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SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

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

 
Új folyam 23 (1991-) *  2013. március 5. * 2013/1. szám 

 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos és elektronikus változat) 
Alapító szerkesztő: Józsa Péter 

 
Szerkeszti: Balázs Géza, munkatárs: Pölcz Ádám 

Felelős kiadó: Voigt Vilmos, a társaság elnöke 
 
 

A Szemiotikai Tájékoztatót a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. szeptember 26-án 
nyilvántartásba vette. 

A határozat nyilvántartási száma: IO/27785-2/2011. 
 

Az elektronikus változatok elérhetők: http://www.szemiotika.hu/kategoria/olvasoszoba/  
 

Köszöntjük a kedves Olvasót! 
 

2013 elején is küldünk egy nyomtatott számot, majd pedig kb. negyedévente elektronikus 
úton küldjük a lapszámokat (amelyek olvashatók a www.szemiotika.hu oldalon is).  

A mellékelt csekken a tagdíjat fizethetik be. Kérjük, aki teheti, banki átutalással 
fizessen (mert ez társaságunk számára kedvezőbb). Számlaszámunk: 11705008-20423070. A 
tagdíj továbbra is 500 Ft/év. Akinek módja van rá, kérjük, hogy emelt összegű tagdíjjal 
támogassa 22 éves társaságunkat!  

Ismét itt van az adóbevallás ideje is. Ismét lehetőség van arra, hogy 1%-os 
felajánlással segítse társaságunk működését. A nyomtatványra csak azt kell ráírni, hogy 
Magyar Szemiotikai Társaság, valamint az adószámunkat: 18012989-1-42. 
Köszönjük segítségüket! 
 
Az MSZT 2013. évi programjából: 
 
2013. április 23. Médianyelv 2013: tükör vagy minta? A 47. magyar nyelv hete megnyitója 
2013. május 23–25., 27–29., 29–31. Ikonológia-konferencia (Fiume, Budapest, Szeged) 
2013. május vége: IV. Vallásszemiotikai konferencia (Zsigmond Király Főiskola, Budapest) 
2013. szeptember–december: 12 részes szemiotikatörténeti sorozat (tervezett) 
2013. szeptember 6-7-8. Semiotica Agriensis 11. A nevek szemiotikája (Nyitra, Konstantin 
Filozófus Egyetem) 
2013. november Identitás-konferencia (tervezett, Szeged) 
2013. november 25. 5. hálózatkutatás konferencia (ELTE, Budapest)  
 

* 
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2012. évi közgyűlés 
 
Jegyzőkönyv az MSZT 2012. évi közgyűléséről 
 
A Magyar Szemiotikai Társaság 2012. évi rendes közgyűlését 2012. november 26-án 16 
órakor tartotta az ELTE BTK dékáni kis tanácstermében. Megjelentek a jelenléti ív szerint: 
Balázs Géza, Kapitány Ágnes, Dede Éva, Deák-Sárosi László, Pölcz Ádám, Orosz Magdolna, 
Szőnyi György Endre, Gráfik Imre, Hoppál Mihály, Aporné Kincses Kovács Éva, Voigt 
Vilmos.  
Voigt Vilmos elnök köszöntötte a megjelenteket, majd felolvasta a beszámolóját (l. később) 
Balázs Géza ismertette a pénzügyi-gazdasági beszámolót (l. később) 
Voigt Vilmos átadta a 2012. évi Jelismervényt Dede Évának. 
Az egyebek között Szőnyi György Endre beszámolt a 2013. évi ikonológiai 
konferenciasorozatról.  
Kmf.  
Voigt Vilmos s. k. 
Jegyőkönyvvezető: Pölcz Ádám 
Hitelesítő: Dede Éva, Deák-Sárosi László 
 
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 
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megfelelően a „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 „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 Lórántnak 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-jén 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. 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 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 
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működik a szemiotikai munkabizottság. Titkárává a munkabizottság tagjai Pölcz Ádámot 
választották meg. A munkabizottságnak évenként 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.hu) 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, ha lenne angol nyelvű 
oktatás, 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. 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. 
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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 (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 „genderkutatás” egyik 
kezdeményezője a magyar szemiotikában. Foglalkozott a viccekkel és a humorral. Balázs 
Gézával közös kiadványokban az európai nyelvi kultúra kérdéseit, a megváltozó 
jelviszonyokat vizsgálta.  

