” emlékezet 
szomorú, feldolgoz(hat)atlan epizódjáról, a kitelepítésről, valamint Németh Zoltán áttekintése 
az elmúlt évtized magyar irodalmában „aparegényeiről”, amelyek az apák világával, 
emlékével való dialógusra figyelmeztetnek. Az emlékezet érzékeket (pl. színeket) tompító és 
a töredékes vizuális emlékeket verbálisba fordító álomnyelvről, annak alakzatairól szólt 
Balázs Géza.  
Mint minden eddigi konferencián, a szervezők most is kihirdették a 2012. szeptember 28-30. 
között Egerben megtartandó 10. Semiotica Agriensis konferencia tematikáját: A test 
szemiotikája. (Köszönet a befogadásért az egri vármúzeumnak, Szécsényi Orsolya 
igazgatónak, a folyamatos helyi szervezésért H. Varga Gyula tanszékvezetőnek, valamint 
főiskolai hallgatói csapatának, amelyből soha nem fogyott ki a jókedv, például a projektor- és 
kávéfőző-technika ördögeinek megfékezése során.) 
 

Balázs Géza  
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A média Argója * Bevezetés 
 
Honlapunkon, a szemiotika.com-on filmszemiotikai rovat indul Deák-Sárosi László tollából. 
Két tanulmánya már olvasható. Most a rovat bevezetőjét közöljük.  
 
Az Argó nevű hajón, még a mitológiai időkben, elindult kincset keresni barbár vidékek fele a 
„magasabb rendű” civilizáció. Ott utazott a hajón ötvenedmagával a rettenthetetlen erő 
(Héraklész) és a magas művészet (Orpheusz) képviselője is. Az aranygyapjút azonban csak 
fondorlattal, árulás révén és törvénytelen eszközökkel (rablással) sikerült megszerezniük. 
Iaszón hazavitte az „elmaradott világ”, őt a sikerhez hozzásegítő varázslónőjét, Médeiát is. A 
tragédia aztán már nem volt elkerülhető. A két világ találkozása, a gőgös „modern” fél 
agressziója, és a rá adott válasz sem. Az argonauták kalandozó, rabló, gyarmatosító útját 
nagyon szépen megmagyarázza a görög epikus és drámai művészet. Ha a magyarázat nem éri 
el a célját, az baj; ha eléri, az viszont már tragikus. Az Argó mindenképp elveszíti hitelét, 
egyediségét, tulajdonnévi státuszát: szakzsargon, szleng, tolvajnyelv lesz. 
A mitológiai történet allegorikus értelmezése talán segít szemléltetni, mi történik velünk a 
harmadik évezred fordulója körüli évtizedekben. A művészet fősodra a modernizmusok 
különböző elméleti paradigmáinak jegyében újraértelmezi és lekezeli a hagyományos világ 
értékeit. Ami nem „modern”, az a fősodor szerint csak régi, poros, érvénytelen és rossz lehet. 
A modernista elméleteket és az abból táplálkozó művészi gyakorlatot a „teoretikusok 
mániája” vezeti (Antoine Compagnon paradoxonai), a művészet öncélú szabadságharca 
eltávolodik az élettől, és eltávolít az igazi emberi értékektől. A művész provokál, hogy űzött 
vadként a következetes világot vádolhassa agresszióval. 
A rovat célja olyan elemző írásokat közölni havi rendszerességgel, amelyek felfedik a 
modernista paradigmák mutatványai által hitelesített trükkök romboló hatásmechanizmusát. A 
vizsgálat tárgya tehát a média argója, tolvajnyelve. Nézzük, ki hol torzít, rombol, és miért? A 
média vizsgált szövegei között lesznek filmek, nyomtatott és internetes tartalmak, vagyis 
potenciálisan bármi, ami Argóként (nagy A-val), valójában álcázott tolvajnyelvként fejti ki a 
hatását. Elméleti alapként elsősorban a szemiotika, a pragmatika, a (képi) retorika, a 
filmelmélet és filmesztétika fogódzói szolgálnak. 
Deák-Sárosi László 

* 
  
Hálózatkutatás 2011. Konferencia 
Ideiglenes program, 2011. november 28. hétfő  
Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, Berzsenyi tér 2.  
 
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.  
 
Bejelentett előadások 
 
10.00-10.05 Megnyitó 
10.05-10.25 Balázs Géza: Kapcsolati hálók és nyelvhasználat  
10.25-10.45 Pál Dániel Levente: Hálózatos és önhasonló szövegalakzatok 
10.45-11.05 Imrényi András: A magyar mondat mint multiplex hálózat 
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11.05-11.25 Orosz Katalin – Pollner Péter – Kovács László: Magyar és angol szóasszociációs 
hálózatok vizsgálata 
11.25-11.40 Hozzászolások 
 
11.40-14.00 Ebédszünet 
 
14.00-14.20 Szvetelszky Zsuzsa előadása 
14.20-14-40 Gráfik Imre: Vigyázat! – Sérült a hálozat/om! 
14.40-15.00 Balázs László: Az érzelmi intelligencia és a konfliktuskezelési mintázatok 
kapcsolódási lehetőségei 
15.00-15.20 Bakó Béla: Az emlékezet hálói 
15.20-15.40 Hozzászólások 
 
15.40-16.00 Kávészünet 
 
16.00-16.20 Simon Levente: Dráma és szövegkönyv hálózatos viszonya 
16.20-16.40 Czékus Jób: A spontán zenei improvizáció sikeres hálózatépítője 
16.40-17.00 Vági János: Élő sejtekből építkező vidék interaktív térképe 
17.00-17.20 Balaskó Mária előadása 
17.20-17.40 Kovács László: Márkahálózatok 
17.40-18.00 Hozzászólások 
 
Zárszó 
 
Utána forralt bor a Főtéren, fakultatív vacsora, kollégiumi szállás.  
 
Érdeklődőket szeretettel várunk! 
 
Balaskó Mária, Balázs Géza, Kovács László 

* 
 
Társasági kiadványok 
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.  
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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, 06-30-318-9666.  
 
Magyar Szemiotikai Társaság 
3382. sz. közhasznú fokozatú társadalmi szervezet, a bírósági bejegyzés 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.com. E-mail: szemiotika@szemiotika.com.  
 
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!  


