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Hírek 
 
2012 decemberétől visszaszereztük a www.szemiotika.hu domainnevet. Ezt most sikerült 
örökre bebiztosítani, tehát mostantól ezen lehet bennünket elérni! A honlapcím változásával 
párhuzamosan az ímélcímünk is megváltozott. Kérjük, mostantól a 
magyszemtars@gmail.com címre küldjék leveleiket! 
 
Új könyveink: Gasztroszemiotika, Hálózatkutatás. A kötetek bibliográfiai adatai a 
Tájékoztató végén találhatók. 
 

* 
 

Beszámoló 
 

Napfényes filológia – Semiotica Agriensis – tizedszer 
 
„Nincs ősz szemiotika és Eger nélkül” így kezdődött az idei Semiotica Agriensis (egri 
szemiotikai konferencia) is. A magyar szemiotika, azaz jeltudomány egyetlen bázisa a 
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Magyar Szemiotikai Társaság. Tíz éve, az egri Eszterházy Károly Főiskolával együtt 
tematikus, tudományközi konferenciákat rendeznek a mai magyar valóság jelviszonyainak 
leírására, elemzésére. Így a magyar szemiotika második legfontosabb bázisa Eger lett.  
A szemiotika a sokoldalú jeltudomány nemzetközi megnevezése. A bennünket körülvevő 
világ kaotikus és szervezett  jelekre bontható. A szemiotika lehetőséget kínál a természeti-
társadalmi-kulturális viszonyok (hálózatok, rendszerek) tanulmányozására, elemzésére. A 
szemiotika az orvosi tünettanból nőtt ki, s fokozatosan lett a 20. században tudományközi, 
összefoglaló tudomány, illetve módszer. Az 1960-as években világszerte fellobbant 
tudományos érdeklődés mára alábbhagyott (más tudományos divatok következtek), de a 
világon sok helyen van szemiotikai kutatás, egyetemi oktatás. A magyar szemiotika központja 
Budapest mellett tehát Eger lett az elmúlt évtizedben.  

A Semiotica Agriensis 2003-ban egy korai interdiszciplináris összefoglaló munkára 
emlékezve kezdődött: Apáczai Csere János Enciklopédiájának szemiotikai és anyanyelvi 
jelentőségét tárták fel a kutatók. Az egyszerinek szánt konferencia H. Varga Gyula javaslatára 
lett rendszeres. Ezt idézték fel a 2012. szeptember 28-án kezdődött háromnapos konferencián, 
amelynek izgalmas fő témája „A test szemiotikája” volt. De milyen út vezetett eddig? A 10 
éves ünnepre összeállított füzet tanúsága szerint ilyen témákat tárgyaltak meg: a szemiotika 
haszna (2004), társadalomszemiotika (2005), tipológia (2006), abdukció (jelentéstulajdonítás, 
2007), utazás (2008), ikonikus fordulat (2009), étkezés (2010), ünnep (2011).  

