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SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

„A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát”  (Guadalajara, 1997.) 
 

Új folyam 22 (1991-)  *  2012. február 15. * 2012. 1. 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 

 
Az elektronikus változatok elérhetők: www.szemiotika.com/kiadványok 

 
Tagdíj:  Kérjük kedves tagtársainkat, hogy az esetleg 2011. évi elmaradt, illetve a 2012. évi 
tagdíjat (500 Ft/év) szíveskedjenek a Tájékoztatóhoz mellékelt csekken, vagy egyszerű banki 
átutalással (OTP 11705008-20423070) befizetni. Mindkét esetben kérjük a közlemény 
rovatban feltüntetni: tagdíj 2011 és/vagy 2012. február. 
 
1%:  Kérjük kedves tagtársainkat, hogy a 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásuk 
elkészítésekor gondoljanak társaságunkra, s adójuk egy százalékát ajánlják fel részünkre. 
2011-ben csaknem 100 ezer forint érkezett így a Társasághoz. Az 1%-ok felhasználásáról 
szóló tájékoztatót honlapunk „1%” rovatában megtalálják. Felajánlásukat köszönjük.  
 
 

Jegyzőkönyv a Magyar Szemiotikai Társaság 2011. évi tisztújító, egyúttal 20. éves 
ünnepi közgyűléséről 

Időpont: 2011. november 21. hétfő 16.00 óra 
Helyszín: ELTE Gólyavár, Mária Terézia terem. 

 
16 órakor Grabócz Márta (Strasbourg): Zene és szemiotika (zeneszemiotikai előadás a Liszt 
Ferenc-év alkalmából) közgyűlési előadását hallgatja meg a közönség.  
17.30-kor Voigt Vilmos elnök megnyitja a közgyűlést. Megállapítja, hogy a november 17-ére 
összehívott közgyűlésen a tagság fele nem jelent meg, ezért a mostani közgyűlés a létszámtól 
függően határozatképes. Megemlékezik elhunyt tagtársunkról: Murvai Olgáról. Köszönti 
Orosz Magdolna tagtársunkat születésnapján. Átadja az idei Jelismervényt Kroó Katalinnak.  
Ezután megtartja a 2011. évről és az idei év novemberig terjedő időszakáról szóló elnöki 
beszámolóját (melléklet).  
Balázs Géza főtitkár ismerteti a 2011. lezárt évről szóló pénzügyi beszámolóját (melléklet).  
Balázs Géza ismerteti a közhasznúsági beszámolót (melléklet).  
A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag jóváhagyja.  
 
Ezután a jelölőbizottság nevében Deák-Sárosi László ismerteti a közgyűlésig beérkezett 
javaslatokat a 2011-2014. közötti időszak tisztségviselőire: elnök: Voigt Vilmos, főtitkár: 
Balázs Géza, titkár: Pölcz Ádám, számvizsgáló bizottság elnök: Dede Éva, tagok: Gáspár 
Kinga, Nagy Levente. További jelölés nem történik, a jelöltek a jelölést elfogadták. A titkos 
szavazás során valamennyi jelölt maximális szavazatot kapott.  
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A szavazás után az újraválasztott elnök bemutatta a Szemiotikai Tájékozató ünnepi számát, 
majd beszélt a 2012. évi szakmai programról.  
A közgyűlés 18 óra 45 perckor kis fogadással ért véget.  
 

Kmf.  
 

Voigt Vilmos s. k.  
 

