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SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

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

 
Új folyam 23 (1991-)  * 2013. szeptember 26. * 2013. 3. 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. 
 

Lapunk elektronikus változata (2001-től) itt olvasható: 
http://www.szemiotika.hu/2009/07/18/szemiotikai-tajekozato/ 

 
Ha még tagdíjelmaradása van, kérjük, hogy átutalással fizesse be a következő bankszámlaszámra: 

OTP 11705008-20423070. A tagdíj továbbra is 500 Ft/év. Akinek módja van rá, kérjük, hogy 
emelt összegű tagdíjjal támogassa 22 éves társaságunkat! 

 
* 

 
Társaságunk legújabb kiadványai: 

Hálózatkutatás. Diszciplínák és metszéspontok. Szerk.: Balázs Géza—Kovács László—Szőke 
Viktória. Inter-MSZT-BOM-SZTE JGYPK, Budapest–Szeged, 2013. 142 oldal. Ára: 1600 Ft 

 
Hamarosan (2013 októberében) megjelenik: 

28. Emlékezet: ünnep, fesztivál. Szerk.: Pölcz Ádám. MSZT, Budapest, 2013. (Magyar szemiotikai 
tanulmányok 28.) 

A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, 
Budapest, 2013. (Magyar szemiotikai tanulmányok 29.) 

 
 

 
 



2 2

Az én szemiotikám... 
Interdiszciplináris, művészetszemiotikai sorozat 

 
Előadássorozat Charles Sanders Peirce halálának közelgő centenáriuma alkalmából  

(1914—2014) 
Rendező: ELTE – Magyar Szemiotikai Társaság – MTA szemiotikai munkabizottsága 

Támogatók: Magyar Művészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap 
Helyszín: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 336. terem 

2013. szept. 12. — dec. 12. (csütörtök) 16.00–17.30 
 
2013. szept. 12. Az előadássorozat indítása. Vendég: Solomon Marcus, román szemiotikus. 
Moderátor: Voigt Vilmos (ELTE) és Szőllősy Sebestyén András (BME) 
Javasolt olvasmány: A BASIC HUMAN NEED: THE SPECTACLE/internet: „solomon 
marcus: a basic human need: the spectacle”, published in: romanian performing arts journal 1, 1, 
2013. 
2013. szept. 19. Hoványi Márton (ELTE): A test szemiotikája  
2013. szept. 26. Szívós Mihály (MTA): Filozófia és szemiotika Charles Sanders Peirce 
életművében  
2013. okt. 3. Voigt Vilmos (ELTE): A folklór esztétikája és szemiotikája 
+ Voigt Vilmos Jeltudomány (2011) és Etnoszemiotika (2013) könyveinek bemutatója. A 
könyvbemutató moderátora: Tóth Szergej (SZTE)  
2013. okt. 10. Balázs Géza (ELTE): Szocioszemiotika  
2013. okt. 17. Deák-Sárosi László (MANDA - ELTE): A film esztétikája és szemiotikája  
2013. okt. 24. Gráfik Imre (NYME – MSZT): A jelalkotás és a jelhasználat esztétikája a 
hagyományozott (nem verbális) népi kultúrában 
2013. okt. 31. Szünet  
2013. nov. 7. Nagy Dániel (ELTE): A zene esztétikája és szemiotikája 
2013. nov. 14. Kroó Katalin (ELTE): Irodalomszemiotika: elméletek – olvasatok  
2013. nov. 21. Bencze Lóránt (ZSKF, EKF): A vallási élmény esztétikája és szemiotikája 
2013. nov. 28. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor (MTA BTK): A tárgyak esztétikája és 
szemiotikája  
2013. dec. 5. Sipos Endre: A fotóművészet, a filmművészet és a festőművészet néhány elemi 
szemantikai és szemiotikai kérdése 
2013. dec. 12. Összefoglalás, kerekasztal  
 

* 
 

KONFERENCIAFELHÍVÁSOK 
 

V. Hálózatkutatás Konferencia, ELTE, Budapest, 2013. november 25. 10.00 
Hálózatkutatás a bölcsészet-, társadalom- és természettudományokban 