A test szemiotikáját 28 előadás járta körül. Hogy a test szemiotikailag kutatható, nem 
vitás. Mindennapi tapasztalat: „a test üzen”. Az orvosi szemiotika a tünetekből olvas, kétezer 
éve. A testjel a nem szóbeli kommunikáció egyik legfontosabb összetevője. A test szemiotikai 
rendszerei: test-lélek, belső-külső test, egyéni-társadalmi, elsődleges-másodlagos jelek 
(pantomimika, táncnyelv). A testjel lehet: öröklött, szerzett, tudatosan alakított, valamint 
rejtett és előtárt. A test szemiotikájának kutatásának vannak testesztétikai, testökonómiai (a 
test gyarmatosítása) vonatkozásai. Ma különösen időszerűvé vált a testtudatosság, s az abból 
következő: testdíszítés (smink, henna, tetoválás), esetleg testátalakítás (plasztikai sebészet), 
amely a testképzavarból is fakadhat. A testesztétikának művészettörténeti kapcsolódása van, 
de társadalmi vonatkozása a divat (különösen fürdőruhadivat) vagy a nudizmus. A 
testökonómiához kapcsolódik a szépségverseny vagy szélső pontként a pornográfia. S 
mindennek vannak modern mediális vonatkozásai is (pl. élethű, akár 3D-s bemutatás). 
Bőrgyógyászati mondás: „A bőr emlékezik”. Azt jelenti, hogy a bőr elraktározza a külső 
behatásokat, s akár évtizedekkel később is „olvashatók” a jelei (vannak következményei). A 
testhez számos archaikus képzet tapad: sztereotípia (soványság, vörös haj), mágia (kézrátétel), 
tabu (szennyeződéstől való félelem). Mindezek a nyelvben is rögzülnek: pl. nyakigláb, 
lábadozik, átlábol. A testjelek sajátos esetei a torzulások, valamint a betegségek jelei. Különös 
kíváncsiság irányul a torzszülöttek, a torzult test irányába, nem véletlen, hogy az első 
szentpétervári múzeumban (orvosi célból) természeti és emberi „kuriózumokat” mutattak be. 
S az efféle „borzalmak” iránt ma is nagy az érdeklődés. A testjel átértelmezését jelenti test 
elértéktelenedése (öregedése, az öregedés önrecepciója), vagy erőszak hatására elidegenedés a 
testtől. Szemiotikai szempontból vizsgálhatók a testhez kapcsolódó narratívák: a 
művészetekben és a mindennapokban. Minden testrésznek van szemiotikája. A hátnak is. 
Szimbolizálja a védtelenséget, a távolságot, a félelmet. Van festő, aki csak hátaktot fest. 
Testszemiotikai kérdés a testrészek megnevezése. Ilyen például a szent keresztcsont. Vagy az, 
hogy egy-egy írónál milyen testrésznevek fordulnak elő. Esetleg a nyilvánosan nem 
kommunikálható testrésznevek. Vagy a testrészhez kapcsolódó ragadványnevek: Csöcsös, 
Hétseggű, illetve falusi csúfolók: ádámcsutkások. A testjelek átalakulásában szerepe van a 
technikának: a kerékpározással a nők nadrágszoknyát kapnak, megszűnik a nadrág férfi 
monopóliuma. Mediális hatások formálják a divatot, a szépségideált. A digitalizáció hatása is 
megragadható, például az érzékszervek kiterjedésében és leegyszerűsödésében, a képi 
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fordulatban, a változások gyorsulásában, vagy az ún. csatlakozási ösztönben. Például a 
közösségi oldalon a (manipulált) portré az énmárka-építés része. Minél fiatalabb az alany, 
annál inkább fotosoppol. A technológia által lehetővé tett exhibicionizmus: „1100 ismerősöm 
van az FB-n, és már 50-nek voltam a fürdőszobájában”. Még a digitalizációnál és nagyobb 
kihívás a genetikai fordulat: a test megváltoztatása... Szemiotikai kérdés a színek üzenete: a 
fehérnemű a tisztaságtudat miatt fehér. Később kiszínesedik. Azonban minden háború után 
elszürkül a ruha, a férfiaknak nem kell „páváskodni”. A testhez kapcsolódnak az öltözetjelek. 
A használati és a kiegészítő ruhafunkciók változnak (öv, cipzár). A jelvény (kitűző) 
fölerősített kiegészítő funkció. A test végső stádiuma a halállal kezdődik: „Meghaltam” 
meghökkentő performatív beszédaktus. Haláljel. Kezdetét veszi a test átalakulásokon átmenő 
elpusztulása, ami szintén számos művészeti alkotás témája.  

A 10. egri szemiotikai konferencián egy külön szekcióban filozófiai megközelítéssel 
kritikai alapon kísérelték meg újragondolni a jelosztályozásokat (pl. a csak szemiotikai 
szintaxist, jelalakzatokat).  

