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Beszámoló a Magyar Szemiotikai Társaság 2012-es közgyűlésén 
 
Valamivel több mint egy éve hangzott el legutóbbi közgyűlési 
beszámolónk. Azóta is körülbelül ugyanúgy működött társaságunk, 
úgyhogy semmi váratlan dologról nem kell szólnunk. 
Sajnos, azzal kell kezdenünk, hogy a modern magyar szemiotika talán 
legfontosabb alapítója, Szépe György, idén szeptember 12-én, 81 éves 
korában elhunyt. Alapításától ő volt a Nemzetközi Szemiotikai Társaság 
vezetőségének egyik magyar tagja, kezdeményező szerepe volt 
szemiotikai művek magyarra fordításában, széleskörű ismeretsége 
révén számtalan összejövetel, konferencia és publikáció motorja volt. 
Társaságunk tiszteleti tagját veszítette el. Október 14-én az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem bölcsészkari tanácstermében nagyszabású 
megemlékezés volt, Horányi Özséb vezetésével. A felszólalók szövegei 
megtalálhatók az akadémiai Nyelvtudományi Intézet honlapján. Köztük 
van a magam szövege, amelyben a magyar szemiotika szempontjából 
búcsúztam tőle. A Nemzetközi Szemiotikai Társaságot is értesítettük 
Szépe György haláláról, és nyilván a nancsingi kongresszuson ezt meg 
is említették. 
Azt is tudatom, hogy a nemzetközi szemiotika kezdeményezői közül 
idén nyáron az olasz Omar Calabrese, ősszel a cseh Ivo Osolsobě 
hunyt el. A brünni színház-szemiotikus Társaságunk tiszteleti tagja volt.  
Emléküket megőrizzük. 
Itt szeretném javasolni, hogy új tiszteleti tagunkká válasszuk Kalevi Kull 
professzort, az idén 60 éves észt bioszemiotikust, akinek kapcsolatai 
szemiotikánkkal évtizedes múltra tekintenek vissza. Minthogy ma a 
nemzetközi szemiotika talán legfontosabb és legelevenebb ágazata az 
új bioszemioitika, jó lenne, ha e területen az eddigieknél sokkal jobban 
bekapcsolódnánk a nemzetközi bioszemiotikába. 
Társaságunk legfontosabb rendezvénye idén is egri szemiotikai 
konferenciánk volt, amely most jubileumi, a 10. volt: „A test szemiotikája” 
címmel szeptember 28-30. között került erre sor. A korábbiakhoz képest 
kisebb méretű (csak egyetlen szekcióból álló) konferencia szoros 
értelemben vett szemiotikai színvonala a korábbiakhoz képest 
határozottan jobbnak nevezhető.  Hangulata pedig a megszokottan 
baráti volt. Legalábbis részben a felújított „Líceum” épületében 
üléseztünk, igazán gyönyörű környezetben. Köszönjük egri (és 
budapesti) szervezőink, elsősorban H. Varga Gyula és Pölcz Ádám 
áldozatos munkáját. Ebből az alkalomból jelent meg a Magyar 
Szemiotikai Tanulmányok 27. kötete (ami egyszersmind a Semiotica 
Agriensis sorozat 8. kötete). Ennek témája a 2010-es 
kongresszusunknak megfelelően „Gasztroszemiotika – Az étkezés jelei” 
volt. Köztudott, hogy anyagi okokból egyre nehezebb kiadványokat 
megjelentetni. Reméljük, a tavalyi és idei konferenciák (az ünnep, illetve 
a test) összevont kötete mégis megjelenhet majd a következő évben.  