 
Rendezők: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, NYME SEK Alkalmazott Nyelvészeti 
Intézeti Tanszék, SZTE JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Magyar Szemiotikai Társaság, 
Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft.  
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.  
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Egy-egy előadás időtartama: 20 perc, amelyet közvetlenül utána 10 perc megbeszélés, illetve a 
szekció végén munkamegbeszélés követ. 
A konferencia időpontja: 2013. november 25. (hétfő) 
A konferencia helye: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, 
Múzeum krt. 4/A.  
Jelentkezési határidő: 2013. október 25. 
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: 3600 Ft (az előadás elfogadásakor kell befizetni a Magyar 
Szemiotikai Társaság számlájára: 11705008-20423070. 
Jelentkezés, további információk a szervezőbizottság titkáránál: Kovács László 
(halozatkutatas@btk.nyme.hu).  
Szervezőbizottság: Balaskó Mária, Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória, Tóth Szergej. 
 

* 
 

„Kenyérhéjmagyarok”. Magyar szórványképek, szórványfölfedezők  
2013. november 4. (hétfő) 10.00 

 
Helyszín: TIT Stúdió Egyesület Zsombolyai út 6. szám alatti konferenciaterem (Budapest, XI.) 
Rendező: Anyanyelvi Konferencia - A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
A konferencia célja, hogy előadásokkal, beszámolókkal, fórumokkal, hanggal, képpel bemutassa a 
szórványmagyarságot, valamint példát mutasson, eszmecserére ösztönözzön a túléléssel 
kapcsolatos lehetőségekben (együttműködés, együttélés, gazdaság, turizmus, gyümölcskultúra, 
borkultúra, egyház szerepe, művelődési programok, tankönyvkiadás stb.).  
A konferencián más népek szórványairól is elhangzik plenáris előadás. Ösztönözni kívánjuk a 
egyetemistáknak a témával kapcsolatos kutatásait is.  
Kiadvány: A szórványtalálkozó válogatott anyagát a Nyelvünk és Kultúránk 2013. (nyomtatott és 
elektronikus változat) száma megjelenteti.  
Résztvevők: kutatók (történészek, nyelvészek, szociológusok) mellett a témát, egy adott szórványt 
jól ismerő közéleti emberek: író, újságíró, közművelődési szakember, művész, helytörténész, 
egyetemi hallgató stb.  
Bemutatás: Nem csak előadások, hanem beszámolók, beszélgetések, fórumok, 
„szórványfölfedezők”, kiállítás, könyvbemutatók, filmvetítés…  
Néhány kiemelt/javasolt téma: moldvai magyarok, szerémségi szórványok, a legdélebbi-
legkeletibb magyarok, a Duna-delta magyarjai, dél-, közép- és észak-amerikai, ausztráliai stb. 
magyarok, törökországi magyarok, magyarábok. Valamint konkrét tevékenységek bemutatása: pl. 
fekete-Körös-völgyi iskolaprojekt, firtosi falukísérlet, egyházak, egyesületek, szervezetek, 
vállalkozások.  
 
Együttműködő partnerek: Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport 
Honlap: www.mnyknt.hu 
A konferenciára való jelentkezés határideje: 2013. szeptember 30.  
Jelentkezni az anyanyelvi@mnyknt.hu címen lehet. 
 

* 
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Norma és szabadság a média nyelvhasználatában 
Eger, 2013. november 9. (szombat) 

 
Rendezők: Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete,  

Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkabizottsága,  
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport,  

Inter Nonprofit Kft., Bolyai Műhely Alapítvány, Magyar Szemiotikai Társaság és az Eszterházy 
Károly Főiskola Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoportja. 

 
Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola B épület, I. emelet 119. 3300 Eger, Egészségház u. 4. 
A tanácskozás központi témája a köré a gondolat köré rendeződik, hogy milyen hatással van a 
nyelvszokás, a nyelvhasználat változása, a különféle nyelvi divatok a médiumok nyelvhasználatára, 
illetve hogy a média mennyiben és mennyire (hatékonyan) vesz részt a nyelvi norma, a 
nyelvhasználat alakításában, módosulásában. Lehetségesek-e, érvényesülhetnek-e nyelvi 
kritériumok a sajtóban, médiában? 
Természetesen más, a témához lazábban kapcsolódó előadások, beszámolók is helyet kaphatnak a 
programban. 
 