Jegyzőkönyvvezető: Pölcz Ádám 
Hitelesítő: Deák-Sárosi László, Dede Éva  

 
Beszámoló a Magyar Szemiotikai Társaság 2011-es közgyűlésén 

 
Társaságunk az elmúlt évben is a megszokott módon működött. Sőt, minthogy a mai 
közgyűlés egyben tisztújító is, azaz egy hároméves szakaszt zárunk le, ugyanezt mondhatjuk 
a 2008 óta eltelt időszakra vonatkozóan is. Minthogy közben évenként volt közgyűlésünk, és 
ezek leírása, a beszámolók szövege olvasható a Szemiotikai Tájékoztató megfelelő számaiban 
is, elégséges csupán a legfontosabb eseményekre visszapillantani. 
Mindhárom évben megrendeztük az egri szemiotikai konferenciákat. Időpontként 
szeptember-október fordulóját az egri rendezők javasolták, és a jövő évi meghívás is ezt 
tartalmazza. Úgy látjuk, ez a helyszín és időpont legalább ugyanolyan jó, mint az olykor 
említett más alternatívák. Ilyenkor már működnek a felsőoktatási intézmények, az időjárás 
lehet kedvező is (idén az volt). Amióta a Várban, a Dobó bástyában tartjuk a konferenciát, 
megszűntek a párhuzamos szekciók. Ha azonban a Líceum felújítása befejeződik, 
elgondolkodhatunk a helyszínen, és az ülések lebonyolításának esetleges módosításán. Itt 
külön köszönettel említem H. Varga Gyula nevét, aki a mi egri „arcunk”. A legutóbbi témák 
(az utazás, gasztroszemiotika, emlékezet – ünnep – fesztivál) érdekesnek bizonyultak. Jövőre 
(2012) „a test” lesz a téma – remélhetően hasonló sikerrel. Bizton megállapíthatjuk, hogy 
mindig van elég számú, érdekes és dinamikus előadást tartó résztvevőnk, a modern technika 
legtöbbször sikeres alkalmazásával. Egri konferenciáink közismerten baráti hangulatban 
zajlanak. Szerény körülményeink is magyarázzák, hogy külföldiek részvételére csak 
korlátozott mértékben számíthatunk. Megindult román kollégáink meghívása, megkíséreltük 
szlovák kollégák bevonását is. Ám itt anyagi és időpontbeli nehézségek léptek fel. Idén 
Társaságunk tiszteleti tagja, Gloria Withalm (Bécs) volt a vendégünk, aki az osztrák—
magyar szemiotikai kapcsolatokat tekintette át és bemutatta Jeff Bernard szemiotikai 
rendszerének legfőbb vonásait. Minthogy léteznek észt—magyar (sőt finn-magyar) 
szemiotikai kapcsolatok is, elképzelhetjük, hogy a következő egri konferencián ők 
képviseljék a nemzetközi jeltudományt.  
Immár hagyomány, hogy az előadások alapján készülő kötetek a Magyar Szemiotikai 
Tanulmányok sorozatában jelennek meg. A 18-20. számú kötet (Az ikonikus fordulat a 
kultúrában – 2009) és a 22-23. kötet (Az utazás szemiotikája – 2010) ilyenek, mindkettő 
Balázs Géza és H. Varga Gyula szerkesztésében és sok munkát igénylő gondozásában. 
Kezdettől fogva tetszetősek voltak köteteink, az utóbbi években pedig különösen szépek. 
Köszönjük. A tavalyi és idei konferenciák anyaga összevont kötetben, 2012-ben lát 
napvilágot. (Hasonló megoldást már korábban is követtük.) 
2012-ben már a tizedik, „jubileumi” egri konferenciára kerül majd sor – remélhetőleg ennek 
megfelelő módon és sikerrel. Az elmúlt évtized alatt az „ifjú szemiotikusok” csak tovább 
fiatalodtak… 
Nyilván az egri rendezvények jó híre következtében más, hasonló tematikus szemiotikai 
konferenciákat is szerveztek – a Magyar Szemiotikai Társaság közreműködésével. A 
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Zsigmond Király Főiskola 2010. május 28-án rendezte első vallásszemiotikai konferenciáját. 
Időközben a Vallástudományi Szemle 2010/3. számában ennek anyaga, pontosabban 11 
tanulmány meg is jelent. Idén (2011) május 27-én került sor a második, hasonló 
rendezvényre. Ennek anyagából is közöl a Vallástudományi Szemle. Reméljük, ez a 
konferenciasorozat is folytatódik. A vallásszemiotika ugyan világszerte ma nem élénkebb, 
mint eddig (mindig is) volt – ám itthon igen sok a még elvégzendő feladat e téren. 
A Szegedi Tudományegyetem (legfőképpen itt a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Felnőttnevelési Intézetének Identitáskutató Műhelye) rendezte 2011. május 6-7-én „Az 
identitás szemiotikája” című konferenciát, mintegy ötven előadással, emiatt is időnként 
