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2012. szept. 28-30. 10. Semiotica Agriensis, Eger (A test szemiotikája, A jelek osztályozása, 

Ifjú szemiotikusok konferenciája) 
2012. nov. 15. 15.00 Az MTA szemiotikai munkabizottság megbeszélése (ELTE) 

2012. nov. 15. 16.00 Az MSZT éves, rendes közgyűlése 
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leírásában 4. (ELTE) 
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Semiotica Agriensis 10. 
A jelek osztályozásai - A test szemiotikája – A mai szemiotika kérdései 

Eger, 2012. szeptember 28-30. 
A program végleges változata a honlapon lesz olvasható! 

 
Helyszín: Dobó István Vármúzeum, Bástya (Egri vár), Eszterházy Károly Főiskola B. épület 
(Egészségház u.) 
 
Rendezők: 
Magyar Szemiotikai Társaság - Eszterházy Károly Főiskola Alkalmazott 
Kommunikációtudományi Kutatócsoportja - MAB kommunikációtudományi munkabizottsága 
- Dobó István Vármúzeum 
Szervezőbizottság: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Voigt Vilmos 
A szervezőbizottság titkára: Pölcz Ádám 
 

Program 
2012. szeptember 28. péntek 
14.00 Ünnepélyes megnyitó 
14.15 Balázs Géza-H. Varga Gyula-Pölcz Ádám: 10 éves a Semiotica Agriensis 
14.45 Voigt Vilmos: A magyar szemiotika útja 
 
Plenáris előadás:  
15.30 Szívós Mihály: A jelek osztályozása  
16.30 Kerekasztal-beszélgetés, vita a jelek osztályozásáról 
 
Plenáris előadás:  
17.30 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Archaikus tudatformák és testképek a mai 
társadalomban 
Este: Gasztroszemiotika. Az étkezés szemiotikája című kötet (szerk.: Balázs Géza-Balázs 
László-Veszelszki Ágnes) bemutatója.  
 
2012. szeptember 29. (szombat) 
9.00 Balázs Géza: A bőr emlékezik. Jelek a testen 
9.30 Dede Éva: Jelentés a test sötét (hátsó) oldaláról (a hát szemiotikája) 
10.00 Németh Zoltán: A test mint műalkotás 
10.30 Massányi Kinga: A test szemiotikája- Hogyan változtatják meg az öltözködés 
kiegészítői a test jelentését? (különös tekintettel a jelvényre) 
11.00-11.15 Szünet 
11.15 Simándi-Kövér Annamária: Test – Jel – Társadalom 
11.45 Szirmai Éva: A város teste 
12.15-14.00 Ebédszünet  
14.00  Andok Mónika: Médiakép és test referencialitása 
14.30 Varga Éva Katalin: A „szent” keresztcsont 
15.00 Bauko János: A testi tulajdonságokra utaló személynevek szemiotikája 
15.30 Benyovszky Krisztián: Test, beszéd, iszonyat. Egy Poe-novella tényszerű és képszerű 
szemiotikai megvilágításban 
16.00-16.15 Szünet 
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16.15 Deák-Sárosi László: A jel helyreállítása a (testi) szerelemben Skultéty Péter 
„Rémtörténet a klinikán” című rövidfilmje kapcsán 
16.45 Propszt Eszter: Ha a szöveg testté lesz – Reprezentáció Hajdu Szabolcs „Bibliotheque 
Pascal”-jában 
17.15 Újvári Edit: Test-oppozíció az Isenheimi oltár táblaképein 
17.45 Nagy Csilla: Plasztik testek (Jan Švankmajer gyurmaanimációs testképei) 
Esti (vár)séta Egerben 
 
2012. szeptember 30. vasárnap 
9.00 Veres Gábor: Jelek és jelentések a gömöri népi bútorok díszítésében 
9.30 Veszelszki Ágnes: A test vizuális reprezentációja a közösségi oldalakon 
10.00 Schirm Anita: A test nyelvi megjelenései a reklámokban 
10.30 H. Szilasi Ágota  A kondástól a hajléktalanig. Az emberi figura szerepe Földi Péter 
jelértékű festészetében 
11.00 Czervan Andrea: „The Body is Obsolete” – Stelarc és a gépiesített test 
11.30 Veszprémi Eszter: A testbeszéd különböző formái Zilahy Lajos Halálos tavasz című 
regényében 
12.00 Őszi Brigita: A test traumájának és értékvesztésének megnyilvánulása Günter Grass és 
Kertész Imre művében 
 
Hasznos tudnivalók: 
Az előadások mindenki számára nyilvánosak és ingyenesek!  
Egy előadás 20 perces lehet, amelyet 10 perc vita, megbeszélés követ. Amennyiben nincs 
igény erre, a következő előadónak adjuk át a szót! 
Az egri vár területére csak belépőjeggyel lehet belépni, az előadók, illetve az előzetes 
regisztrálók nevét azonban leadjuk, és a kapunál ingyenes belépést biztosító kártyát kapnak. 
Előzetes regisztráció: szemiotika@szemiotika.com.  
Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs díj: 5000 Ft (ez magában foglalja a 
publikációs költséget is).  
Szállás és étkezés csak korlátozott számban, és aug. 31-éig való befizetéssel biztosítható: 
Három nap (2 éj szállás+reggeli, 2 vacsora, 2 ebéd): 18.000 Ft 
Két nap (1 éj szállás+reggeli, 1 ebéd, 1 vacsora): 11.000 Ft 
Tervezett szállás: Bartók téri panzió (2-4 ágyas szobákban), étkezés a Dorner étteremben. 
(Különszoba, különleges igények esetén az összeg változhat.) 
A Magyar Szemiotikai Társaság tagjai a részvételi díjból 2000 Ft kedvezményt kaphatnak.  
A regisztrációs és részvételi díjak a következő számlaszámra utalandók: 11705008-20423070 
(Magyar Szemiotikai Társaság).  
Információ, megrendelés: Pölcz Ádám: szemiotika@szemiotika.com, 30-318-9666 
 