Az eddigi konferenciák anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság – jórészt a Líceum 
Kiadóval közösen – megjelentette: A kezdetektől a máig (2003), A magyar szemiotika 
negyedfél évtized után (2005), Társadalom és jelek (2006), Szemiotika és tipológia (2007), 
Az abdukció (2008), Ikonikus fordulat a kultúrában (2009), Az utazás szemiotikája (2010), 
Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei (2012).  

Jelekkel elképesztő gonoszságokat műveltek már. Legalább annyit, mint az írással. 
Természetesen a szemiotika, a jelértéssel és a megértéssel javíthat a világ dolgain. Azt is 
mondhatjuk, hogy a szemiotika tud hasznos ismereteket, ideológiai tartalmakat közvetíteni. 
Ehhez egy lehetséges út az, hogy oktatók-hallgatók, különböző intézmények és szakmák 
képviselői találkoznak, gondolkoznak, vitatkoznak. Az egri konferencián filozófus, 
szociológus, művészettörténész, irodalmár, folklorista, nyelvész, kommunikációkutató, 
etnográfus, pszichológus, vallástörténész, jelvénykészítő-bölcsész osztotta meg egymással 
gondolatait. „A szemiotika: napfényes filológia” vallotta Szépe György, a magyar 
nyelvtudomány és szemiotika minap elhunyt kiemelkedő egyénisége, aki egyébként szintén 
vendége volt az egyik Semiotica Agriensis konferenciának. (Balázs Géza)  
 

* 
 

Dokumentum 
 

H á l ó z a t o k 2012 
 

 
 
 

Hálózatkutatási konferencia 
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Helyszín: 

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. I. emelet Dékáni kistanácsterem 
 

Rendezők: 
ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszék 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott 
Nyelvészeti Intézeti Tanszék 

 
Társrendezők: 

SZTE JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
Magyar Szemiotikai Társaság 

Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. 
Támogatók: 

 

 
ELTE Bölcsészettudományi Kar 

 
 

 
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ 

 
 

 
Magyar Szemiotikai Társaság 

 
 

 
Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. 

 
 
2012. november 26. (hétfő)  
10:00 Megnyitó Balázs Géza 
Szekcióelnök: Kovács László 
10.10-10.35 Balázs Géza: A humor hálózatkutatási szemmel 
10.35-11.00 Németh Zoltán: Hálózatelmélet és irodalomtudomány 
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11.00-11.25 Szvetelszky Zsuzsa: Kollektív önképek metaforái. Milyen képekkel ragadják 
meg a hálózatokat, a hálózattudatot az írók-költők? 
11.25-11.50 Feleky Gábor Attila: A hálózatkutatás kialakulása a hispán világban 
11.50-12.50 Ebédszünet 
 
Szekcióelnök: Szvetelszky Zsuzsa 
12.50-13.15 Muráth Judit – Bagó Péter: A gazdasági válság sajtóhíreinek hálózatalapú 
vizsgálata 
13.15-13.40 Bóta András: A szóasszociációs hálózatok tulajdonságai 
13.40-14.05 Bakó Béla: Diskurzusok hálójában 
14.05-14.30 Simon Levente: Egy székelyföldi kisrégió civil hálózatának fejlődése 
14.30-14.40 Kávészünet  
 
Szekcióelnök: Balázs Géza 
14.40-15.05 Laki Ildikó: A fogyatékossággal élő emberek társadalmi hálói 
15.05-15.30 Czékus Jób: Kontingencia és intencionalitás a spontán zenei improvizáció 
hálózatában 
15.30-15.55 Szőke Viktória: Településföldrajzi hálózatok vizsgálatának lehetséges módszerei 

16.00- A Magyar Szemiotikai Társaság éves közgyűlése (Elnöki, főtitkári beszámolók) 
 A közgyűlést vezeti Voigt Vilmos, a Társaság elnöke 
 

* 
 

Megjelent az új könyvünk! 
 
Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.): Hálózatkutatás – Interdiszciplináris 
megközelítések. Inter – MSZT – BOM – Eötvös, Budapest, 2012. 224 oldal, ára: 2000.  
Barabási Albert-László magyarul Behálózva címmel megjelent kötete (2003, 2008) sok 
tudomány képviselőjére volt hatással. Csermely Péter A rejtett hálózatok ereje című könyve 
(2005) még tovább szélesítette ezt a kört, különös tekintettel arra, hogy a szerző tudomány 
iránt érdeklődő hallgatókkal, fiatal kutatókkal vitatkozva írta meg könyvét. A 
hálózatkutatással kapcsolatba került, különböző területeken dolgozó kutatókat, valamint 
érdeklődőket először a 2009. november 30-án Szombathelyen, a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Savaria Egyetemi Központjában tartott Hálózatok konferencián hívtuk össze. 
Anyagát közreadtuk Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és nyelvben címmel (szerk.: 
Balaskó Mária – Balázs Géza – Kovács László, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 234 
oldal). A hálózatkutatók és a témák száma folyamatosan nőtt, ezért a nyitó rendezvényt 
követően minden év november utolsó hétfőjén Szombathelyen folytatódtak a konferenciák 
(2010. november 29., 2011. november 28.). Kötetünk a 2010. és 2011. évi konferenciák 
válogatott anyagát tartalmazza; igazolva, hogy a hálózatkutatás elméleti keretet és módszert is 
ad a különböző területeken dolgozóknak. A hálózatkutatásba időközben bekapcsolódott több 
egyetemi, egyetemközi szakkollégium, például a Bolyai Önképző Műhely, valamint a Szent-
Györgyi Albert Kollégium is. 2012-től Budapesten folytatódik a Hálózatkutatás 
konferenciasorozat. 
A kötet tartalma: 
Előszó 
Nyelv és hálózatok 
Balázs Géza: A szöveg hálózatai 
Balázs Géza: Kapcsolati hálók és nyelvhasználat 
Balázs Géza-Balázs László: A formális közösségek egy sajátos névhálózata: ragadványnevek 
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Gangl Andrea: Szinonimák hálózata (újra)fordított szövegekben 
Imrényi András: A magyar mondat mint multiplex hálózat 
Kovács László: A mentális lexikon hálózatai 
Oláh-Nagy Noémi: Kulturális különbségek a mentális lexikonban – szóasszociációs vizsgálat 
és számítógépes klaszterelemzés 
Orosz Katalin-Kovács László-Pollner Péter: Magyar és angol szóasszociációs hálózatok 
vizsgálata 
Társadalom és hálózatok 
Bakó Béla: Társadalmi hálózatok, mint elemzési metódus az 56-os forradalom nemzetközi 
kontextusának megértéséhez 
Balázs László: A vezetői szerep hálózati értelmezése 
Balázs László: Az érzelmi intelligencia és a konfliktuskezelési mintázatok kapcsolódási 
lehetőségei 
Fehér Katalin: A postás, a rendőr, a villanyszerelő. Viselkedésminták közösségi hálózatokban 
Feleky Gábor Attila: Az egoháló feltérképezésének módszerei 
Gráfik Imre: Párválasztási stratégiák hálózati jellege 
Gráfik Imre: Vigyázat! – A hálózat/om sérült! 
Koltay Tibor: Kinek a hálózata a Web 2.0? 
Simon Levente: Háromszéki civil szervezetek hálózata 
Vincze Anikó: Kapcsolatok szerepe a bevándorlók integrációjában 
Gazdaság és hálózatok 
Kovács László: Márkahálózatok 
Szőke Viktória: A gazdaságföldrajzi hálózatok átalakulása a 2008-as gazdasági válság 
hatására magyarországi kis- és középvállalkozások példáján 
Szőke Viktória: A KKV-k gazdaságföldrajzi hálózatainak vizsgálati lehetőségei 
Irodalom és hálózatok 
Simon Levente: Tamási Áron hálózatai 
Szabó Roland: Jelzőhálózatok a Csáth-novellákban 
Zene és hálózatok 
Ifj. Czékus Jób: Hálózatok a spontán zenei improvizációban 
Ifj. Czékus Jób: A spontán zenei improvizáció hálózatépítője 
Pszichológia és hálózatok 
Orosz Katalin-Vass Zoltán-Sváb Péter-Vicsek András-Pollner Péter: Pszichológiai jellemzők 
kapcsolatának vizsgálata hálózatelemzés alapján 
Technológia és hálózatok 
Csiszér Tamás: Eseménykapcsolatok vizsgálata hálózatelemzési módszerrel 
A Hálózatkutatás konferenciák eseménytörténete (Balázs Géza) 
A tanulmányok szerzői 
 