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 Évának ítéljük.  
 
Közhasznúsági és pénzügyi beszámoló az MSZT 2012. évi közgyűlésén 
 
Közhasznú szervezetünk tudományos tevékenysége 2012-ben: a Gasztroszemiotika kötet 
kiadása, valamint a III. vallásszemiotikai konferencia szervezésében való közreműködés; 
oktatási tevékenység: részvétel az első és egyetlen szemiotika MA oktatásában (ELTE). A 
szemiotika.hu és a Szemiotikai Tájékoztató mindenki számára elérhetően tájékoztat nyilvános 
szemiotikai eseményekről. Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait a honlapján visszakereshetően nyilvánosságra hozza. 
A Társaságot 2010 óta a Kalibra Bt. könyveli. A 2011. évi mérleget szabályszerűen 
elkészítette és beküldte az adóhatóságnak. A mérleg a honlapon is megtekinthető. 
Ennek főbb számai (E Ft-ban):  
bevételek: 3.759, ebből tagdíj: 44, 1% 95, közcélú működésre kapott támogatás 596, pályázati 
bevétel 200+300 (NKA), egyéb: 801.  
kiadások: 3 310 (konferenciák, kiadványok, nyomdaköltség, honlap, Szemiotikai Tájékoztató, 
posta, könyvelés stb.) 
tárgyévi eredmény: +449.  
Tájékoztató adatok a 2012. évi működésről: 2011. évi 1% 59.148 (megérkezett 10.27), 
Szemiotikai Tájékoztató támogatása 200, NCA 300.  
2013. január 1-jétől olcsóbb könyvelőt találtunk, ezért könyvelőt váltunk, az új könyvelő: 
Asszonyi Krisztina. 
 
Budapest, 2012. november 26.  
 

Balázs Géza  
főtitkár  
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* 
Petőfi S. János (1931-2013) 

 
A Nyelvtudományi Intézet tette közzé a hírt, hogy 82. életévében, 2013. február 10-én 
meghalt Petőfi S. János tanár úr, a mai magyar nyelvészet (és szemiotika) külföldön egyik 
legismertebb képviselője, az Intézet tanácsadója, az MTA külső tagja, több egyetem professor 
emeritusa. 

Leginkább a folyamatosan formálódó, az ún. szemiotikai szövegtan kidolgozása és 
művelése kötődik nevéhez. A szemiotikai szövegtan egy, a strukturalizmusból indult 
szövegelemző-szövegértő elmélet, módszer és stratégia. 

Lenyűgöző előadó volt. Módszerét szinte mindig klasszikus verseken mutatta be, de 
foglalkozott vizuális és akusztikus “szövegekkel”, képek, zenék elemzésével is. Svédország, 
Németország (Bielefeld) után Olaszországban (Macerata) volt egyetemi tanár, de a 80-as 
évektől egyre gyakrabban járt haza, sőt haza is költözött. Innen járt ki Macerátába. 

Az elmúlt évtizedben sokat segítő lektora volt Benkes Zsuzsával közös 
tankönyveinknek, még a legutóbb is adott nekem vázlatokat, hogy miként kellene a 
szövegtipológiát továbbgondolni. Aktívan bekapcsolódott a Magyar Szemiotikai Társaság 
életébe, részt vett szinte minden rendezvényen. Néhány éve ő javasolta a Semiotica Agriensis 
témájaként  az abdukció (feltételezésen alapuló következtetés) kutatását is – talán a 
leginvenciózusabb ötlet volt az elmúlt évtized szemiotikájában. De ott volt a 2011. évi 
„gasztroszemiotika” konferencián is, s vállalta, hogy egy fiatal olasz kolléganője olasz 
előadását tolmácsolja. 