három párhuzamos szekcióban. Ez jelzi a téma iránti érdeklődést. Valamilyen formában 
kiadvány is jelenik majd meg. Sőt, tervbe van véve, hogy 2012-ben Szegeden ismét hasonló 
rendezvényre kerül sor. 
Már a mostani beszámolási időben, 2009. május 29—30-án Szombathelyen és Nagyrákoson 
rendeztük a Józsa Péter emlékének szentelt 3. művelődésszemiotikai szimpóziumot. Ennek 
anyagából 7 írást közölt a Vasi Szemle 2009/5. száma. Ezt és a korábbi szimpóziumokat is 
helyi tagtársainkon (Gráfik Imre, Pusztay János) kívül Markó Peternek és Gyurácz Ferenc 
szerkesztőnek meg a Savaria Múzeumnak köszönjük. Hozzáteszem, hogy 2009 után még egy 
további ilyen szimpóziumot próbáltunk szervezni, ám ehhez sem pénz, sem igazi szabad idő 
nem mutatkozott. Úgyhogy most elégedetten csak annyit állapíthatunk meg, hogy amíg 
lehetett -- voltak ilyen rendezvényeink, éltünk a lehetőségekkel. 
Az említett konferenciák rendre fel is tüntették a Magyar Szemiotikai Társaságot is a 
szervezők között. Reméljük, ez a jövőben is így lesz. 
Külföldi szemiotikusok továbbra is biztosan jártak Magyarországon, úgy is, hogy nem mi 
hívtuk meg őket. Viszont mi is szerveztünk ilyen rendezvényeket. Különösen élénkek az 
észt—magyar szemiotikai kapcsolatok. Újabb kis szimpóziumra ugyan nem került sor, ám 
Peeter Torop és legutóbb Silvi Salupere járt Budapesten. Ő 2011. október 25-26-án a tartui 
szemiotikai iskoláról, illetve Jurij Lotman munkásságáról tartott előadásokat. Az észtországi 
publikációkban is megjelentek magyar szemiotikusok tanulmányai. Még korábban ők adták 
ki észtül Hoppál Mihály tanulmánykötetét: Etnosemiootika (Tartu, 2008). Az észt—magyar 
kapcsolatok a jövőben is folytatódnak. 
Megkíséreltük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia idén májusi Liszt-konferenciájára 
meghívjuk Eero Tarasti professzort (Helsinki, a Nemzetközi Szemiotikai Társaság elnöke). 
Minthogy hasonló meghívásaink évtizede nem valósultak meg, e lehetőség igen kecsegtető 
volt. (Noha pl. zongorát találni az MTA főépületében nem látszott egyszerű feladatnak.) 
Azonban váratlan program-ütközése miatt ő maga mondta le a részvételt. Azért mégsem 
maradtunk Liszt és zeneszemiotika nélkül. 2011-es közgyűlésünk előadója a Magyar 
Szemiotikai Társaság tiszteleti tagja: Grabócz Márta. 
Solomon  Marcus akadémikus (Bukarest) továbbra is fáradhatatlanul járja a világot. Az 
utóbbi években is több ízben járt nálunk. Most szeptember 19. és 26. között több előadást is 
tartott. Köztük az egyiket – az ELTE-n, a szemiotika MA-képzés hallgatóinak – az egyetemi 
szemiotikai oktatás lehetőségeiről tartotta.. 
Ez alkalommal végre láthattuk a Marcus 85. születésnapjának tiszteletére megjelentetett 
(1536 nyomtatott lapnyi!) kiadványt: Întâlniri cu / Meetings with SOLOMON MARCUS 
(Bucureşti, 2010), benne több magyar szerző írásával. 
Most is, mint mindig, Szöllősy-Sebestyén András tagtársunkat illeti a köszönet, hogy Marcus 
teljhatalmú hazai útimarsalljaként e valóban felejthetetlen látogatásokat, előadásokat 
lebonyolítja. Kérjük, ezekről az utakról mielőbb készítsen áttekintést a Szemiotikai 
Tájékoztató számára 
(Zárójelben említjük, hogy az utóbbi időkben megjelent több nemzetközi szemiotikai 
visszaemlékezésekkel ékesített kötetben is érdekeltek voltunk. Lásd a John Deely 
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szerkesztette The American Journal of Semiotics Volume 26.1-4 (2010) számát „Jeff Bernard 
Memorial Issue” – Paul Cobley etc. ed.: Semiotics Continues to Astonish. Thomas A. Sebeok 
and the Doctrine of Signs. Berlin/Boston 2011 – Acta Semiotica Estica VIII. Peeter Torop 
tiszteletére.) Mindegyikben van magyar szerző tanulmánya. 
2010 augusztusában, a XI. nemzetközi finnugrista-kongresszuson az egyik plenáris előadást 
én tartottam „More on Finno-Ugric Semiotics” címmel, összegezve a „finnugrisztikai 
szemiotika” helyzetét és távlatait. Ennek szövege a kongresszus aktáinak első kötetében 
Congressus XI Internationalis Finno-Ugristarum Piliscsaba 2010 – Pars I) már akkor 