Jelentkezni 15-20 perces előadással 2013. szeptember 30-ig a tanácskozás titkáránál lehet a 
következő címen: Hulyák-Tomesz Tímea (EKF), tomesztim@gmail.com 
A szervezők az előadások anyagát még ebben az évben szeretnék megjelentetni. A kéziratok 
leadási határideje: 2013. november 20. 
 

* 
 

A csoportidentitás szemiotikája, Szeged, 2013. november 15. péntek 
 
Helye: SZTE JGYPK főépület, Szeged, Boldogasszony sgt. 6. (tanácsterem) 
www.jgypk.hu/identitas 
A Magyar Szemiotikai Társaság, a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Felnőttképzési Intézetének 
Identitáskutató műhelye konferenciát rendez  A csoportidentitás szemiotikája címmel. 
A konferencia témája: a különböző társadalmi/kulturális/szubkulturális stb. csoportok 
identitásformái, illetve a csoport-összetartozást kifejező jelek elemzése.  
Plenáris előadások 
Szekció előadások 
A csoportidentitás szemiotikája kérdéskörének szekció előadások keretében történő tárgyalására 
várjuk kutatók, oktatók és PhD-hallgatók jelentkezését.  
A legfeljebb 15 perces előadásokat megbeszélés követi.  
A szekció előadásokra a jelentkezési határidő: 2013. szeptember 30.   
A jelentkezés a jelentkezési lap és az absztrakt elküldésével érvényes.  
A jelentkezési lap a www.jgypk.hu/identitas  és a www.szemiotika.com honlapról letölthető, 
kérjük, küldjék az identitas.szemiotikaja@gmail.com címre az absztrakttal együtt.  
Az absztraktot word formátumban, csatolt file-ként várjuk (terjedelem: max. 1.500 leütés).  
Kérjük, a jelentkezési laphoz mellékelt absztrakt formátumot alkalmazzák! Köszönjük. 
 
Részvételi díj: 
a szekcióelőadásokra jelentkező hallgatók és PhD hallgatók számára: 3.000 Ft 
a szekcióelőadásokra jelentkező oktatók számára: 5.000 Ft 
csak résztvevők számára: 8.000 Ft. 
A részvételi díj tartalmazza a kávészünetek és az ebéd költségeit. 
Áfás számla igényét kérjük, jelezze, valamint a számlázás címét! 
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A konferencia előadásainak írott változatát publikáljuk, amelynek formátuma pályázati 
eredményektől függ.  
Információ: Szirmai Éva és Újvári Edit: e-mail: identitas.szemiotikaja@gmail.com 
 

* 
 

III. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia, 2014. január 6. 
 
A 150 éve megjelent Czuczor—Fogarasi-szótár (CzF.) újrafölfedezése, értékeinek föltárása, 
modern tudományos ismeretekkel való kiegészítése, újraértékelése az elmúlt években elkezdődött. 
A 2010. évi konferencia anyagát megjelentette az Életünk című folyóirat, a 2012. évi konferencia 
anyaga az MMA gondozásában látott napvilágot (Horváth Katalin szerk.: II. Czuczor—Fogarasi 
konferencia. Budapest, 2013.) 
A konferenciák erősségét az adja, hogy egyre szélesedő személyi és tematikai körben igyekszik új 
kutatásokat ösztönözni. A szervezők elfogadják a többféle megközelítést, de egyszersmind 
kötelezővé teszik a szakmai ellenőrzést, lektorálást, vagyis olyan előadásokat és tanulmányokat 
nem fogadnak be, amelyek tudományos módszerrel nem ellenőrizhetők.  
Az elmúlt években a nyelvészek mellett zenetörténészek, művészettörténészek, néprajzosok, írók, 
természettudományi szakemberek is bekapcsolódtak a CzF.-kutatásokba. 
A CzF.-kutatás ugyanis nemcsak egyszerűen a magyar nyelv sajátosságainak, belső 
törvényszerűségeinek a kutatása (az ún. szerves nyelvészet), hanem felfogása révén szólások 
(frazeológia), népi tudás, valamint a népdalok (népzene), népmesék kutatásában is új 
megközelítéseket eredményez. Sőt, a CzF. néprajzi szempontból is kincsesbánya, amelyet még 
nem aktáztak ki.  
Több szervezet összefogásával 2014. január 6-án hétfőn rendezik meg a III. Czuczor—Fogarasi-
konferenciát. A konferenciára különösen a következő témakörökhöz kapcsolódó előadásokat 
várnak a szervezők:  
 