10. Semiotica Agriensis – Absztraktok 
 
Andok Mónika: Médiakép és test referencialitása 
Test és kép fölcserélése a mai kultúra legfontosabb ismertetőjegye. A test kevés, mert 
alárendelik a képnek, a tökéletes test képének, mely ráadásul halhatatlan. Az előadás központi 
kérdése – a kép és a test mediatizált referencialitásának kérdése. Vajon a test képi referenciája 
megszűnt? A ma készült képek valódibbak, lenyűgözőbbek, mint a testek, mert úgy tűnik, 
megszabadítanak saját testünktől. Autonóm látszatviláguk nem tűri semmiféle referencia 
ellenőrzését. Két kiemelkedő elemző Belting és Bonnet álláspontjának ismertetését és 
gondolataik továbbszövését tűzi ki célul az előadás. 
Hans Belting: Az elmúlt évtizedekben kép és a test fogalmában is végbement egyfajta 
redukcionizmus (Belting). A kép vizuális, a test genetikai információvá zsugorodott. A 



4 4

képfogalom redukciója ott kezdődött, hogy egyenlőségjelet tettek kép és vizuális adatok közé. 
Ám az érzékelés társadalmi és egyéni praxis egyszerre. (A képeknek van egy paradox 
képességük – el tudják rejteni azt, amit valójában láttatni akarnak. Amit nem látunk a képen, 
de tudjuk, hogy ott van.) Kép és test analógiája: az analógia ez esetben nem a hasonlóság 
problémája, hanem a referenciáé. Az ember reprezentációja soha nem a test egyedüli érdeme. 
Mára megfordult a helyzet nem a képnek a testtel való analógiájáról van szó, hanem a testnek 
a képpel (példa-kép, étkezési zavarok). A képek elvitatják tőlünk a testi tapasztalatot, és képi 
tapasztalatot erőltetnek a helyére. 
Anne- Marie Bonnet szerint minden médium megváltoztatja az érzékszervek működését. Az 
1980-as, 90-es éveket ő a test visszatérésének tartja, az ún. body art megjelenésével, melyben 
már az identitás is problematizálódott (korábban csak maga a testiség). De testnek és 
modellálásának tematikája már másutt is jelen van (orvostudomány, szépségipar) A testek 
bináris modellálás eredményei a digitális felületen. Ezek a képek csak kép-plasztikusank, 
beteljesítik a poszthumán diskurzust. (A valódi test a digitális világban felesleges többlet – 
surplus body.) A virtuális világban megszűnik szubjektum és objektum közötti tradicionális 
elválasztás, a kibertérben eltoldnak ember és technológia határai (interfész probléma). 
McLuhan még azt írta, a médiumok afféle protézisekké válnak, Bonnet számára úgy tűnik, az 
emberek válnak a gépek protézisévé. 
 