olvasható volt. A többi szemiotikai előadás szövege a tervek szerint idén (2011 végén) 
jelenik majd meg. 
Megemlítjük, hogy még 2009-ben „a jelképek világa” c. Szívós István javaslatára 
szemiotikai szabadegyetemi eladás-sorozatot szerveztünk a Kossuth-klubban. Teljes 
sikertelenséggel.  
2011–2012-ben Balázs Géza és Bódi Zoltán szervezésében megindult egy előadássorozat 
egyetemi hallgatók számára („Az internet-galaxistól a Google-galaxisig”, majd a folytatás „A 
táguló Google-galaxis” címmel). 
A legfontosabb eredményünk az, hogy sokéves előkészítés és tengersok adminisztratív 
munka után 2011 őszétől megindult az ELTE Bölcsészettudományi Karán a „szemiotika” 
MA-képzés. A legelső, alakuló megbeszélésen/órán Petőfi S. János mondta el nézeteit a 
szemiotikai oktatásról. Ugyanerről beszélt a következő alkalommal Solomon Marcus is. Silvi 
Salupere előadása is kötelező volt a hallgatók számára. Grabócz Márta előadását is e 
hallgatóknak szántuk.  
Az elmúlt beszámolási időben (2009-ben) lett Társaságunk közhasznú társaság. 
Bekapcsolódtunk nagy, éves és országos rendezvényekbe. Ilyen volt 2009-ben „A magyar 
nyelv éve”. Ennek révén jelentettük meg a Magyar Szemiotikai Tanulmányok 21. kötetét 
(Balázs Géza szerk.: A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig 
tartó hatásairól. Budapest, 2009). Hasonló kiadvány Balázs Géza tanulmánykötete. Sms-
nyelv és –folklór. (Budapest, 2011 – Magyar Szemiotikai Tanulmányok 24.) 
Örömmel közöljük, hogy Társaságunk nevében köszöntöttük Petőfi S. János és Szépe 
György tiszteleti tagjainkat 80. születésnapjuk alkalmából.  
Társaságunk tudományos helyzete – itthon is, külföldön is - szilárd. Anyagi helyzete annál 
szerényebb. Mi gyakorlatilag sosem kaptunk állami támogatást, mint ahogy ez a nagy múltú, 
régi tudományos társaságok esetében megszokott. Főként konferenciáink, kiadványaink 
esetében pályázatokat hasznosítottunk. Ez a „pályázati világ” azonban alighanem örökre 
elmúlt. Tagdíjunk szerény, ennek jegyzékét leginkább arra használjuk, hogy feltüntessük, 
vannak valódi, fizető tagjaink. Mint minden társaság bármely közgyűlésén, itt is bíztatjuk 
tagtársainkat a befizetésre, felülfizetésre. A Társaságunk számára felajánlott 1%-os adórész 
egyre csökken. Nyilván tagtársaink jövedelemcsökkenésének, nyugdíjba kerülésének 
következtében. Ezzel kapcsolatban is kérjük tagtársainktól az eddigieknél sokkal 
hatékonyabb támogatást. 
Megújult a honlapunk. Ezt és az elmúlt években végzett egyéb adminisztratív segítséget 
köszönjük Társaságunk titkárainak, Nagy Leventének és Pölcz Ádámnak.  
Társaságunk hivatalosan is 20 esztendős. Különböző munkabizottságok és bizottságok már 
1968 szeptembere óta léteztek. 1973-ban alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia 
Szemiotikai Munkabizottsága. Már ettől kezdve elkezdtük a „Szemiotikai Tájékoztató” 
összeállítását is. Társaságszerűen a Magyar Nyelvtudományi Társaság Szemiotikai 
Szakosztálya néven működtünk. (Ennek titkára volt Máté Jakab.) Hivatalosan csak jóval 
később akartunk önálló társaság lenni. 1990 őszén kezdtük el ennek kérvényezését, és 1991. 
február 26-án engedélyezték a Magyar Szemiotikai Társaságot. Alapszabályunkat azóta 
párszor kellett módosítani – céljainkat azonban nem. 
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Úgy gondoltuk, ez a húsz esztendő megérdemel egy kis ünneplést, Meg azt, hogy a 
közeljövőben tartsunk egy kis megbeszélést arról: hogyan tovább? Ennek előkészítésre is kis 
„bizottság” megalakítását javasoljuk. Minthogy az ő segítségükkel rendezendő ülésen többet 
szólunk majd az 1968, illetve 1991 óta bekövetkezett tevékenységről, most nem is folytatom 
a visszatekintést. Terveinket is inkább ott fogalmazzuk majd meg. Például végre létre kellene 
hozni a magyar szemiotika bibliográfiáját.  
Mindenképpen köszönetet mondok tisztségviselőinknek és önzetlen tagtársainknak, akik az 
elmúlt három évben (és gyakran jóval régebb óta) vitték a Társaság ügyeit 
Kérem hároméves, illetve az előző évre vonatkozó beszámolóm elfogadását. 
 