Szóelem - szócsalád - gyök 
Tér és idő távlatai a szócsaládosításban 
Módszertani alapelvek a szócsaládok kutatásában 
Hálózatos működés a nyelvben (gyökrendszerben) 
A CzF. 7. kötetének regénye  
 
Az előadásokat a tervek szerint könyv alakban megjelentetik. 
Rendező szervek: Anyanyelvápolók Szövetsége, Diófa-kör, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató 
Nonprofit Kft., Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Nyelv- és Kultúra Nemzetközi Társasága, 
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Petőfi Irodalmi Múzeum.  
Előadással a jelentkező nevének, az előadás címének és legalább 2500 leütést tartalmazó, 
szakmailag értékelhető vázlatának beküldésével 2013. november 30-ig lehet jelentkezni.  
A jelentkezés beküldése: iroda@e-nyelv.hu (a tárgy megjelölése ez legyen: CzF-konferencia). Az 
előadásokat a szervezők által felkért bírálók véleményének figyelembevételével választják ki. A 
kiválasztott előadók költségeit a szervezők megtérítik.  
A konferenciával kapcsolatban ugyancsak a megadott ímélcímen lehet érdeklődni.  
 

* 
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KORÁBBI KONFERENCIÁKRÓL 
 

A nevek szemiotikája 
 

Szemiotikai konferencia a Magyar Szemiotikai Társaság és a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete 
szervezésében Nyitra, 2013. szeptember 18–19.  
 
A konferencia helyszíne: Közép-európai Tanulmányok Kara épülete, Dražovská 4, Nyitra 
A konferencia programja: szeptember 18. (szerda) 
14.00: Megnyitó (1. emelet, A-112-es terem) 
Plenáris előadások: (A-112) 
14.05 –14.45: Hoffmann István: Név és jelentés 
14.45 –15.25: Voigt Vilmos: A népmesei nevek szemiotikája  
15.25 –15.45: Vita  
Szekcióelőadások (A-112) 
16.00 –16.20: Szirmai Éva: A név hatalma – a hatalom nevei  
16.20 –16.40:  Németh Zoltán: Név, álnév, hatalom 
16.40 –17.00:  Tóth Szergej: Ideológiák, rezsimek, diktatúrák a nevek tükrében 
17.20 –17.40: Angyal László: Nevek holdudvarában (a Krúdy–hősök „varázshegye”) 
Szeptember 19. (csütörtök)  
Szekcióelőadások (A-112) 
9.00 –9.20: Haindrich Helga Anna: A keresztnév mint az identitás szimbolikus jele 
9.20 –9.40: Bauko János: A tulajdonnév identitásjelölő funkciója 
9.40 –10.00: Schirm Anita: A nevekhez kötődő nyelvhasználói vélekedésekről  
10.40 –11.00: Farkas Tamás: Név és névtelenség 
11.00 –11.20: Ujvári Edit: Névtelen mesterek és szignatúrák a középkori művészetben 
11.20 –11.40: Andok Mónika: A megnevezés művelete és tétje a médiában 
11.40 –12.00: Büky László: Nevek lírai környezetben 
Szekcióelőadások (A-112) 
14.20 – 14.40: T. Somogyi Magda: A tulajdonnevek helye az írói szótárakban  
14.40 – 15.00: Mikesy Gábor: A jelentésszerkezet változásai mikrotoponímiai nevek körében 
15.00 – 15.20: Massányi Kinga Éva: Cégnevek etimológiája  
15.50 – 16.10: Slíz Mariann: Az irodalmi nevek mint szignálok üzeneteinek kiválasztása 
16.10 – 16.30: Petres Csizmadia Gabriella: Mesés nevek a Rumini–világban   
16.30 – 16.50: N. Tóth Anikó: Kötelez a név? (A tulajdonnevek szerepe Grendel Lajos New 
Hont–trilógiájában)  
16.50 – 17.10: Benyovszky Krisztián: Egy rosszhírű utca és környéke (Poe–újraírások 
névszemiotikai tanulságai)  
 