Balázs Géza: A bőr emlékezik. Jelek a testen 
„A bőr emlékezik": bőrgyógyászok (dermatológusok) mondása. Az emberi bőrt érő hatások 
végigkísérik az ember életét, pl. egy súlyos leégésnek akár évtizedekkel később lesz 
következménye (pl. melanoma: pigmentált sejteket tartalmazó területről kiinduló daganat). A 
szólás arra is utal, hogy egy egyszeri behatásnak egész életre szóló következménye, 
szemiotikai értelemben jelentése van. 
A test jeleit a következőképpen rendszerezhetjük: 1. "Ab ovo" (kezdettől, születéstől, 
eredettől származó, akaratunktól független) jelek. Jeltípusuk: természetes jel. Ide tartozik a 
bőrszín, a bőrelváltozások, a szőrzet, a test (tudatunktól független) állandó vagy alkalmi 
kommunikatív funkcióját is ellátó bőrpír, verejtékezés, pattanás stb., ill. a magyar nyelv 
„szemiotikai" ihletettségét mutató: anyajegy kifejezés. Az anyajegy jelenségével és 
jelentésével kapcsolatban számos hiedelem él. Egyébként az anyajegy sem állandó: a 
születéskori anyajegyek megváltozhatnak, idővel új anyajegyek alakulhatnak ki. 2. 
Akcidentális/kazuális (véletlen, esetleges, akaratunktól független, életutunkhoz kapcsolódó, 
életmódunktól is függő) jelek. Jeltípusuk: természetes jel. Ide tartoznak a véletlen 
sebesülések, balesetek nyomán keletkezett sebek, forradások. A test, a bőr információt ad az 
élettörténet súlyos eseményeiről, ezek rendszerint "élménytörténetekben", sőt bemutatásban 
öltenek testet. 3. Tudatos (szándékos) jelek. Jeltípusuk: mesterséges jel. Ide soroljuk a test 
tudatos átalakításával együtt járó jeleket: a tudatos testépítést ("izomkolosszus"), a 
testátalakító tevékenységeket (a primitív kultúrák testcsonkító eljárásától a mai testformáló, 
testátalakító műtétekig), az alkalmi testdíszítést (testfestés), valamint az állandó testdíszítést 
(a nagy művelődéstörténeti múlttal bíró jelenségek: tudatos hegek, orr-fül stb. torzítás, 
tetoválás). A tudatos testjelek lehetnek egyediek, közösségiek (legtöbbje összekapcsolódik a 
hagyománnyal = kulturális jelenség). A jellemző testátalakítások divatjelenségként is 
meghatározhatók, egy-egy korszak jellemző emberi test elképzelését is magukon hordozzák, s 
frazémákban is rögzülnek: hófehér - sötétbarna bőr: "piros-barna kislány", vékony - izmos, 
sovány - kövér testalkat, sovány - kerek arc, alacsonyság - magasság, vékony - vastag száj 
stb., sőt szorosan kapcsolódnak az elképzelésekhez a testalkathoz illeszkedő díszek, ruhák, pl. 
izompóló. A testjelek (testszignálok) kiemelten szexuális vonatkozásúak is (a szexuális 
kommunikáció eszközei, testalkat, mellek, kezek, lábak). Kultúrtörténeti hátterük óriási 
(ebben közösségi jelölő szerepük dominál), antropológiai üzenetük pedig a test ember által 
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történő átalakításának, mintegy uralásának az igénye, illetve a jelenkorban inkább az adott 
(kapott) testtel való azonosulás pszichológiai problémája (testképzavar, pl. arc- stb. plasztika). 
Az előadás a testjelek tipologizálásával, magyarázatával a kialakítandó, kulturális 
vonatkozású testtudatosságra is fel kívánja hívni a figyelmet. Az előadás sok tekintetben épít 
Desmond Morris munkásságára (Bodywatching. A Field Guide to the Human Species / 
Körpersignale), de annak antropológiai-szemiotikai továbbgondolása is egyben. 
 
Bauko János: A testi tulajdonságokra utaló személynevek szemiotikája 
Előadásomban a testi tulajdonságokra utaló személyneveket vizsgálom szemiotikai 
szempontból. A névtani szakirodalomból, illetve saját kutatásaimból vett példák segítségével 
áttekintem, mely testrészek fordulnak elő leggyakrabban személynévi funkcióban. Az 
előadásomban a névtan és a szemiotika (névszemiotika) érintkezési területéről is beszélek. 
 
Benyovszky Krisztián: Test, beszéd, iszonyat. Egy Poe-novella tényszerű és képszerű 
szemiotikai megvilágításban 
Előadásomban E. A. Poe Monsieur Valdemar kóresete tényszerű megvilágításban című 
novellájával és annak különféle illusztrációival foglalkozom. A test szemiotikai szempontú 
elemzését egyrészt a szöveg által játékba hozott műfaj, a kórtörténet indokolja, ami a 
jeltudomány egyik fontos előzményének tartott szimptomatológia felé nyit utat, másrészt a 
síron túli beszéd horrorisztikus jelenetezése, amely a test és a nyelv kölcsönhatásait állítja 
előtérbe. A műhöz több illusztráció illetve illusztrációsorozat is készült, ezek közül négy, 
stílusában elütő darabot választottam ki, hogy ezeken keresztül szemléltessem a nyelvi szöveg 
vizuális átkódolásainak sajátosságait (színek, formák, tekintetek és gesztusok szemiotikája). A 
szöveg és illusztráció összehasonlítása rávilágíthat a test nyelvi és vizuális reprezentációjának 
szemiotikai különbségeire. 
 
Czervan Andrea: „The Body is Obsolete” – Stelarc és a gépiesített test 
Előadásomban a body art művész, Stelarc akcióit próbálom meg értelmezni a test és az 
identitás vizsonyát vizsgálva. A művész leghíresebb performanszai a kampókkal való 
felfüggesztések és a test robotelemekkel való kiegészítései. 2007-ben egy harmadik fület 
ültettetett a karjába. Kérdésem az, hogy hogyan módosul ezáltal a test mint jelölő jelöltje? Mit 
jelölt eddig, és mit fog ezután? Előadásomban művészettörténeti és mediális példákkal 
illusztrálom a test reprezentációjának változásait, és bemutatom, hogyan forgatja fel Stelarc 
ezeket. 
A test a humanista hagyományban az egészként és autonómként felfogott szubjektumot jelöli, 
amely önmagát a tökéletes abszolútumtól eredezteti, és hozzá szeretne visszatérni. Ez a testet 
auratikussá teszi, természetességet, autenticitást és tökéletességet követel tőle. 
Stelarc ezen fogalmak ellen dolgozik: a test itt a hatékonyságot és a teljesítményt jelöli, 
melynek előképe a kapitalizmus „self-made man”-jének sikeres teste. Azonban annak 
eléréséhez még komoly munka és erőfeszítés kellett, Stelarc teste azonban szabadon 
módosítható: gépszerű, kiborg, új alkatrészekkel kiegészíthető. 
A művész ezáltal az identitás töredezett, folyékony természetére mutat rá, másrészt 
megkérdőjelezi az uralom testre vonatkozó kifinomult formáit, mint amilyen a tökéletesség és 
a természetesség kultusza.  
 