Legutóbb december 13-án jártam náluk, vittem a Gasztroszemiotika kötetet. Teát 
ittunk, beszélgettünk, emlékszem, elmondtam neki, hogy mit tudtam meg a macskák hatodik 
érzékéről. (Náluk hallottam egy érdekes macska-sztorit.) Figyelmesen hallgatott. Mint 
sokszor. Emlékszem, egyszer valami olyasmit mondott: „végső soron nincs semminek semmi 
értelme”. Jó lett volna ezt alaposabban megbeszélni. 70. születésnapján a Magyar Rádióban 
egy egyórás portréműsort készíthettem vele. Talán itt vallott legrészletesebben életéről, 
munkásságáról – a felvételt az élete fontos eseményeit tartalmazó DVD-re is föltette. 
Tanár úr, volt értelme…  
 

Balázs Géza 
 

Petőfi S. János búcsúztatása 2013. március 5-én kedden délután volt az MTA 
Nyelvtudományi Intézetében, majd hamvait szűk családi körben a VI. kerületi Avilai Nagy 
Szent Teréz templomban római katolikus szertartás szerint helyezték örök nyugalomra.  
 

* 
 

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor: 
Voigt Vilmos: Jeltudomány c. könyvéről 

(Szegedi Egyetemi Kiadó—Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2011) 
 

A szemiotika már vagy száz éve tudomány. A szemiotika már vagy ötven éve divatossá vált 
tudomány. Egy éve már van szemiotika szak is egy magyar egyetemen. (Persze oktattak már 
szemiotikát különböző szakokon eddig is, de most végre megkapta a tárgy a maga 
nagykorúsítási bizonyítványát is: az ELTE-n ma lehet szemiotikából is MA diplomát 
szerezni[1]). A szemiotika ugyanakkor olyan tárgy, amelynek használatát szinte egyetlen más 
tudomány sem nélkülözheti, a társadalom-, meg bölcsészettudományok meg különösképpen 
nem. Merthogy minden tudomány jelekkel dolgozik, jelrendszereken alapul. 
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(Megkockáztatjuk, hogy szemiotikai önelemzés nélkül egyetlen tudomány sem áll szilárdan a 
lábán[2]). 

A szemiotika egyik magyarországi úttörője, Voigt Vilmos most megint könyvet írt a 
szemiotikáról.  Ez egy nagyon jó kis könyv. Elolvasását minden egyetemistának ajánljuk. 
Ajánljuk továbbá mindenki másnak is, de azért emeljük ki külön az egyetemi hallgatók népes 
(és remélhetőleg a jövőben sem nagyon csökkenő) csoportját, mert ez a könyv remek 
tankönyv is. Számos „Bevezetés a…-ba” című tárgy nem vezet be semmibe, mert nem vezet. 
Voigt Vilmos sem úgy vezet, ahogy a terelőjuhász (a nyájterelés ellen joggal berzenkedik 
minden szabadlelkű diák), hanem ahogy a jó idegenvezető, aki pontosan tudja, mi az, amit 
közölnie kell ahhoz, hogy vendégei beavattassanak a megismerendő világ lényegébe, s hol s 
mikor kell szabad sétára engedni őket, hogy azt maguknak is felfedezhessék. Egyetlen 
könyvet sem olvastunk még, ami ilyen könnyeden vezetne be a szemiotika világába. 

A szöveg közérthető[3], igen logikus, olykor nyomozásszerűen izgalmas, miközben 
egyetlen percig sem száll le a tudomány színvonaláról a didaktikus szájbarágók szellemtelen 
szintjére. Szinte anélkül, hogy észre lehetne venni, beülteti az olvasó fejébe a szemiotika 
alapfogalmait, és még történetének jelentős állomásait, a szemiotika-történet nagyjait is 
elhelyezi az összképben. Maga is hangsúlyozza, hogy nem ad szemiotika-történetet, (mégis 
észrevétlenül átvezeti az olvasót e történet egyes állomásain), maga is hangsúlyozza, hogy 
nem törekszik hézagtalan áttekintésre, s valóban nem is ezt kapjuk, a kép mégis kerek és 
hiányérzet nélkül reprezentálja a szemiotika egészét. Mert – mint a szerző kiemeli – a 
szöveget a talán legfontosabb szemiotikai problémák szervezik. 