* 
 

Napfényes szemiotika 
Visszatekintés a Semiotica Agriensis egy évtizedére 

 
Egri szemiotika 
„Nincs ősz szemiotika és Eger nélkül” így kezdődött a 2012-ben 10. alkalommal megrendezett 
Semiotica Agriensis (egri szemiotikai konferencia) is. A magyar szemiotika, azaz jeltudomány 
egyetlen bázisa a Magyar Szemiotikai Társaság, akadémiai háttere az MTA művelődéstörténeti 
bizottsága keretében működő szemiotikai munkabizottság. Tíz éve, az egri Eszterházy Károly 
Főiskolával, valamint a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi szekciójával 
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együtt tematikus, tudományközi konferenciákat rendeznek a mai magyar valóság jelviszonyainak 
leírására, elemzésére. Így az elmúlt évtizedben magyar szemiotika (Budapest után) második 
legfontosabb bázisa Eger lett.  
A szemiotika (jeltudomány, jeltan) 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. A szemiotika iránt 1960-as években 
világszerte fellobbant tudományos érdeklődés mára alábbhagyott (más tudományos divatok 
következtek), de a világon sok helyen van szemiotikai kutatás, egyetemi oktatás. Az ELTE-n 
2011-ben indult el a Magyarországon egyedülálló szemiotika mesterképzés. A szemiotika mint 
tudomány érdekessége, hogy különböző tudományterületeket fog össze, ahogy a Magyar 
Szemiotikai Társaság jelszava is tükrözi: „a szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát”. 
Remek alkalom, hogy természet- és társadalomtudósok kapcsolatba léphessenek egymással, egy-
egy jelenséget több oldalról láttassanak. Lássuk tömören a szemiotika történetét, alapfogalmait és 
hasznát mutató összeállításunkat:  
 