Dede Éva: Jelentés a test sötét (hátsó) oldaláról (a hát szemiotikája) 
 
Deák-Sárosi László: A jel helyreállítása a (testi) szerelemben Skultéty Péter 
„Rémtörténet a klinikán” cím ű rövidfilmje kapcsán 
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A jelenséget korábban, 2006-ban, egy előadásban, illetve tanulmányban ismertettem. Az 
eljárás Pier Paolo Pasolini életműve alapján figyelhető meg pontosan, hiszen ő a jelet 
művészet, elmélet és gyakorlat révén a testben hitelesítette. Újraértelmezte és újrajátszotta az 
áldozati halált, illetve a feltámadást a krisztusi, megismételhetetlen, de mégis bizonyos módon 
megismételt rítusában. 
A jel helyreállításnak vagy egyáltalán hitelesítésnek azonban létezik egy másik alapvető rítusa 
is: a (testi) szerelem. Részben ezt dolgozza fel audiovizuális eszközökkel Skultéty Péter 
„Rémtörténet a klinikán” (1996) című rövidfilmje, amelynek elemzését a következőkben 
bemutatom. 
A film látszólag csupán a referencialitás kérdését boncolgatja az áldokumentumfilm 
műfajiságával komolyan eljátszadozva, azonban több alapos jelentéstani problémát is felvet, 
részben meg is válaszol – természetesen filmnyelvi eszközökkel. 
A jelhelyreállítás két fő rítusára: áldozati halál-feltámadás (vagy megigazulás); illetve a testi 
szerelem-élet nemzése – épülnek a dráma klasszikus műfajai is: a tragédia és a vígjáték. 
Mindkettő alapjául egy szemiotikai elméleti jelenség szolgál. 
 
H. Szilasi Ágota  A kondástól a hajléktalanig. Az emberi figura szerepe Földi Péter 
jelértékű festészetében 
Földi Péter 1949-ben született Somoskőújfalun s ma is ott él. Munkácsy-díjas (1987), 
Érdemes művész (2001), Kossuth-díjas (2007), Prima Primissima-díjas (2009). Szuverenitását 
őrző, öntörvényű festői világot építő művész, aki az aktuális irányzatoktól távol szubjektív 
szimbólumrendszert hozott létre olajképein, akvarelljein, pasztelljein, rajzain. A térbeli és az 
időbeli mindenség (Kozmosz) képleteit formálja jelekké, de univerzális teljességre törekvő 
festészetébe minden egyedi mű megszületésekor beszivárog valami a hétköznapi létezés 
bánataiból, tragikumaiból, örömeiből, szépségeiből – ezáltal a földön, itt az emberi szférában 
újjáíródva válnak valóban igazzá, humánussá, személyessé történetei. Dekoratív színvilágú 
képeinek szereplői emberek, állatok és növények. Olyan fokon stilizált, olykor torzzá formált 
emberek, akik a számára fontos világokból, a mítoszok kikristályosodott bölcsességét 
hordozva a földdel harmóniában élő falusi közegből, a népmesékből és a gyermekrajzok tiszta 
világából jönnek, származnak. Azok hírhozói, szimbolizálói. És olyan állatok, melyek 
sohasem csak állatok – madarak, tehenek, szarvasok, nyulak… –, hanem cselekvés- és 
jeltartalmak. A formai átalakulások-átalakítások során az emberi és az állati tulajdonságok 
elmosódnak, egymásra rétegződve transzparenssé válnak, s váratlan újszerű nézőpontokat 
tárnak fel. Az emberi figura különös jelentőséggel bír Földi Péter életművében. Művein való 
megjelenésének egyfajta genezisét majd jelentéstartalmainak sokszerűségét, a felmagasztalt 
létállapot, de a hétköznapi tragédiák megejtő prózaiságának morálrétegeit kutatja ez a 
dolgozat. 
 
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Archaikus tudatformák és testképek a mai 
társadalomban 
A test-szimbolika elemzésének néhány lehetséges dimenziója. Archaikus tudatformák, 
(mágia, totem, tabu, stb.) továbbélése a modern társadalomban. Milyen szerepet játszik ezen 
tudatformákban a test-szimbolika? 
 
Massányi Kinga: A test szemiotikája- Hogyan változtatják meg az öltözködés kiegészítői 
a test jelentését? (különös tekintettel a jelvényre) 
Előadásomban arra keresem a választ, hogy a test mint önálló szemiotikai egység, 
felöltöztetése és kiegészítőkkel, kellékekkel feldíszítése után, hogyan kap új jelentéstartalmat. 
Mivel az előadás hossza véges, és kutatásom a jelvényekre (jelvényfeliratokra, szövegire, 
ábráira) irányul így ezt kérdéskört emelem ki. 
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Az előadás vázlatpontjai 
- A test, mint szemiotikai egység definiálása 
- A test felöltöztetése és megváltozott jelentése 
- Az öltözködés és kiegészítői (övek, kitűzők) és kellékei (gombok, csatok, zippzárak) 
különböző kontextusban, milyen jelentéstartalommal ruházzák fel a testet? 
- Teljes-e a ruházat kiegészítő nélkül? - érvek és ellenérvek 
- A ruházat rendszerében hol helyezkedik el a kitűző? 
- A jelvényfeliratok, mint "kiemelő" eszközök  
 