Budapest, 2011. november 20. 

Voigt Vilmos,  
a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke 

 
Pénzügyi beszámoló a társaság 2011. évi közgyűlésén 

 
2010. január 1-től új könyvelőnk van: Kalibra Bt., Kisgergely Sándor (150 E Ft + áfa).  
Tájékoztató adatok:  
Központi költségvetés (pályázatok): 1.128 E 
Egyéb támogatás (NKA): 700 E 
Közhasznú tev. (befizetések): 204 E 
Tagdíj: 57 E 
Egyéb (előadás): 1.049 E 
Összesen: 3.139 E  
Ráfordítások: 4.050 Ft. A ráfordítások között szerepel a könyvkiadás (Szemiotikai 
Tájékoztató), a konferenciaszervezések költségei (szállás, étkezés, utazás, szervezés), a 
könyvelés, kiküldetés (Románia), útiköltség-térítés, egyéb kisebb kiadások (irodaszer) stb.  
Tárgyévi eredmény: -911 E Ft 
 
Tájékoztató adatok a 2011. évről 
Pályázati bevételek:    
NKA 200 E (Szemiotikai Tájékoztató elektronikus kiadására) 
NKA 300 E (Kulturális nyelvészet c. kötet kiadására) 
Az 1%-os várható bevétel: 91 E forint.  
A jelenlegi pénzügyi helyzet (2011. november 21.): bankszámlán készpénz: 305.282 Ft, 
lekötve: 2.064.628 Ft. 
 
Budapest, 2011. november 20. 
 

Balázs Géza  
főtitkár 

 
Közhasznúsági beszámoló a társaság 2011. évi közgyűlésén 

 
2009. április 30-tól a társaság közhasznú szervezetté vált (9. Pk. 65.345/1991/19.). Az 
alapszabályba foglalt közhasznú tevékenységek megvalósulása 2010-ben a következő:  
- tudományos tevékenység: kutatások a gasztroszemiotika témakörében, tudományos 
könyvkiadás (Az utazás szemiotikája, 476 oldal), konferenciaszervezés (vallásszemiotikai 
konferenciasorozat indítása, 8. Semiotica Agriensis, Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet),  
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 - oktatási-kulturális tevékenység: részvétel a szemiotika oktatásában (ELTE, TIT), a 
szemiotika MA előkészítése (2011-ben az MA-t elfogadták, és az ELTE elindította),  
 - a szemiotika.com és a Szemiotikai Tájékoztató mindenki számára elérhetően információs 
szolgáltatást lát el a szemiotika terén,  
 - az egyesület alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait, beszámolóit honlapján folyamatosan, visszakereshetően nyilvánosságra hozta.   
 
Tájékoztató pénzügyi adatok a közhasznúsági tevékenységgel kapcsolatban: 
   
Központi költségvetés (pályázatok): 1.128 E 
Egyéb támogatás (NKA): 700 E 
Közhasznú tev. (befizetések): 204 E 
Tagdíj: 57 E 
Egyéb (előadás): 1.049 E 
Összesen: 3.139 E  
Ráfordítások: 4.050 Ft 
A ráfordítások között szerepel a könyvkiadás (Magyar Szemiotikai Tájékoztató), a 
konferenciaszervezések költségei (szállás, étkezés, utazás, szervezés), a könyvelés, kiküldetés 
(Románia), egyéb kiadások (irodaszer) stb.  
Tárgyévi eredmény: -911 E Ft 
 
Budapest, 2011. november 20. 
 

A Társaság elnöke, főtitkára 
 

* 
 

HÍREK 
 

- Második félévét kezdi meg az ELTE szemiotika MA évfolyama. Február végéig lehet 
jelentkezni a második évfolyamra.  
 
- Megjelent a 2011. évi szegedi identitás-konferencia anyaga: Az identitás szemiotikája, 
szerk.: Szirmai Éva és Ujvári Edit, SZTE JGYPK, Szeged, 2011.  
 