Tömören a szemiotikáról  
Meghatározás: A szemiotika (francia nyelvterületen: szemiológia): jeltudomány, jeltan. A nyelvi és 
nem nyelvi jelek leírásának, osztályozásának a tudománya.  
A szemiotika születése. A szemiotika vagy jelelmélet a jelekkel foglalkozó általános tudomány. 
Kezdetei az ókori Görögországba nyúlnak vissza. A szemiotika a következtetés- és 
bizonyításelméletekkel mutat rokonságot, amennyiben az érzékelhetőtől az észlelhetetlenig haladó 
induktív megközelítés egyik módja. Az ókorban elsősorban az orvosi szimptomatológiaként 
(másként: szignifikációelmélet vagy tünettan) jelentkezett. Ez a jelentősége máig megvan, 
amennyiben az ember jeleiből következtetünk aktuális állapotára. Például ilyen „szándéktalan” 
index a hőemelkedés, amely a betegség jele, az elpirulás, amely a szégyenkezés vagy a zavar jele. 
Már a görögök használták a széma ’jel’ szóból származó szémeiótiké megnevezést, amelyet a 17. 
század végén John Locke vezetett be az angol filozófiába. Locke az első, aki a szemiotikát 
rendszerbe foglalta: a logikán, fizikán és etikán belül külön ágazatnak nyilvánította a jelek tanát 
(„doctrine of signs”), mondván, hogy „feladata a jelek természetével foglalkozni, amelyeknek az 
ész a dolgok megértésében vagy tudása másokkal való közlésében hasznát veszi”. A tudományos 
szemiotika megszületése két „atyjának”, Charles Sanders Peirce amerikai pragmatista filozófusnak 
(akinek 2014-ben lesz halálának 100. évfordulója) és Charles Morrisnak köszönhető. Peirce-höz 
kapcsolódik a jeltípusok (index, ikon, szimbólum), Morrishoz az általános jeltudomány 
aspektusainak (szintaktika, szemantika, pragmatika) megkülönböztetése.  
A szemiotika tudományrendszertani elhelyezését Ferdinand de Saussure-től számítjuk, ennek az a 
lényege, hogy a nyelv egy jóval nagyobb tudományterület, a szemiológia (szemiotika) részeként is 
tanulmányozható.  
A szemiotikát manapság interdiszciplináris tudományterületnek tartják, amelyet – a 
matematikához hasonlóan – módszerként mind a természet-, mind pedig a 
társadalomtudományok felhasználhatnak. A szemiotika jelfejtő-következtető (abdukciós) attitűdje 
a pragmatikában, ikonicitás-gondolata a kognitív nyelvtudományban, a tudományokat, természeti-
társadalmi rendszereket együttesen vizsgáló jellege a hálózattudományban tér vissza.  
Érzelmek, nem verbális jelek. Arisztotelész Rétorikájában szemiotikai koncepció rejlik, 
amennyiben a szónok jelleme kapcsán különféle érzelmek, érzelemterületek leírását adja. Ilyenek 
például: a harag, a szelídség, a barátság, a szeretet, az ellenségeskedés, a gyűlölet, a félelem, a 
bátorság, a bizakodás, a szégyen, a jótett, a hála, a szánalom, a jogos felháborodás, az irigység, a 
versengés. Ezek a kérdések a pszichológián, a szociálpszichológián túl a szemiotikát is 
foglalkozatják.  
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A szemiotika része a nonverbális eszközök (testbeszéd) használata. Ennek kidolgozott leírása 
ugyancsak megvan a klasszikus retorikában, pl. Quintilianusnál, pl. a római szónok ruházata, 
kiállása, taglejtés, a fej és az arc, a fejet az arc uralja, a szem fontossága, a nyak, a váll, a kar, a kéz 
(kéztartások, gesztikuláció). A magyar szakirodalomban a nem verbális kommunikáció főként 
pszichológiai koncepcióját Buda Bélának köszönhetjuk, elemzésében a következő csatornák és 
kódok szerepelnek: mimika, tekintet, vokális csatorna, a kéz mozgásai – a gesztusok, a 
testtartások (kinezika), proxemika (térközszabályozás), érintés és szaganyagok, emblémák, 
metakommunikáció. A nem verbális kommunikáció nyelvészeti-szemiotikai modelljét László 
János a következő területeken mutatja be: paralingvisztika, kinezika, proxemika, vizuális 
interakció, öltözködés, kronémika. 
A gesztusok interkulturális szemiotikája is fölkeltette a kutatók érdeklődését. Ezek a 
gyűjtemények, elemzések rendszerint a testrészek szerint sorolják fel a kulturális (antropológiai)-
szemiotikai vonatkozásokat (pl. Desmond Morris illetve Roger E. Axtell).  
Jelrendszerek. A szemiotika tárgya az összes lehetséges jelrendszer felépítése (struktúrája), 
valamint a jelrendszereknek a jelentésekben, például szociokulturális viselkedésformákban való 
szerepének a vizsgálata. Elsődleges jelrendszernek tartjuk a nyelvet, másodlagos jelrendszernek a 
nyelvre épülő jeleket. A szemiotika valamennyi emberi érzékszervhez kapcsolható 
kommunikációs módot vizsgál (hangzó – akusztikus, látható – vizuális, érintéses – taktilis, 
szaglásos – olfaktorikus, ízleléses – organoleptikus, kulináris), valamint minden kommunikációs 