Azt mondtuk, egyetlen tudomány sem nélkülözheti a szemiotikát. A könyv ezt 
azáltal bizonyítja, hogy özönlő példák sokaságával jelzi, hogy mi minden lehet jel (s ezáltal a 
szemiotika által megfejtendő összefüggés) a világban. A sok eleven példán keresztül nem 
csak egy-egy szemiotikai állítás, tétel értelmét tudja megvilágítani, hanem egyúttal állandóan 
érzékelteti a jelrendszereknek (az általuk ábrázolt világ bonyolultsága miatti) bonyolultságát 
is. Mert a tudománynak (és a tudásátadásnak) nem csak az a feladata, hogy a világot 
megmagyarázza (vagyis a bonyolultat egyszerűvé fordítsa le, hogy kezelni lehessen: ez 
egyébként az egyik legemberibb kognitív mechanizmus, ami minden eszközkészítés, és 
egyáltalán minden emberi vívmány alapja), hanem az is, hogy az egyszerűnek látszóban is 
jelezze a bonyolultat, (mert ez készteti a szellemet arra, hogy mindig új oldalát vehesse észre 
a világnak, ez pedig az előbb jelzett mechanizmusnak is az alapja. Minden lényegi 
egyszerűsítés mögött egy bonyolultabb összefüggés szintjére való fellépés, annak megértése 
áll). 

A rossz tanár nem adja át azt (sem), amit tud. A jobb tanár teljes tudását átplántálja 
diákjai fejébe. A legjobb tanár az övénél több tudás felfedezésére ösztönöz. Voigt Vilmos 
apró részletekre is kiterjedő tudása a szemiotikáról közismert. De ennek a könyvnek az is a 
lelkesítő vonzereje, hogy minduntalan továbbgondolásra ösztönöz és inspirál[4]. Megoldatlan 
és megoldandó feladatok sora villan fel: ezek közül egyesek megfogalmazásával kollégáit 
buzdítja újabb területek feltárására, mások pedig eljövendő évtizedekre és olyan fiatalokra 
várnak, akik ma még csak diákként (s meglehet egészen más terület leendő művelőiként) 
ismerkednek a jeltudománnyal. Ambiciózus fiataloknak már csak ezért is, ötletadóként is 
ajánlott. 

Az írás — túl a szemiotikán – rengeteg érdekes kultúrtörténeti információt is 
tartalmaz (ha valaki csak ezekkel gazdagodik, az sem vette hiába kezébe a könyvet). S egy-
egy ponton, finom arányban megbújva a szövegben, (és sosem öncélúan, inkább pontosítóan) 
ízelítőt kapunk a szerző szarkasztikus humorából is. „Úgy bő évtizeddel ezelőtt az újgazdagok 
a kertjükben tartott név- és születésnapokon petárdákkal és tűzijátékkal jelezték a nagy 
eseményt. A kutyák egy darabig (…) ugattak, majd ezt is megszokták. (Gondolom először az 
ünneplés székhelyén lévő házieb ugatott, a környékbeli kutyák pedig viszonozták. Mára ez is 
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elmúlt). (…) Feleségem szerint nem a kutyák jelezései, hanem maguk a kutyák múltak ki.” 
(50. old). „A hadsereg és a háború többek között a technikai vívmányok, a gyógyítás és a 
műkincsrablás szempontjából is korszakalkotó”.(120. old.) „Az emberek egyébként mindent 
gyűjtenek. Papírszalvétákat, bélyegeket, lepkéket, könyvek első kiadásait, hollywoodi sztárok 
kukáiból kiszedett szemetet, férjeket és feleségeket, ezek pedig akár nyakkendőket és cipőket” 
(122. old). Stb. Humoros (groteszk, abszurd, tragikomikus stb). mozzanatai nélkül ugyanis – s 
ezt is megtanulhatnánk már mi, agyonfegyelmezett tudományművelők – a világ egyetlen 
jelenségének leírása sem lehet sem elég pontos, sem elég teljes. „E könyvben a jelek és a 
jeltudomány sokféleségét kívántam röviden bemutatni. Úgy, hogy az egyes részekből 
leszűrhető tanulságokon kívül az egész is bemutasson valamit a szemiotika rendkívül tarka és 
csöppet sem unalmas távlataiból és gondolkodásmódjából” (135. old.) A rossz könyvek 
ellentmondanak saját állításaiknak is.  A jobb könyvek ellentmondanak mások állításainak, 
vagy éppen igazolják azokat. A legjobb könyvek önmaguk állításait igazolják. Voigt Vilmos 
ezen könyve az imént megfogalmazott állításait minden elemében igazolja. 
 