- Impozáns kötetben 411 oldalon megjelent a 2010. évi Nyelv és kultúra (kulturális 
nyelvészet) című konferencia anyaga.  
 

KONFERENCIAFELHÍVÁSOK 
 
III. Vallásszemiotikai konferencia 
 
A Zsigmond Király Főiskola Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézete és Vallás, 
Társadalom, Politika Kutatóközpontja, a Magyar Szemiotikai Társaság, az Inter Kultúra-, 
Nyelv- és Médiakutató Központ és a Magyar Vallástudományi Társaság konferenciát szervez 
a „vallási jelek és jelrendszerek” témájában, amelyre 2012. június 1—2-án (péntek-
szombat) kerül sor. Helyszíne: Európa terem, Zsigmond Király F őiskola, 1039 
Budapest, Kelta u. 2. 
A konferencia célja elsősorban, hogy a hallgatók és érdeklődők megismerkedjenek a 
vallásszemiotika újabb irányzataival és eredményeivel, és emellett az előadások szolgálják a 
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közérthető tudományos ismeretterjesztést.  A konferenciára tehát ezzel kapcsolatos 
előadásokat várunk.  
Az előadásra jelentkezéseket a tervezett előadások tartalmi kivonatával együtt 2011. március 
31-ig várjuk a bencze.lorant@zskf.hu e-mail címre. Az e-mail üzenetrészében a következő 
adatokat kérjük megadni: név, intézmény, e-mail cím, postacím, telefonszám, az előadás címe.  

A tartalmi kivonatot (max. 500 szavas rezümé) kérjük csatolni MS-Word 
formátumban. Az elfogadott előadások tartalmi kivonatai láthatóak lesznek a Zsigmond 
Király Főiskola honlapján. Az előadások időtartama 15 perc. A konferencia előadásaiból 
válogatást tervezünk megjelentetni a Vallástudományi Szemlében. A nyomtatásban megjelenő 
változat terjedelme max. 20 ezer leütés. Részvételi díj nincs. 

* 

 

http://info.filg.uj.edu.pl/ishs2012/ 

We are pleased to announce that the next Humor Conference will take place in Kraków! 
Scholars, professionals, and students are invited to submit proposals for papers, panels, 

workshops, and posters. 

Online registration opens on  
December 1st, 2011.  

Deadline for paper submission is  
March 1st, 2012. 

Those who register before April 15th will receive a fee reduction.  
More than one panel or paper can be submitted.  

More at http://info.filg.uj.edu.pl/ishs2012/ 

The following is a list of possible areas where scholarly contributions are welcome: 
Anthropology, Business and management, Computational humor, Culture, Education, 
children's humor, Gelotophobia, Health, History, Humor and gender/race/ethnicity, Humor 
and emotion, Humor and cognition, Jokes, cartoons and other forms of humor, Linguistics, 
Literature, Media, Metaphor/irony/humor, Measuring sense of humor, Neuroscience, 
Performance - appreciation of comedy, Philosophy, Polish humor, Politics/satire, Psychology 
of humor, Styles of humor 
A special interdisciplinary panel on Good Soldier Svejk and a workshop  on Meaning and 
Humor are planned too. Contributions are solicited for both. 

* 
Az  ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete,  

Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, a BGF/KKK, a Magyar Szemiotikai Társaság,  
a Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport és a Tinta Könyvkiadó 

megrendezi a 
III. MAGYAR INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIÁT . 
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A KONFERENCIA KÖZPONTI TÉMÁJA: 

A HUMOR: A humor nyelvészeti megközelítésének lehetőségei 

A konferencia időpontja: 2012. szeptember 6–7. 

A KONFERENCIA HELYSZÍNE : ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 
4/A. 

A konferencián az előadások tervezett időtartama 20 perc. 
Amennyiben konferenciánkon előadást kíván tartani vagy részt kíván rajta venni, kérjük, hogy 

a jelentkezési űrlapot 2012. április 20-ig töltse ki. 
Az online jelentkezési lap címe: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVoanZ1aVVuOUM0SUprbWJoc
zN2Q0E6MQ. 

 
További információ (2012 januárjától): www.szemiotika.com 

 
Balázs Géza, a szervezőbizottság elnöke: balazsge@due.hu, T. Litovkina Anna, a 
programbizottság elnöke: litovkin@terrasoft.hu, Hidasi Judit, a programbizottság társelnöke: 
Hidasi.Judit@kkfk.bgf.hu, Veszelszki Ágnes, a programbizottság titkára: 
humorkonferencia@gmail.com 
 

FONTOS HATÁRID ŐK : 
Jelentkezés határideje: 2012. április 20. 