kontextust (beszéd, folklór, irodalom, tánc, ének, film, étkezés, politika, öltözködés).  
A szemiotika ma. A szemiotika csak a 20. század közepén a strukturalizmus áramában vált 
világszerte elismert tudománnyá. Az intenzív szemiotikai érdeklődés (kutatások, konferenciák, 
publikációk) az 1960-as évektől indultak meg és az 1990-es évekig tartottak. A szemiotika ebben 
az időszakban divatos tudomány volt. Az 1990-es évektől fokozatosan visszaszorult, de 
tudományos területe, érdeklődése, módszerei napjainkig fennállnak – különösen egyes kutatók 
egyéni működésében. Ebből következően intézményrendszere nem épült ki. Különösen a 
filozófiával és a nyelvtudománnyal van szoros kapcsolata, de mint módszert az 
irodalomtudomány, a művészetelmélet, a folklorisztika-néprajztudomány, valamint sok 
természettudomány (biológia, genetika stb.) felhasználja, alkalmazza.  
A 20. századi ember mindennapjaiba bevonult a szemiotikai kultúra: hiszen jelek között él, egyre 
több jelet kell megfejtenie, elraktároznia, alkalmaznia, sőt magának is kell egyéni, sőt társadalmi 
méretben is felhasználható jeleket alkotnia.  
A szemiotika fölhasználása. A modern világ különösen gazdag az ember által létrehozott jelekben, 
jelrendszerekben, amelyek a nyilvános közlésekben retorikai jelentőséggel bírnak. Egy lehetséges 
(korántsem teljes) rendszerezés és felsorolás a különféle jelekről, jelrendszerekről: 1. Nyelvek: 
siketnéma abc, különféle jelnyelvek, morzejelek, dobjel, füstjel, kútgém-jel, szemafor, Braille írás, 
nemzetközi hajózászlók, különféle ábécék, 2. Háztartás: kezelési útmutatók, ezüstjelek, 
munkahelyi jelek, nyilvános helyek, tűzoltókészülék, sakk, kártyajáték, 3. Művészet: zene, a 
karmester mozdulatai, 4. Jelvények és rangjelzések: heraldika, különféle mezők, osztóvonalak, 
keresztek és más szimbólumok, zászlók, katonai repülők felségjelei, rendőri rangok, 5. Szállítás: 
autógyárak logói, nemzetközi autójelzések, KRESZ, forgalomirányító karjelzések, nemzetközi 
hajólobogók, parti zászlók, légi irányítójelek, 6. Sport: futball, rögbi, krikett, jégkorong, 
kosárlabda, búvárjelek, Forma-1 zászlójelek, 7. Vallás és folklór: keresztény szimbólumok, 
Keresztény szentek, más vallási szimbólumok, állatövi jegyek, kínai naptár, tarot kártya, 8. 
Tudomány: asztronómia, biológia, botanika, kémiai elemek, matematikai szimbólumok, 
történelmi számrendszer, orvosi szimbólumok, meteorológia, topográfia, elektromos 
szimbólumok stb.  
A szemiotikai csatornák szerint tárgyalhatók a különféle kommunikációs (akár nem verbális 
kommunikációs, másodlagos, művészeti stb.) jelrendszerek. Pl. látvány (vizális kód): testalkat, 
teststilizáció, öltözködés, kiegészítők, hajviselet, kéz, köröm, testtartás, lábfejek állása, járás- és 
ülésmód, távolságok, térrendezés, gesztikuláció, összetett gesztusok; a hallás (akusztikus kód): 
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hangszín, hangerő, beszéddallam, beszédritmus, beszédszünet, taps, susogás, mocorgás; a szaglás 
(olfaktorikus kód): illatszerek; a tapintás (taktilis kód): kézfogás; az ízlelés (gusztatív kód): csók 
stb. További „kódok” a rendszerezésben: berendezés, térben való mozgás, műveltségi háttér.  
Ikonikus fordulat. Egy további szemiotikai nem verbális rendszer időszerűsége ugyancsak 
magától értetődő: ez pedig az ikonikus (vizuális) világ a kommunikációban, így a 
tömegkommunikációban és az internetkommunikációban való elterjedése, az ún. ikonikus 
fordulat. Az ikonikus fordulat („ikonische Wende”) kifejezést Gottfried Boehm alkotta meg. 
Ugyanakkor 1994-ben W. J. T. Mitchell képi fordulatnak („pictorial turn”) nevezi azt a jelenséget, 
amelynek következtében a képek egyre hangsúlyosabb szerepet játszanak az egyén és a társadalom 
életében. Ha az ikon szót peirce-i, szemiotikai értelemben jel-jeltárgy hasonlóságra és nem 
pusztán vizuális ingerre használjuk, helyesebb a képi fordulat megjelölés, hiszen „forradalmi 
változás” csak a vizuális ikonok esetében történt. Ez a fordulat már a 20. század előtt 
elkezdődött, de csak a televízió elterjedése és az informatikai forradalom, különösen a kép 
digitalizációja tudatosította. A képi fordulat azt is mutatja, hogy a szemiotika a legújabb jelenségek 
dokumentálására, magyarázatára is alkalmas. 2008-ban az egri szemiotikai konferencia fő témája 
az ikonikus fordulat volt.  
Tehát az ókori gyökerekig, Arisztotelészig visszanyúló szemiotika a 20. században összefogó 
tudományként jelent meg, ma elsősorban tudományos megközelítés, módszer, eredményei más 
területeken is felbukkannak. A jelek, jelrendszerek gazdagodó világában a szemiotikai kultúra 
ismerete nélkülözhetetlen.  
 