* 
 

Javaslat 
 

Hoványi Márton 
Tematikai javaslat egy Bevezetés a vallásszemiotikába című tankönyv 

tartalomjegyzékéhez 
 
A második vallásszemiotikai konferencia felhívására késztettem az alábbi tematikai javaslatot 
annak reményében, hogy a későbbiekben akár egy-egy hasonló konferencia egészének 
szolgálhat alapjául ez a szempontsor. A szemiotika iránti fokozódó érdeklődés, amely 
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meggyőződésem szerint elsősorban a rugalmas tudományköziség javára írható, megkívánja, 
hogy a fontosabb részterületek egyikeként a vallásszemiotika Magyarországon is 
kanonizáltabb formában gazdagítsa a tudományos palettát. Ennek egyik eszköze lehetne egy 
olyan tankönyv, amely mind a történeti, mind a szisztematikus tárgyalás során felfed valamit 
a jelek világából, a kultúrából. A mindenkori párbeszéd diszciplínája felkészültséget kíván 
szerzőtől és befogadótól egyaránt. A jeleken keresztül megmutatkozó vallási fenomén, 
javaslatom szerint, a következő témák mentén fejthető ki. A javaslat véges, de remélhetőleg 
párbeszédre invitál. 
 
Vallásszemiotika–történeti aspektus: 
 
1. Antik (Platón, Arisztotelész) jelelméletek hatása Augustinusra és az egyházatyákra 
2. A patrisztika és szemiotika kapcsolata (antiochiai és alexandriai exegézis, tipológiai 
szimbolizmus, liturgia/szentségek és szemiotika, az (ős)kereszténység jelei pl. hal, kereszt; a 
pallium Jusztinusznál, Alexandriai Kelemennél és Tertullianusnál miként válik a keresztény 
gondolkodás később a metropoliták liturgikus jelévé) Augustinus előtt, beleértve az 
Újszövetség önértelmező eljárásait szemiotikai szempontból. 
3. A milánói ediktumot követően szemiotikailag hogyan alakultak át a profán és pogány terek 
(pl. bazilikák, pogány templomok) kereszténnyé 
4. Augustinus és a szemiotika 
5. Augustinus után patrisztikus irodalom és a szemiotika 
6. A képviták mint hitviták szemiotikai szempontból 
7. A skolasztika és a szemiotika kapcsolata 
8. Luther és a szemiotika (pl. a transsubstantiatio tételéről) 
9. A jelek számának radikális csökkentése – Kálvin és a szemiotika 
10. A jelek túlburjánzása – a katolikus ellenreformációs törekvések és a barokk 
11. A 20. századi nyelvi fordulat hatása a vallásokra és az azokat tárgyaló szemiotikára 
 
Teoretikus szempontok, irányok: 
 