Noha továbbra is szívesen látnak bennünket Egerben, úgy döntöttünk, 
hogy elfogadjuk Benyovszky Krisztián meghívását, és a következő éves 
konferenciánk Nyitrán lesz, minden bizonnyal szeptemberben. Témája 
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„a név szemiotikája”. Ez lehetőséget ad arra, hogy szorosabbra fűzzük 
kapcsolatainkat szlovák kollégáinkkal is. A rendezők is, mi is arra 
törekszünk, hogy szorosabb értelemben is szemiotikai legyen a 
konferencia, lehetőséget adva valódi, szinte szemináriumszerű 
megbeszélésre, vitákra. A korábbi években megszokott nemzetközi 
konferenciáink (osztrák, finn, román stb.) újabban szünetelnek – mindkét 
érdekelt fél passzivitása következtében. Egyetemközi kapcsoltok révén 
viszont az észt—magyar szemiotikai együttműködés élénkebb, mint 
valaha volt.  
Együttműködésünk a szegedi szemiotikusokkal továbbra is igen 
hasznos és gazdag. A 2011. májusában tartott konferencia anyaga még 
ugyanazon évben meg is jelent: Az identitás szemiotikája. Tanulmányok 
, szerk. Szirmai Éva és Újvári Edit. (Szeged, Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kar). Minthogy a konferencia „társrendezői” voltuk, 
reménykedünk abban, hogy az identitás-szemiotikai rendezvények és 
kiadványok folytatódnak. 
Elsősorban Bencze Lorándnak köszönhető, hogy a Zsigmond Király 
Főiskolán évenként vallásszemiotikai konferenciákat rendeznek, és ezek 
anyaga a Vallástudományi Szemle számaiban meg is jelenik. A 
harmadik ilyen konferencia június 1-én volt, ennek anyaga (pontosabban 
első része) a folyóirat 2012/3. számában most jelent meg. Szeretnénk 
remélni, hogy ez a sorozat is folytatódik, és a mi Szemiotikai 
Társaságunk közreműködésével. 
Új kezdeményezés volt, hogy a III. Interdiszciplináris Humorkonferencia 
(Budapest, 2012. szeptember 6-7.) egyik társrendezője volt 
társaságunk. Minthogy a korábbi nemzetközi humorkonferenciánk 
anyagából is válogatások jelentek meg, reméljük, ennek előadásaiból is 
lesz kiadvány. Ebben is fő szerepet játszik Társaságunk. És ha úgy 
hozza a sors, a kövező humor-konferenciához is kapcsolódhatunk, 
akkor viszont célszerű lenne egyenesen szemiotikai módszerű 
előadásokkal is jelentkezni.   
Noha terveztünk egy további konferenciát Józsa Péter emlékére – ám 
erre nem volt alkalmunk. Reméljük, egyszer erre mégis sor kerülhet. 
Erre ugyan volna igény, ám Szombathelyen és környékén ehhez most 
hiányzik a pénz és szervezésre alkalmas intézmény. 
Szőnyi György szervezésével 2013. május 23 és 31 között három 
színhelyen (Fiume – Budapest /CEU/ - Szeged) nagyszabású 
ikonográfiai kongresszus lesz, amelyhez Társaságunk (ha ez 
szükséges) csatlakozik, tagjait pedig részvételre biztatja.   
A Nemzetközi Szemiotikai Társaság 11. világkongresszusát október 5-9-
e között Nancsingban tartották. Minthogy a távolság miatt is drága 
kongresszus volt – a nemzetközi társaság létezése óta először – magyar 
résztvevő nélkül. Amennyit megtudhattunk az eseményekről, a 
vezetőség maradt (benne Magyarországot továbbra is Szívós Mihály és 
Voigt Vilmos képviseli). Valószínűleg lesz valamilyen kiadvány is. 
(Viszont a legutóbbi, La Coruñában tartott kongresszus anyagának 
kiadásáról a mai napig sem hallottunk.) A következő kongresszusra 
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Szófiában kerül sor – ez viszont lehetőséget ad arra, hogy ismét 
legyenek magyar résztvevők.  