Nagy Csilla: Plasztik testek (Jan Švankmajer gyurmaanimációs testképei) 
Az előadásban azt vizsgálom, hogy a test identitásképző és kommunikációs szerepe, a 
kulturalitáshoz való viszonya hogyan jelenik meg egy olyan sajátos műfajban, mint a 
gyurmaanimáció. Jan Švankmajer gyurma- és vegyes technikájú filmjeiben a testen végzett 
eljárások, beavatkozások sajátos testképeket eredményeznek, amelyek olyan fogalmak 
újragondolását teszik szükségessé, mint a „testi”, a „mesterséges”, a „rész”, az „egész”, a 
„saját” és az „idegen”. 
 
Németh Zoltán: A test mint műalkotás 
Az előadás az olyan reprezentációkkal foglalkozik, amikor az élő vagy halott test 
műalkotásként értelmezhető. A testmódosítás, a mumifikáció, az anyagként "hasznosított" test 
különféle formái és bizarr gyűjteményei állnak érdeklődésem előterében. Vizsgálódásaim a 
testszobrászattól a szépirodalomig terjednek. Ezek kölcsönhatása nyomán próbálom 
értelmezni a test megjelenésének lehetőségeit is a kortárs magyar irodalomban. 
 
Őszi Brigita: A test traumájának és értékvesztésének megnyilvánulása Günter Grass és 
Kertész Imre művében 
Munkámban a trauma irodalomba átültetett fogalmával foglalkozom egy német és egy magyar 
háborús prózai mű elemzése keretében. Elsőként filozófiai megközelítésből szeretnék 
rávilágítani néhány témával kapcsolatos fogalom, nézet, ill. elmélet tisztázására. A 
problematika teoretikus ismertetése után az általam kiválasztott művek elemzése következik a 
traumaelmélet jelenségeinek olvasatában. Vizsgálódásom elsődleges szempontja feltárni a test 
traumájának megnyilvánulásait, szemiotikai jeleit.. Az általam kiválasztott két mű Günter 
Grass Bádogdob és Kertész Imre Sorstalanság c. művei. Előadásomban szeretném bemutatni a 
háború, ill. a holokauszt okozta traumák emberi testen megmutatkozó értéktipró 
következményeit.   
 
Propszt Eszter: Ha a szöveg testté lesz – Reprezentáció Hajdu Szabolcs „Bibliotheque 
Pascal”-jában 
Előadásomban a test szemiotikáját testet öltött szövegek szemiotikájaként vizsgálom, Hajdu 
Szabolcs „Bibliotheque Pascal” című filmjét véve alapul. A filmbéli „megtestesülések” 
(álmok „vetülnek ki” és teljesítenek vágyakat, irodalmi alakok tűnnek fel szexuális áruként…) 
a reprezentáció problematikájára irányítják a figyelmet, melyet mint jelentés- és értelemképző 
folyamatot vizsgálok, mint „belső” és „külső” világ között közvetítő szemiotikai folyamatot.  
 
Schirm Anita: A test nyelvi megjelenései a reklámokban 
Előadásomban kozmetikai termékek televíziós reklámjainak az elemzésével arra a kérdésre 
keresem a választ, hogy napjaink hirdetéseiben hogyan jelenítődik meg nyelvileg a test(iség), 
továbbá milyen különbségek figyelhetők meg a férfiaknak és a nőknek szánt reklámok 
kommunikációs stratégiái közt. 
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Simándi-Kövér Annamária: Test – Jel – Társadalom 
Előadásom témája a női test, mint összetett szimbolikával rendelkező jel, melynek  formája, 
mérete állandó változik, ezzel jelölve életkort, státust, rangot, stb. A női test formája tehát utal 
a nő társadalomban betöltött szerepére. Áttekintem, hogy a 19-20. század fordulójától az 
öltözködésben és így a női test formájában bekövetkezett változások hogyan kapcsolódnak a 
társadalmi szerepek változásához. Bemutatom, hogy a nők fölött érvényesülő külső kontroll 
és annak megszűnése hogyan olvasható le a női testről és milyen ruhadarabok társulnak 
mindehhez. Majd a függetlenné válás eredményeként a külső kontrollt felváltja a sanyargató 
belső kontroll, mely újfajta módokon befolyásolja a női test alakulását. 
 
Szirmai Éva: A város teste  
A 20. század első évtizedének avantgárd mozgalmai egészen sajátos viszont alakítottak ki a 
modern nagyvárossal. Egyrészt a „teremtett természet” tökéletessége iránti lelkesedés, 
másrészt az emberi léptékhez képest értelmezhetetlen méret- és mozgásviszonyok miatti 
félelem hatja át a képzőművészeti és irodalmi ábrázolást. Előadásomban azt vizsgálom, hogy 
Vlagyimir Majakovszkij korai költészetében milyen megoldásokhoz folyamodik a városhoz 
való viszony ellentmondásosságának feloldásában, az antropomorfizált városkép miként viseli 
magán a Bahtyin által groteszk realizmusként meghatározott ábrázolásmódot. 
 