Vallásszemiotika és vallástudomány kapcsolata és különbsége 
Vallásszemiotika és teológia kapcsolata és különbsége 
Vallásszemiotika és etnográfia kapcsolata és különbsége 
Vallásszemiotika és kulturális antropológia kapcsolata és különbsége 
A vallás, rítus, szent, profán fogalmak definíciója szemiotikai szempontból 
A vallás szövegként/jelrendszerként való értelmezésének kérdésessége és szemiotikai 
hozadéka 
Vallási rítusok szemiotikai vizsgálata 
Liturgikus szemiotika 
Szakramentális szemiotika 
A vallásalapú erkölcs jeleinek vizsgálata 
Profán jelek szentté alakulásának és szent jelek profanizációjának szemiotikai vizsgálata 
Irodalom, képzőművészet és zene a vallás szolgálatában miként válik a szakrális 
funkcionalitásukban más jellé, mint esztétikai funkciójukban? Georges Dumézil 
vallástudományi kutatásainak szemiotikai hozadéka 
A szent szemiotikája – Rudolf Otto Das Heilege és Eliade A szent és a profán című 
monográfiájának szemiotikai aspektusai 
A mítoszok szemiotikai elemzése – Lévi Strauss munkásságának szemiotikai vonatkozásai 
A térítés/kérügma/kommunikáció szemiotikai elhatárolhatósága és leírása 
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Pierce ikon, index és szimbólum hármas tipológiájának értelmezhetősége a vallásos 
jelrendszerben 
Az eszkatológia szemiotikája (a végidő várásának vallásos jelrendszerei, világvége hiedelmek 
narratívái) 
 
Speciális vallásszemiotikai kérdésekről: 
 
A mártír akták, szenvedéstörténetek és a sírfeliratok mint jelek és jelrendszerek (a bevett 
fordulatok, csodálatos elemek révén) 
A görög-római és távol keleti istenek és héroszok attribútumai és ábrázolásuk 
A szentek attribútumai és ábrázolásuk a nyugati és a keleti kereszténységben (történetileg 
hogyan alakult ki, a legendáriumok mely elemeit emeli ki egy-egy attribútum). Pl. A glória 
kialakulása és szemiotikája 
A szerzetesek (távol-keleti, keresztény kelet és nyugat) öltözéke, lakása és önértelmezésének 
szemiotikai vonatkozásai 
A könyves vallások szent könyveinek jelelmélete (mikor, milyen kontextusban beszélnek 
jelekről és milyen szemiotikai koncepciót implikálnak) 
A reformáció mint szemiotikai vita 
A vallásos ünnepek szemiotikája profán és szakrális környezetben, a kereszténységben és más 
vallásokban 
A kiközösítés, átok és a rontás szemiotikája szövegekben, gesztusokban, a közösség és az 
egyén társadalmi reakciójában 
Hangok, ízek és illatok szemiotikája a vallási rítusokban és szakrális szövegekben 
A babonák szemiotikája 
Paraliturgiák szemiotikája (miként használják fel és egészítik ki a hagyományos liturgikus 
jeleket) 
Vallási „túlkapások” ás a fundamentalizmus jeleinek vizsgálata 
A vallásos giccs szemiotikája (pl.: http://papanyaloka.igen.hu/) 
A küszöb és a határ kiemelt vallásos szimbólumainak (pl. Arnold van Gennep Átmeneti 
rítusok című könyvének szemiotikai meglátásaiból kiindulva), általában a tér és az idő 
szakrális jellegének szemiotikai vizsgálata 
Az út és a zarándoklatok szemiotikája a világvallásokban 
A magyarországi egyházak számbavétele és szemiotikai alapon történő csoportosítása, 
felvetve a kérdést, hogy a történeti kapcsolatok mennyire érhetőek tetten az egyes jelek 
kapcsán. 
A magyarországi bejegyzett egyházak „statikus” kommunikációjának szemiotikája (1% 
kampány, honlap, nyomtatott kiadványok stb.) – akár egyesével, akár összehasonlító jelleggel 
A magyarországi bejegyzett egyházak „dinamikus” kommunikációjának szemiotikája 
(televíziós, rádiós műsorok és utcai térítések) 
A halál mint vallási tapasztalat szemiotikai tapasztalata 
 
Kiegészítés, pótlás, javítás a Szemiotikai Tájékoztató 2011/4. (ünnepi) kötetéhez:  
 