A nemzetközi szemiotika pénzforrásainak csökkenését jelezi, hogy 
Urbino, a Német Szemiotikai Társaság konferenciái, Imatra működése 
egyre szűkösebb. A Nemzetközi Finnugor Szemiotikai Társaság is 
továbbra is csupán „esernyő-intézmény”.  
A Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Bizottsága 
(elnöke: Monok István) keretében évek óta működött egy „Szemiotikai 
Munkabizottság” (elnöke: Voigt Vilmos, titkára: Szívós Mihály). Tavaly év 
végén az ilyen akadémiai bizottságokat átszervezték, pontosabban az 
akadémiai funkcionáriusok tetszésük szerint hagytak ki vagy vettek be 
tagokat.  Monok István maradt, Voigt Vilmost kitették. Szerencsére 
Szívós Mihály maradt és most az ő vezetésével működik a szemiotikai 
munkabizottság. Titkárává a munkabizottság tagjai Pölcz Ádámot 
választották meg. A munkabizottságnak éveként kellett működéséről 
jelentést készíteni. Ezeket a mi szemiotikai fórumaink (a Szemiotikai 
Tájékoztató, újabban a honlap) közölték. Gondolom, így lesz a jövőben 
is. Elkészül a 2012-es évre vonatozó beszámoló, elkezdődött a 2013. 
évi program összeállítása. A rendezvények egyszersmind a Magyar 
Szemiotikai Társaság rendezvényei is lesznek. 
A Szemiotikai Tájékoztató az utóbbi időben elektronikus változatban 
érhető el. 2012. február 15-én még megjelent azt új folyam (22.) első 
száma. Még a tavalyi egri konferenciára kis nyomtatott füzetben látott 
napvilágot a Szemiotikai Tájékoztató „ünnepi kötete”, amely a társaság 
20. évfordulóján ad áttekintést. Szerencsés, hogy más iratok között 
végre közli a 2008 szeptemberében az egykori modellálás-konferencia 
40. évfordulóján tartott megemlékező beszélgetés leírt szövegét.  (Kár, 
hogy több hiba maradt az átírásban. Ezeket a honlapon javítottuk.) Egy 
hasonló nyomtatott füzet az egri konferenciák adatait hozza: Az egri 
szemiotikai konferencia „tízéves” útja címmel. Szerencsés ötlet volt a két 
füzet kiadása – ám mostantól már az elektronikus tájékoztatásé, a 
honlapé (www.szemiotika.com) a szó. Ám ez nem mindig hozzáférhető! 
(Nem a Társaság, hanem a szolgáltató hibájából. De attól még időnként 
használhatatlan.) 
Ami a honlapot illeti, az a benyomásom, hogy tagtársaink nem 
használják eléggé: sem olvasmányként, sem hozzászólási fórumként, 
hírközlésként, kiadvány-ismertetésként, vitafórumként stb. Pedig 
lehetne, és mindenkit biztatok is erre.  
Mint tavaly már elmondhattam, végre megindult az Eötvös Loránd 
egyetem bölcsészkarán a szemiotikai MA-képzés. Idén ősszel már a 
második évfolyam kezdte meg a munkát.  Most már van némi 
tapasztalatunk, ugyanakkor némi „veszélyek” is látszanak. Elsősorban 
az egyre növekvő hallgatói költségek, valamint az oktatók számának 
csökkentése fenyeget. Arról pedig nem tudunk, külföldön hol tanulnak 
szemiotikát magyar egyetemisták. Minthogy van némi nemzetközi 
áttekintésünk, talán éppen a honlapon erre vonatkozó tájékoztatást is 
adhatnánk. Fel kell hívnunk a külföldi érdeklődők figyelmét is arra, hogy 
van ilyen oktatás.  Sőt ez lehetséges idegen nyelven. Kívánatos lenne, 
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ha lenne angol nyelvű okt6ats, minél több jó hallgatóval. Ehhez 
népszerűsíteni kell magunkat. 