Tokaji Ildikó: A kommunikatív test, avagy mit jelez a testünk 
A kommunikációban megkerülhetetlen és kifejezetten fontos szerepe van a testünk által 
közvetített információnak, hiszen a testünk, illetve a testünket borító ruházat jelentésközvetítő 
szereppel bír. A szemiotikai vizsgálódás alkalmas arra, hogy összekapcsolja a test (illetve a 
ruházat) jelzéseit információközvetítésre felhasználó különféle területeket. Ide tartoznak a 
vizuális kifejezőeszközöket kommunikációs célra használó művészetek (képzőművészet, 
színház), továbbá a pszichológia valamint az üzleti kommunikáció is. A szóbeli 
kifejezéseinket ugyanis jelentős mértékben vagyunk képesek a testünk által közvetített 
jelzésekkel kiegészíteni, vagy akár más jelentésűvé alakítani. Előadásomban ezeket a 
gondolatokat szeretném bővebben kifejteni. 
 
Újvári Edit: Test-oppozíció az isenheimi oltár táblaképein 
Mary Douglas, a szimbolikus antropológia egyik képviselője, az emberi testet meghatározó 
jelentőségű egyetemes szimbolikus jelenségnek tekinti. A test – mint a legáltalánosabb emberi 
tapasztalat – a társadalom működését, vallási eszméket, rituálékat, szokásokat is jelölhet, mint 
írja, „A test modellként bármilyen körülhatárolt rendszert jelképezhet.” Ebben az 
összefüggésben a kulturális szimbólumok rendszere az emberi világ jelenségeihez kapcsolódó 
jelentés-konstruálásként is felfogható, amely képes kifejezésre juttatni az adott kultúrában 
megformált és hagyományozott világértelmezést – többek között a test, mint jelölő 
ábrázolásával.  
Az előadás a késő-középkori nyugati keresztény kultúra egyik olyan kulturális 
reprezentációját – az Isenheimi oltár két fázisának Krisztus-ábrázolását – emeli ki, amely a 
középkori keresztény világértelmezésből eredően Krisztus testi állapotainak oppozícióját 
helyezi a középpontba. A monumentális szárnyasoltár Keresztre feszítés és Feltámadás 
táblaképei, bár ikonográfiai hagyományokat követnek, mégis kimagaslóak abban, ahogy az 
emberi test fizikai szenvedésének és megdicsőülésének ellentétpárjában rejlő drámai 
lehetőséget a végletekig fokozzák. Az Isenheimi-oltár Krisztus-testjei, mint jelölők válnak a 
keresztény megváltástan, üdvtörténet és eszkatológia teológiai vonatkozásainak 
„megtestesítőivé”, amelyek nem csupán racionálisan érzékeltetik az eszmei-teológiai 
tartalmakat, de a – testi szenvedésnek kitett és testi feltámadásban reménykedő – hívő 
emberek számára a festmény művészi-esztétikai kvalitásainak köszönhetően érzelmi síkon 
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zajló jelentés-közvetítést is lehetővé tesznek. A két kiemelt oltár-táblakép test-ábrázolásainak 
elemzésével szemantikai és pragmatikai vonatkozásokra keresem a választ: milyen 
jelöltek/tartalmak válnak érzékelhetővé a testek ábrázolásával? Illetve a szárnyasoltár történeti 
keletkezése választ ad-e az ikonográfiai hagyományból eredő, abból mégis kiemelkedő 
ábrázolásmód specifikumaira, az oltártáblákat megrendelő isenheimi antonita-kolostor 
korabeli közössége mennyiben befolyásolhatta a vizuális jel-elemek rendszerét? 
 
Varga Éva Katalin: A „szent” keresztcsont 
A keresztcsont az 5 keresztcsonti csigolya összenövéséből alakul ki. Bár nem hasonlít a 
kereszthez, a magyaron kívül a németben és több szláv nyelvben is ezt az elnevezést találjuk. 
Latin neve os sacrum, azaz ’szent csont’, tükörfordítás görögből. Előadásomban arra próbálok 
fényt deríteni, hogy milyen képzetek kapcsolódtak a keresztcsonthoz már az ókortól kezdve, 
tényleg szentnek tartották-e, vagy csak a többszörös fordítások vezettek-e a körülötte kialakult 
képzetekhez. 
 
Veres Gábor: Jelek és jelentések a gömöri népi bútorok díszítésében 
Az észak-magyarországi bútorkészítő központok történetének feldolgozása során létrehozott 
adatbázis lehetővé tette a tárgyakon lévő ábrázolások, jelek összehasonlító vizsgálatát. Az 
ácsolt bútorok motívumai a népi játékokon is megjelentek. A festett bútorok díszítése pedig a 
templomi mennyezetekkel mutat párhuzamokat. A népi bútorokon megjelenő növényi- és 
emberábrázolások sajátos többlettartalmat hordoznak, melynek vizsgálatáról számol be az 
előadás. 
 