[1] Talán észrevették, ennek örömére nyomban be is szúrtunk egy kis szemiotikai játékot a szövegbe: az egyetlen 
tulajdonságában eltérő kétféle jel (kisbetű versus nagybetű), mint két jelentésmező megkülönböztetésének egyik 
lehetséges eszköze természetesen éppen szemiotikai szempontból elemezhető. 
[2] Mert: „Egy tudomány tudomány rangját legtöbbször precíz fogalmainak rendszerezése bizonyítja – s nem 
csak a tágan értett ’nagyközönség’ számára” – írja a most szóban forgó könyvben (31. old.) Voigt Vilmos. 
[3] Egyetlen ponton, a „Jelentés és jel” fejezetben lesz kissé nehezebb a szöveg követése, de ez annak 
köszönhető, hogy e fejezet a szemiotika-történet egyik nagyja, Hjelmslev gondolatai köré szerveződik, s e szerző 
maga sem könnyíti meg olvasói dolgát. 
[4] A könyv így is ér véget, a menetközben megismert néhány szemiotikai fogalomból kibontva: „az oktatás 
gyakorlatilag az ’interpretálás’ tanítása. Mindehhez az interpretáns megfelelő fokozatait kívánom – 
mindenkinek. A firstness és a primary interpretant jegyében az egész mű létének és céljának felismerését. a 
secondness és a dynamic interpretant jegyében  a felmerülő kérdésekre adandó válasz keresését. A thirdness és a 
final interpretant jegyében pedig önálló továbbmunkálkodást” (137 old.) 
 

* 
 

KONFERENCIAFELHÍVÁS 
 

IV. magyar vallásszemiotikai konferencia, 1. körlevél 
 

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, jelrendszerek és értelmezésük” témában 2013. május 31-én (pénteken). 
Helyszíne: Európa terem, Zsigmond Király Főiskola, 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 
közérthető tudományos ismeretterjesztést. A konferenciára tehát ezzel kapcsolatos 
előadásokat várunk.  

Az előadásra jelentkezéseket a tervezett előadások tartalmi kivonatával együtt 2013. 
március 31-ig várjuk a bencze.lorant@zskf.hu e-mail címre. Az e-mail üzenet-részében 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 
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válogatást tervezünk megjelentetni a Vallástudományi Szemlében. A nyomtatásban megjelenő 
változat terjedelme max. 20 ezer leütés. Részvételi díj nincs. 

* 
 
A 9-10. Semiotica Agriensis előadóinak 
 
(Bár a tanulmányok beküldésének határideje lejárt, szoros kivételként március 31-ig még 
befogadunk tanulmányokat!) 
 

Tisztelt Előadónk! 
 

