
A Magyar Szemiotikai Társaság 2011. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 
 
A Társaság a magyarországi szemiotika (jeltudomány, jelkultúra) egyetlen tudományos, 
kulturális, ismeretterjesztő fóruma. 
 
Évforduló: 
A Társaság 2011-ben ünnepelte bejegyzésének (fennállásának) 20. évfordulóját. A Társaság 
minden évben tart felolvasóüléseket Budapesten és vidéken. 
 
Google-galaxis – nyilvános előadássorozat az ELTE BTK-n 
2011-ben kiemelt esemény volt a kétszer 12 előadásból álló egyetemi (ELTE, KJF) 
ismeretterjesztő előadássorozat, a Google-galaxis. Ezeket alkalmanként 40-50 ember 
látogatta. Az előadók lefedték a magyar internetkutatás szinte valamennyi műhelyét. Az 
előadások nyilvánosak voltak, azokat számos honlapon meghirdették. 
 
Szemiotika MA 
2011-ben indult az első szemiotika MA-képzés Magyarországon az ELTE BTK-n, a társaság 
szakmai támogatásával, részvételével. 
 
Konferenciák 
Kiemelkedő esemény volt az első identitásszemiotikai (Szeged), a másodi vallásszemiotikai 
(Budapest), és a 9. Semiotica Agriensis (emlékezet, identitás) szemiotikai rendezvény (Eger). 
 
Kiadványok 
Folyamatosan megjelent a Szemiotikai Tájékoztató (2011-ben az NKA 200 E forinttal 
támogatta), friss hírekkel bővül a honlap, megjelent két könyv. 
 
Szemiotikai Tájékoztató, 2011/1, 2, 3, 4. szám (elektronikus változat: 
http://www.szemiotika.com/kategoria/olvasoszoba/ ) 
Szemiotikai Tájékoztató 4. szám (nyomdai kivitelben is) 
Balázs Géza: Sms-nyelv és –folklór. MSZT, Inter Kft., PRAE.HU, Budapest, 2011. 132. 
oldal. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 24.) 
 
Budapest, 2012. május 20. 
 
 
 

Dr. Balázs Géza főtitkár s. k.  
 



Melléklet 
 

A beszámolóhoz mellékeljük a teljes 2011. év megvalósult programját, valamint egy 
összefoglalót a 9. Semiotica Agriensisről.  
 
2011. február 16–május 11: A Google-galaxis. Az ELTE, a KJF és az MSZT 12 részes 
előadássorozata a technokulturális világ jeleiről. Minden szerdán 16.00 órakor. ELTE BTK, 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 428. terem. A sorozat szervezője: Balázs Géza és Bódi 
Zoltán. A sorozat részletes programja, valamint minden előadásról beszámoló olvasható a 
www.e-nyelv.hu honlapon.  

2011. február 16. Bódi Zoltán (KJF): A világháló új nyelve 
2011. február 23. Balázs Géza (ELTE): Az internet filozófiája, Veszelszki Ágnes 
(ELTE): Az internet nyelvészete. Új nyelvi forma: a digilektus 
2011. március 2. Szűts Zoltán: A hypertext 
2011. március 9. Nagy Levente (OFFI): Profilalkotás a netes információk alapján; 
Dede Éva (ELTE): On-line cselekedetek pszichológiája; Az internetpedagógiai 
kérdései 
2011. március 16. Andok Mónia (VE): Lev Manovich új média elmélete 
2011. március 23. Fűzfa Balázs (NYME SEK): Milyen lesz a 21. század irodalma? 
Modern narratívák a neten 
2011. március 30. Benczik Vilmos (ELTE): Mi jöhet az írásbeliség után? A 
posztliteralitás korszakának vázlata. Aczél Petra (PPKE): Netorika. A digitális retorika 
műfajai és jellemzői 
2011. április 6. Kovács László (NYME SEK): Behálózva – az internettől az agyig 
2011. április 13. ifj. Csákvári József (OFI): Avatarkultúra: Számítógépes játékok és 
kulturális identitás 
2011. április 27. Zimányi Árpád (EKF): Nyelvtani viszonyok neten; Minya Károly 
(NYF): Szókincsvizsgálatok a neten 
2011. május 4. Juhász Valéria (SZTE): Netnyelvészet, a magyar CMC (computer 
mediated communications) 
2011. május 11. Prószéky Gábor (PPKE): A kiterjesztett számítógépes nyelvészet 

 
2011. május 6-7. Az identitás szemiotikája, Szegedi Tudományegyetem. Az előadások anyaga 
könyvalakban megjelent.  
 
2011. május 27. 2. vallásszemiotikai konferencia. Zsigmond Király Főiskola-MSZT, 
Budapest. A konferencia anyaga megjelent a Vallástudományi Szemle 2011/2. számában  
 
2011. szeptember 6. Az első Szemiotika MA program indítása az ELTE BTK-n 
 
2011. szeptember 14—2011. december 14. szerda: 16.00-17.30 A táguló Google-galaxis. A 
tavasz  

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 
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) 

 
2011. szeptember 30–október 2. Az egri szemiotika sorozat: Emlékezet: ünnep – fesztivál. 
Semiotica Agriensis 9., Eger 
 
2011. november 17. Évi rendes (tisztújító), valamint 20. éves jubileumi közgyűlés. ELTE 
BTK  
Közgyűlési előadás: Grabócz Márta (Strassbourg): Zeneszemiotika (A Liszt Ferenc-emlékév 
kapcsán) 
 
Kiadványok: 
Szemiotikai Tájékoztató, 2011/1, 2, 3, 4. szám (elektronikus változat: 
http://www.szemiotika.com/kategoria/olvasoszoba/ )  
Szemiotikai Tájékoztató 4. szám (nyomdai kivitelben is) 
Balázs Géza: Sms-nyelv és –folklór. MSZT, Inter Kft., PRAE.HU, Budapest, 2011. 132. 
oldal. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 24.) 
 
Elektronikus szemiotikai sorozat: 
A média Argója (Deák-Sárosi László filmszemiotikai sorozata: www.szemiotika.com) 
 
Előkészületben lévő kiadványok:  
Gasztroszemitoika (Semiotica Agriensis 8.) 
Emlékezet: ünnep, fesztivál (Semiotica Agriensis 9.) 
 

* 
 

Összefoglalás az egri szemiotikai rendezvényekről 
 

Emlékezet – ünnep – fesztivál. Semiotica Agriensis, 9.  Egerben 2011. szeptember 30. és 
október 2. között találkoztak az ország szemiotikusai, kiegészülve kolozsvári, besztercebányai 
és bécsi kollégákkal. 25 előadás hangzott el. A díszvendég Gloria Withalm, bécsi 
szemiotikus, a világhírű Jeff Bernard özvegye. Büky László „ünnep” szavunk 
jelentésgazdagodásának nyelvtörténeti útját vázolta fel. 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. 
Bencze Lóránt az ünnepjelenségek egymásra rétegződését mutatta be: például az ókori 
drámának a keresztény liturgiában való továbbélését. Szirmai Éva az 1956-os emlékezések 
összetett világát elemezte – például gyermekrajzokban való megjelenését. Újvári Edit 
illusztrált előadásában a nyári napforduló (Szent Iván-nap) jelképeit tárta fel. Erre rímelt 



Madarász Lili előadása, ki a leghosszabb éjszaka szokásairól készített hasonló összefoglalót. 
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. 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 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”. Az emlékezet érzékeket (pl. színeket) tompító és a töredékes 
vizuális emlékeket verbálisba fordító álomnyelvről, annak alakzatairól szólt Balázs Géza.  
 