Veszelszki Ágnes: A test vizuális reprezentációja a közösségi oldalakon 
A közösségépítő oldalak nem csupán ismerősök keresésére, időtöltésre, játékra és általában 
véve interperszonális kommunikációra szolgálnak, hanem a személyes profiloldalak sajátos, a 
rendszer által megszabott séma szerint felépülő „magánhonlap”-ként is működnek. A 
profiloldalt – ki tudatosan, ki kevésbé – a résztvevők önmaguk webarculatának kialakítására 
is használják: a magukról magukban kialakított vagy a másokban kialakítandó, kívánatos 
imázsuk szerint formálják oldalukat. A profiloldal nem verbális eleme a bármikor cserélhető 
profilkép. Az önkép megmutatásának céljai többek között a hivatalos-formális önkép 
formálása, a társasági lényként való megjelenés, a csoporthoz tartozás megmutatása, a 
kreativitás illusztrálása. Az előadás a közösségi oldalakon profilba kerülő (sőt, mondhatjuk: 
profilált) képek elemzésére vállalkozik. 
 
Az előadás elméleti keretét a marketingkommunikációnak és PR-nak az arculatra és imázsra, 
a pszichológiának az én-konstruálásra, az információtudománynak a képmegosztásra 
vonatkozó elméletei alkotják. 
  
A kutatás nem mellőzi az empíriát sem: egy több mint ezeritemes, véletlenszerűen 
összegyűjtött mintán elemzi a Facebook közösségi oldalon megjelenő profilképek 
sajátosságait a test reprezentációja aspektusából – különös tekintettel a nemi és életkori 
eltérésekre, illetve az e szempontok szerint megállapítható közös mintákra. 
 
Veszprémi Eszter: A testbeszéd különböző formái Zilahy Lajos Halálos tavasz című 
regényében 
 

* 
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IV. Hálózatkutatás, Budapest, 2012. november 26. 
Konferenciafelhívás, első körlevél 

 
Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke,  az  NYME SEK Alkalmazott Nyelvészeti 

Intézeti Tanszéke, a Magyar Szemiotikai Társaság és az Inter Kultúra-, Nyelv- és megrendezi 
negyedik multidiszciplináris konferenciáját:  

 
IV. 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. 
A konferencián tartjuk a Hálózatkutatás II-III. konferenciák kötetének sajtóbemutatóját is.  
A konferencia időpontja: 2012. november 26. (hétfő) 
A konferencia helye: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 
Budapest, Múzeum krt. 4/A.  
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 30. 
A jelentkezéskor leadandó: az előadó neve, beosztása, e-mail címe, intézmény neve, az 
előadás címe, az előadás rövid (8-10 soros) absztraktja 
A konferencián elhangzott előadásokat tanulmánykötetben jelentetjük meg.   
A konferencia regisztrációs díja várhatóan 3500 Ft.  
Jelentkezés, további információk a szervezőbizottság titkáránál: Kovács László 
(halozatkutatas@btk.nyme.hu).  
A konferencia szervezőbizottsága: Balaskó Mária egyetemi docens, Balázs Géza egyetemi 
tanár, Kovács László egyetemi docens  
 

* 
 

Beszámolók 
 

Rövid beszámoló a III. Vallási jelek és jelrendszerek konferenciáról 
Zsigmond Király Főiskola, 2012. jún. 1. 

 
A Zsigmond Király Főiskolán tartott vallásszemiotikai konferencia a szakmai színvonalán túl 
rendelkezik egy értékes sajátossággal. Az előadásokat a nagy előadóban tartják - ez idén is így 
volt -, ahol hallatóként részt vehettek a diákok. Nekik a vallástörténeti kurzusukhoz tartozó 
beszámoló - választható módon - a számonkérés része volt. Nagyszerű elgondolás a szervező, 
Bencze Lóránt professzor úr részéről, hiszen a diákok így első kézből kaphattak friss szakmai 
információkat különböző intézményekből érkező oktatóktól és kutatóktól. Az előadóknak 
pedig inspiráló volt, hogy szélesebb, több mint 250 fős közönség előtt adhatták elő kutatásuk 
eredményeit. 
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Voigt Vilmos bevezető előadásában a vallás jelrendszerként való alkalmazhatóságának 
lehetőségeit vizsgálta. Emlékeztetett arra, hogy a jelek oppozícióra épülnek, ezért nem csupán 
jellel, hanem jelekkel, és nem csak jelekkel, hanem jelrendszerekkel kell számolni. Morris 
kategóriái alapján a vallásszemiotika a következő területeket vizsgálta és vizsgálhatja 
eredménnyel: a pragmatika elsősorban az intézményrendszert, a szemantika a 
transzcendentális leírását, a szintaktika pedig leginkább az egyházi év beosztását és az 
időviszonyokat. 
 
Boros Imre az allegória vizualizáló és fogalomalkotó gyakorlatát vizsgálta újszövetségi 
példák alapján. Móser Zoltán esszé keretében mutatta be, hogyan fedezte fel a kereszt és 
általában a hármasság motívumát, azok hasonlóságát a magyar és örmény történeti és 
művészeti díszítőábrázolásban. Azt is megfigyelte, hogy a sámánhit motívumainak kettőssége 
a kereszténységben hármasra bővült. Újvári Edit antik jelképek és jelképrendszerek 
továbbélését mutatta ki az ókeresztény szemioszférában. 
 
Cselényi István Gábor, aki nem csak kutató teológus, hanem görögkatolikus áldozó pap, a 
nyugati és a keleti keresztény egyházak szentségjeleinek hasonlóságait és különbségeit 
részletezte. A keletieknél jól érzékelhetően erősebb a kapcsolat a szimbolikus és az anyagi 
világ közt, ahol az anyag megőriztetik a maga szakralitásában, és ahol az ember is jellé válik. 
Dallos Edina kimutatta, hogy a csuvasoknál a „tura” (’isten’) szó jelentése nem elsősorban a 
19. század óta náluk meghonosodott ortodox rítus alapján bővült az ’ikon’ jelentéssel, hanem 
az saját ősi hitvilágukéból ered.  
 