Az absztraktok beküldési határideje: 2012. április 20. 
Visszajelzés az absztraktok elfogadásáról: 2012. május 20. 

Részvételi díj befizetése: 2012. június 5. 
A cikkek beküldése: 2012. október 30. 

Visszajelzés a cikkek elfogadásáról: 2012. december 30. 
A kötet megjelenése: 2013 második fele 

 
  TERVEZETT TÉMAKÖRÖK : 

1. Humor és nyelvészet (pl. kognitív nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, szocio- és 
pszicholingvisztika, lexikon, fordítás) 

2. Humor az irodalomban 
3. Humor a művészetekben (pl. vizuális művészet, filmművészet, zene, színház) 
4. Humor a médiában (pl. írott és vizuális média, reklám, internet) 
5. Humor az üzleti világban 
6. Humor és utazás (pl. idegenvezetés) 
7. Humor és egészség  
8. Humor az oktatásban  
9. Humor és pszichológia  
10. Humor és pszichiátria  
11. Humor és szociológia  
12. Humor és folklór  
13. Humor és jog 
14. Humor és interkulturális/multikulturális kommunikáció  
15. Politikai humor 
16. Etnikai humor 

A kerekasztalok tervezett témái:  
Humor és politikai korrektség (Political Correctness), Humor a médiában és politikában 
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A konferencia részvételi díja a következőket foglalja magában: 

 
• konferenciacsomag 
• a konferencia programfüzete 
• az absztraktok gyűjteménye 
• egy példány a következő kötetből: 

T. Litovkina Anna – Balázs Géza – Hidasi Judit (szerk.): A humorról sokféleképpen. A 
III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest, 2013.  

• 50% kedvezmény további példányok vásárlására a fenti kiadványból 
• fogadás (2012. szeptember 6.) 
• kávé, üdítő (naponta kétszer, 2012. szeptember 6–7.) 
• kulturális program (humor-est) 
• két menzai ebéd (2012. szeptember 6–7.) 

A részvételi díjak egyelőre tájékoztató jellegűek. Véglegesnek 2012. április 1-jétől 
tekinthetőek. Az átutaláshoz szükséges bankszámlaszámok addigra felkerülnek a honlapra. 
 

* 
10. Semiotica Agriensis 

 
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 

A test szemiotikája 
címmel rendezi meg a 10. Semiotica Agriensis konferenciát. 
A konferencia időpontja: 2011. szept. 28-30. (péntek-vasárnap) 

Helye: Dobó István Vármúzeum konferenciaterem, Eger 
 

A tervezett program: 
- Tudományos konferencia a test szemiotikája kérdéskörében 

– Ifjú szemiotikusok 10. konferenciája (egyéb témákkal is lehet jelentkezni) 
– Plenáris és poszterelőadások 

 
III. MAGYAR INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIA 

2012. szeptember 6–7. 
ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 

Részvételi díjak 2012. június 5-ig átutalva 
Oktatóknak, kutatóknak 16.000 Ft 
Az ELTE és a BGF/KKFK oktatóinak, az MSZT és a 
Folklórlingvisztikai Kutatócsoport tagjainak 

13.000 Ft  

Önálló keresettel nem rendelkező hallgatóknak és a határon 
túli magyaroknak 

12.000 Ft 

Külföldi oktatóknak, kutatóknak 85 euró 
Külföldi hallgatóknak 55 euró 
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– A Szemiotikai Tájékoztató 20. évfordulós (2011/4.) ünnepi számának, a Magyar 
szemiotikai tanulmányok 25-26. (Nyelv és kultúra), valamint 27. 

(Gasztroszemiotika), 28. (Emlékezet: ünnep, fesztivál) kötetének bemutatója 
 
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: 2012. június 15.  
 
Jelentkezni az előadás címének és néhány mondatos összefoglalójának megküldésével lehet 
a következő címen: szemiotika@szemiotika.com.   
Regisztrációs és publikációs díj (csak előadóknak): 5000 Ft, amelyet 2012. augusztus 31-ig 
kell a következő számlaszámra utalni: 11705008-20423070 (Magyar Szemiotikai Társaság). 
A szállás- és étkezési lehetőségekről a jelentkezőket 2012 szeptember elején tájékoztatjuk.  
 
Információ : A konferencia titkára: Pölcz Ádám: szemiotika@szemiotika.com és iroda@e-

nyelv.hu. Tel.: 30-318-9666. 
 
A konferencia anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság 2013-ban megjelenteti. 
 