A két legutóbbi egri konferencia anyagát megjelentetjük a Magyar szemiotikai tanulmányok 
sorozatban (2011: Emlékezet – ünnep – fesztivál, 2012: A test szemiotikája).  
A tanulmányok beküldési határideje: 2012. január 31.  
A tanulmányokat e-mailen a következő címre várjuk: magyszemtars@gmail.com  
Minden esetben győződjenek meg arról, hogy a küldeményt visszaigazoltuk-e! 
Néhány fontos tanács a tanulmányok szerzőinek: 
Kérjük, hogy a tanulmányban jelezze azt a tudományos hátteret, keretet, amelynek jegyében 
kifejti gondolatait! 
Az írott tanulmány eltérhet a szóban elhangzottól! 
A tanulmányokhoz egy kb. 5-6 mondatos angol nyelvű rezümét és 3-4 kulcsszót is csatolunk. 
Kérjük, hogy a tanulmánya végén magyarul és angolul is készítse el a tömör összefoglalást! 
Kérjük, hogy küldjön a kötet hagyományaihoz illeszkedő max. 4 soros önéletrajzot is. 
Formai követelmények: 
HANGSÚLYOZOTTAN KÉRJÜK, hogy a tanulmány feleljen meg a tudományos munkáktól 
elvárható formai követelményeknek! A szerző kövesse a Magyar Nyelvőr egyszerű, világos 
jegyzetelési módszerét. A szövegben név évszám: oldalszám (Voigt 1977: 15) formában 
utalunk, az Irodalomban teljes formában adjuk meg a bibliográfiai adatot: Voigt Vilmos 1977. 
Bevezetés a szemiotikába. Gondolat, Budapest. A kötetet (vagy folyóiratnevet) kurziváljuk 
(dőlten szedjük).  
Az irodalomban ábécérendet követünk.  
Jegyzetszámmal utalt lábjegyzetet csak a főszöveget kiegészítő megjegyzések esetén 
használunk (és ezt nem kell túlzásba vinni).  
A tanulmány alcímekkel és számozott fejezetekkel egyaránt tagolható (pl. 1.). A tanulmányok 
jellege rendszerint nem indokolja aljegyzetszámok (pl. 1.2.3. használatát). Ha lehet, ezt 
kerüljük!  
Lehetőség szerint semmilyen kiemelést ne használjunk! Csupa nagybetűzést, ritkítást, 
aláhúzást soha! Kettős kiemelés (pl. idézőjel és dőlt betűzés) nincs! 
Táblázatok, fényképek, rajzok korlátozottan mellékelhetők! De ezekre egyértelmű utalást 
kérünk a szövegben, és a szerkesztővel is meg kell beszélni a közlésmódot! Tehát kérjük, 
hogy az ábrákat ne a szöveges fájlban helyezzék el, hanem külön mellékletként küldjék. 
Terjedelem: A tanulmányok hossza ne haladja meg a 6 oldalt, kb. 10-12 ezer leütést (szót).  
A tanulmányokat lektoráltatjuk. A nem megfelelő tanulmányokat átdolgozásra visszaküldjük, 
vagy nem közöljük.  
Köszönjük, hogy segíti munkánkat!  
 

Balázs Géza, Pölcz Ádám 
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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. 
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 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,  
+36-30-318-9666.  
 
Tisztelt Tagtársunk! 
2013-ban is közeleg az szja 1%-a felajánlásának lehetősége. Kérjük, hogy a 2012. évi szja-
bevallásakor is gondoljon Társaságunkra. 
Magyar Szemiotikai Társaság, 1088 Bp., Múzeum krt. 6-8. 
Adószám: 18012989-1-42. 
 
Társaságunknak folyamatos bevétele van az 1%-os felajánlásokból is. Ezekről a honlap 1% 
rovatában lehet tájékozódni. Az elmúlt három évben ezeket az összegeket kaptuk: 
 

2010: 171.901 Ft, 2011: 95.462 Ft, 2012: 59.148 Ft 
 

A felajánlott összegek segítik a Társaság működését, rendezvényeit, konferenciáit, a 
Szemiotikai Tájékoztató megjelenését és a honlap működtetését. A zárt borítékra kívülről a 
felajánló nevét és adószámát kell írni! 
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Tagdíj: 500 Ft/év (természetesen túlfizetést örömmel fogadunk). 
Az MSZT bankszámlaszáma (OTP): 11705008 – 20423070   
A befizetéshez sárga csekken is történhet, amelyet a Szemiotikai Tájékoztató első, nyomtatott 
számához mellékelünk. 
 
Magyar Szemiotikai Társaság 
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Képek a 10. Semiotica Agriensis konferenciáról 
 

 
 

 
 

 