Kiadványaink nehezen hozzáférhetők. Konferenciáinkon, 
közgyűlésünkön itt vannak. Egyes esetekben a társasághoz és 
vezetőihez fordulva lehet megszerezni ezeket. Gondolom, egyszerűbb 
lenne, ha a mi bölcsészkari könyvesboltunkban legalábbis az újabb 
kiadványok rendszeresen hozzáférhetőek. És erre a lehetőségre a 
honlapon is utalhatnánk.  
Továbbra is szorgalmazom, hogy társaságunk égisze alatt készüljön el a 
magyar szemiotika használható bibliográfiája. Addig, amíg még élnek 
olyan kollégák, akik évtizedekre visszamenően tudnának segíteni, 
tájékoztatást adni. Ezt a munkát több fokon kellene megbeszélni – minél 
előbb. 
Ami a következő rendezvényeket, konferenciákat illeti, ezek közül többre 
már utaltam. Gondolom, a hálózatkutatás nemcsak a mai közgyűlési 
napon segített tudományos programot biztosítani. A jövőben is szívesen 
működünk együtt.  2013-ban Saussure-jubileum, 2014-ben Peirce-
jubileum lesz. Az előbbi rendezvényeihez kapcsolódjunk, az utóbbi 
esetében kezdeményezzünk! 
Az alkalmazott nyelvészeti (MANYE) konferenciákon gyakran volt 
szemiotikai szekció, vagy ilyen megbeszélés. A következő MANYE- 
kongresszus (az ELTE BTK-val együttműködésben) 2013. március 26-
28-a között lesz. Noha az előadók számára a jelentkezési határidő már 
lejárt, az érdeklődők figyelmét mégis felhívom erre, és nem-előadók még 
kedvezményes áron jelentkezhetnek 2012. december 14-ig. A 
kongresszus tárgya: „Nyelv – társadalom – kultúra”, és a vizsgálható 
témák között a szemiotikát külön is feltűntetik. 
Tudtommal szervezeti ügyekről most nem kell döntenünk. 
Társaságunk anyagi helyzetéről külön beszámoló készült. Ennek 
felolvasása után kérem a közgyűlés résztvevőit, tegyék meg 
kiegészítéseiket, tegyék fel kérdéseiket. És a végén kérem a 
beszámolók elfogadását. 
És igazán kellemes kötelezettségnek kell még eleget tennem. 2005 óta 
évenként átadunk egy „Jelismervényt”. (Pár évig ezt a gyakorlatot még 
folyatni tudjuk.) Idén Dede Évának ítéltük oda a Jelismervényt. 
Budapest, 2012. november 26.                   
                              Voigt Vilmos (a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke) 
 
   Javaslat a 2012. évi jelismervényre 
 
Dede Éva (szül. 1958) nyelvész, pszichológus. Évtizedek óta vesz részt 
a modern nyelvstratégiai és szemiotikai kutatásokban. Az egri 
szemiotikai konferenciáknak a kezdetektől máig rendszeres és tevékeny 
szereplője. Számos kiadvány szervezője és szerkesztője. A verbális 
agresszióval foglalkozó tanulmányai 2006. óta jelennek meg. A „gender-
kutatás” egyik kezdeményezője a magyar szemiotikában. Foglalkozott a 
viccekkel és a humorral. Balázs Gézával közös kiadványokban az 
európai nyelvi kultúra kérdéseit, a megváltozó jelviszonyokat vizsgálta. 
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Az ő vezetésével készült el az 1968-as modellálás-konferencia 40. 
évfordulóján rendezett megemlékezés szövegeinek összegezése a 
Szemiotika Tájékoztató számára.  
Mindezért döntöttünk úgy, hogy a 2012-es „Jelismervényt” Dede Éva 
számára ítéljük oda. 
Budapest, 2012. november 26. 
 
               Gráfik Imre s.k.      Hoppál Mihály s.k.         Voigt Vilmos s.k. 