 
Budapest–Eger, 2012. február 8.  
 

Dr. Voigt Vilmos Dr. Balázs Géza Dr. H. Varga Gyula 
professor emeritus egyetemi tanár főiskolai tanár 

 
* 

 
1. sz. körlevél az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4. című konferenciáról 

 
FELHÍVÁS 

 
A tudományok, szakmák nyelvének grammatikai, pragmatikai leírása 
(Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4.) 
 
A konferencia időpontja: 2012. november 20-21. 
A konferencia helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.) 
A konferencia szervezőbizottsága: Balázs Géza, Lengyel Klára, Tátrai Szilárd 
A szervezőbizottság titkára: Veszelszki Ágnes 
 
A technikai fejlődés rohamosan hat az egyes szakterületek nyelvhasználatára. Az MTA 
Magyar Nyelvi Bizottsága 1992. november 6-án az ELTE és a BME közreműködésével 
szaknyelvi konferenciát rendezett. A globalizáció, europaizáció, a rendszerváltás, az 
„átmenet”, az informatikai, technokulturális forradalom húsz éve időszerűvé tette egy újabb 
számvetés készítését.  
A konferencia a tudományok, szakmák nyelvének elméleti és gyakorlati szempontú 
megközelítéseit, értelmezését (a szaknyelv mint alnyelv, funkcionális stílus, technolektus, 
regiszter), megközelítéseit (lexikográfia, terminológia, szintaktika, funkcionális stilisztika, 
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szövegtan, pragmatika, korpusznyelvészet), valamint konkrét elemzéseket kíván felmutatni – 
a tervek szerint az alkalmazás lehetőségeinek feltérképezésével.  
Néhány kiemelten ajánlott terület: filozófia, informatika, orvos-beteg kommunikáció, 
törvényhozási-jogi nyelv, hivatali nyelv, a kereskedelem-reklám nyelve, a határon kívüli 
magyar szaknyelvek állapota.  
A tervezett főbb szekciók/panelek:  
1. Elméleti kutatások, megközelítések a tudományok, szaknyelvek terén  
2. Egyes tudományok, szakmák nyelvének (terminológiájának) történeti, valamint jelenkori 
áttekintése (különösen korpusznyelvészeti alapon) 
3. Kommunikációs zavarok (félreértések) a szakmai nyelvhasználatban   
4. Határon kívüli magyar szaknyelv-változatok 
5. Nyelvleírások, nyelvtanok, az anyanyelvtanítás szaknyelve 
 
Az előadások hossza 15–20 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi.  
A konferenciára névvel ellátott, a kívánt témakört megjelölő, max. 15 soros kivonattal 
(absztrakttal) várjuk a jelentkezést 2012. április 30-ig csatolt fájlként a következő címre: 
ujnezopontok@gmail.com.  
A jelentkezések elfogadásáról és a nem végeleges programról 2. körlevelünkben, 2012. június 
30-ig értesítjük a résztvevőket. 3. körlevelünket 2012. október 20-ig küldjük ki a konferencia 
végleges programjával.  
A konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan megjelentetjük. A tanulmányokat 2012. 
december 31-ig a megadott stíluslap szerint kell elkészíteni.  
A konferencia regisztrációs díja: 3500 Ft, amelyet csak a jelentkezés elfogadása esetén kell 
befizetni. 
A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és Mai Magyar 
Nyelvi Tanszéke a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal, a Magyar Szemiotikai 
Társasággal közösen szervezi.  
 
Budapest, 2012. február 8. 
 

ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék  
 
Megvásárolható társasági kiadványok (Magyar szemiotikai tanulmányok-sorozat, 1999- 
 
5–6. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos 
és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003. 384 oldal KEDVEZMÉNY! 
9. Bódi Zoltán–Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes 
kommunikációban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2006. 142 oldal (+ CD 
melléklet) KEDVEZMÉNY! 
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. KEDVEZMÉNY! 
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. KEDVEZMÉNY! 
24. Balázs Géza: Sms-nyelv és –folklór. MSZT, Inter Kft., PRAE.HU, Budapest, 2011. 132. 
oldal. 
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25-26. Nyelv és kultúra. Kulturális nyelvészet. Szerk.: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes. 
MSZT, Budapest, 2012. 411 oldal. Ára: 4450 forint.  
 
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, 3-36-30-318-9666.  
 
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.  
 
Várjuk tagtársaink írásait, amelyet a honlapon és/vagy a Tájékoztatóban megjelentetünk!  
 
 

 