Bencze Lóránt a jel szociokulturális vonatkozásairól beszélt nyelvészeti megközelítésben. 
Megfigyelte, hogy egyes fogalmi pontatlanságok a nyelvek széttöredezett terminológiai 
irányultságából következnek. Négy európai nyelv összehasonlítása alapján megállapította, 
hogy csak a magyar őrzi a „jel”-gyököt a „jel, jelenlévő, jelzett, megjelent” sorozatban. 
Horváth Katalin a víz szimbolikájának mélyfúrásával az indoeurópai és uráli nyelveknél 
korábbi állapotra utalt vissza a jelentések összefüggésével. A szakrális eredet a Czuczor-
Fogarasi gyök-teóriát látszik alátámasztani, ami szerint a nyelv(ek) szavai motivált gyökök 
alapján jöttek létre. 
 
Schiller Vera a szent tűz különböző kultúrákban és vallásokban előforduló jelentéseit 
gyűjtötte össze. Lovász Irén a víz és tűz szakrális szimbolikáját hordozó népdalokból énekelt, 
és ezekhez értelmezési keretet is adott. 
 
Tukai Melinda vörös istenségek tipilógiáját vizsgálta a hinduizmusban. Sepsi Enikő betegsége 
miatt nem volt jelen, de esszéjét Bencze Lóránt felolvasta, amelynek címe: „A 
Szentháromság, Krisztus és a Passió képei/előképei Simone Weil gondolatrendszerében”. 
 
Pók Katalin azt próbálta igazolni bibliai és más művelődéstörténeti idézetek alapján, hogy az 
antik, azon belül is az egyiptomi okkult paradigma, a kígyó jele telepedett rá az európai 
keresztény kultúrára – erőteljes mértékben a 20. század elejétől. Lázár Imre az asztrológia és 
az asztroszemiotika erős hatását mutatta ki az elmúlt évtizedek magyar irodalmában, 
művészetében, sőt az értelmezői diskurzusában. Diósi Dávid „A szimbólum hitelesítő 
kritériuma: a szép” címmel tartott teológiai érvelést a „szép” transzcendenssel összekötő 
szerepéről.  
 
A későbbiekben Deák-Sárosi László igazolta Émile Durkheim vallásszociológiai 
meghatározásai alapján, hogy a „Korszellem”-filmek és mozgalom, illetve a hozzájuk tartozó 



12 12

„Vénusz projekt” miért minősül vallásnak vagy valláspótléknak, illetve egyháznak. Kontsek 
András a szánkhja és jóga rendszerek központi fogalmainak magyar nyelvre ültetésérnek 
problematikájáról beszélt. Izsák Norbert Izsák Norbert a művészet megújult szerepét mutatta 
ki az úgynevezett „posztevangelikál keresztény mozgalmak”-ban. Végezetül Bencze Dalma 
Lady Gaga két klipjében előforduló keresztény vallásos szimbólumokat azonosított, és 
illusztrálta azt a szubkulturális hátteret, amelyben értelmezhető ez a lázadó hozzáállás. 
 

Deák-Sárosi László: 
IV. Tolkien konferencia, KGRE, 2012. június 14-16. 

 
Több év szünet után idén már a negyedik Tolkien konferenciát szervezték meg a 
magyarországi kutatók. Az igényes író életművét tárgyaló tudományos összejövetelt a Magyar 
Tolkien Társaság a helyszínt is biztosító Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen 
hozta tető alá. Az esemény nemzetköziknek számít, hiszen két külföldi, a terület elismert 
szakértőjét is meghívtak plenáris előadást tartani. Verlyn Flieger az egyesült államokbeli 
Maryland Egyetemről érkezett. Ő már több könyvet írt Tolkien műveiről. John Garth 
Angliából jött, és ő az, aki közel négy évtized óta az első jelentős életrajzi könyvet publikálta 
a neves íróról. 
 
Miért érdekes az egyetemi oktatók és doktoranduszok számára a köztudatban csupán fantasy-
irodalomként számon tartott életmű? Tolkien maga is történész, filológus és nyelvész volt, 
rendkívül széles műveltséggel bírt, és talán ezért is van, hogy az írásai sokrétű kutatási 
területet biztosítanak teológusoknak, filozófusoknak, filológusoknak, történészeknek, 
irodalmároknak és nyelvészeknek. A diszciplináris sokszínűség meg is mutatkozott az 
előadások összetételében.  Egy-két kivételtől eltekintve színvonalas és eredeti értelmezéseket 
hallhatott az eseménysorozat közönsége. 
 
A Tolkien konferencia előadásaiból egy angol nyelvű válogatás fog megjelenni az angliai 
Cambridge Scholars kiadónál 2013-ban. A kötet szerkesztői: Nagy Andrea és Pődör Dóra. 
 

* 
 
Megrendelhető 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. KEDVEZMÉNY! – A KIADVÁNY 
JELENLEG 2000 Ft-os áron vásárolható meg! 
 
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 
szemiotika@szemiotika.com ; 36-30-318-9666.  
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