3. MÁTÉ Jakab  (nem Máthé)  
5. Leon KOJ meghalt, hiányzik a + jel, Stanciulescu neve így írandó  
6. MÁTÉ Jakab meghalt, hiányzik a + jel 
19. nem Vass Péter, hanem VERES Péter 
19-20. lap a két első mondat érthetetlen. Talán így kellene: „Az ülés elején... népzenész 
játszott hagyományos népdalokat.”  Erre vonatkozhat a „Brassó mellékéről jött...” kezdet  
meg a 20. lap legteteje 
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22. közepén Hoppál előadásának első szava Zametki (nem Zjamnetkij), a cím harmadik szava 
etnoszemiotyike (és nem  Etnoszemoityik) 
a 24. laptól kezdve végig rosszul van írva JAKOBSON neve, c-vel! A lapalji jegyzet 
következetlen is. Ha Oszipovics akkor Jakobszon. A jegyzet így lehetne: Jakobson = Roman 
Oszipovics Jakobszon (1896-1982) stb. (A hibás név a 28, 29, 31 lapokon is előfordul.) 
31. 6. jegyzet: Maradjon, de teljesen felesleges és humoros, kár volt megfogalmazni, és főleg 
ilyen bombasztikus módon. 
33. közepe érthetetlen. Talán így lenne jó (Hoppál szövegében):  ”de ki volt még sárospataki 
diák a szerkesztőségben?” 
37. felül érhetetlen. Talán így lenne jó (Szépe szövegében) ”hogy erre a Szépe mond ezt-azt.” 
38. 3. jegyzet: nem Szabolcsi Bence, hanem Szabolcsi Miklós, ahogy már a 26. lap 3. 
jegyzetében volt 
44. felülről 7. sor Erdély Miklós  (nem Erdélyi) 
44. középen  VERES Péter (nem Vass Péter) 
46. alul Voigt mondatának vége: „Ez volt különben a legutolsó lengyel—magyar szemiotikai 
szimpózium.” 
48. felülről 12. sor  a szöveg helyesen: „Bojtár Endre rajta volt a legelső listán, ő a jobb 
hasábon a kilencedik cím, és ő a kezdettől fogva kapott tájékoztatást, és nyilván több ilyen 
meghívottunk is van.”. 2 sorral lejjebb a helyes szöveg:   „garancia arra, hogy a 33. is 
megkapta. „2 sorral lejjebb az érthető szöveg: „semmire reflektálnom, ami elhangzott”, 2 
sorral lejjebb az érhető szöveg: „azok az évek ennél”, 6 sorral lejjebb, az érthető szöveg: 
„egy-egy generáció tevékenységi idejének. Lehet”, 2 sorral lejjebb „megvan ez a 
folyamatosság, hiszen a modellálástól”. Nem kell a „népzene” meg az első „kontinuitás” szó.  
49. legfelül ”furor paedagogicus” és nem „demagogicus” 
49. felülről 13. sor „denunciáló” 
49. alulról 9. sor „adósai” (nem: adósok) 
50. felül 4-6. sorok Degrés (ez a belgiumi folyóirat neve) 
50. felülről 7. sor ”ügysze-” (nem:   üdvszeretéből) 
50. felülről 15.  sor ”kulimunkát” (nem:  külügymunkát) 
50. utolsó bekezdés első sora „áldozatos segítőinknek” 
 

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! 
27. Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Szerk.: Balázs Géza—Balázs László—Veszelszki 
Ágnes. MSZT, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 220 oldal. Ára: 2000 Ft. 
 
Sorozaton kívül: Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Balázs Géza—
Kovács László—Szőke Viktória. Inter-MSZT-BMA-ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 
224 oldal. Ára: 2000 Ft.  
 
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 magyszemtars@gmail.com, 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.hu. E-mail: magyszemtars@gmail.com.   
 
Támogatóink:  
A Szemiotikai Tájékoztató megjelenését 2012-ben is támogatja az NKA folyóirat-kollégiuma. 
A Nemzeti Együttműködési Alap 2012-ben támogatta a Semiotica Agriensis 10. konferenciát.  
A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal.  
 
Következő számunk 2013 elején jelenik meg a 2012. évi közgyűlés anyagával és a teljes 
2013. évi programmal.  
 

                 
 