Az egri szemiotika útja  
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, az EKF főiskolai tanárának 
javaslatára lett rendszeres, azaz vált sorozattá, de kezdetektől fogva mellé állt Hauser Zoltán, az 
EKF rektora is. A konferenciasorozat szorosabban a kommunikáció és a magyar nyelvészeti 
tanszékhez, majd az alkalmazott kommunikációtudományi kutatócsoporthoz kapcsolódott, de a 
főiskola más tanszékeinek oktatói is képviseltették magukat. A tízéves sorozatban a legerősebb 
szakmai képviselettel az ELTE mellett a Szegedi Tudományegyetem, a BDF (később a NYME 
SEK), a Budapesti Műszaki Egyetem, a Kaposvári Egyetem, a MOME, a PPKE, a ZSKF, a 
külföldi egyetemek közül rendszeres résztvevők voltak a nyitrai Konstantin Egyetemről, a 
besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetemről, az olaszországi Macerata Egyeteméről (például 
a világ egyik legjelentősebb szemiotikusa, Petőfi S. János), a hollandiai Groningeni Egyetemről, a 
romániai Iasi Egyeteméről (a Romániai Szemiotikai Társaság vezetői), valamint a kolozsvári 
Babes-Bolyai Tudományegyetemről.  
Az, hogy ilyen sokan jöttek össze sok egyetemről, annak is köszönhető volt, hogy a megadott 
tematika mellett az ún. „ifjú szemiotikusok konferenciáján” szabad témákkal is lehetett szerepelni, 
és így sokan saját kutatásaik első bemutatását is Egernek, no meg a Magyar Szemiotikai 
Társaságnak köszönhetik.  
A konferenciák eleinte az egri vár napjához is kapcsolódtak: s számos alkalommal esett szó Eger, 
az egri vár, az egri bor szemiotikájáról is – valamint az Eszterházy Károly Főiskola jelképeiről. 
Többek között ezeket is (no meg számos szemiotikai anekdotát is) felidézték 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), emlékezet: ünnep, fesztivál (2011).  
A Semiotica Agriensis-sorozat kiemelkedő tudománytörténeti pillanata volt 2005. október 29-én 
az EKF Egészségház utcai épületében rendezett pódiumbeszélgetés, amelyen a magyar 
szemiotika legjelesebb képviselői foglalták össze gondolataikat. Petőfi S. János, Szépe György és 
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Voigt Vilmos válaszoltak Balázs Géza kérdéseire. Egyszer csak Voigt Vilmos (a Magyar 
Szemiotikai Társaság alapító elnöke) így szólalt meg:  
 
„Még mielőtt Balázs Géza észbe kapna, és újabb kérdéseket tenne föl, egy valamit mindenképp 
szeretnék elmondani. Magánügy de miért ne áruljam el – életemben ritkán voltam ilyen boldog, 
mint most, hogy a jobbomon Petőfi S. Jánost, a balomon Szépe Györgyöt lehet látni. Én azt 
elhiszem, hogy mikor Géza azt nekem mondja, hogy „tanár úr”, mivel Balázs Gézát az egyetemen 
tényleg tanítottam, hiszen ő többek között néprajz szakos volt. Az, hogy mi élünk és itt ülünk 
2005-ben, Magyarországon, egy asztalnál, számomra feledhetetlen és felbecsülhetetlen élmény, 
mert hát a magyar szemiotika megszervezése óta eltelt felettünk 40 év. Úgyhogy, kedves fiatalabb 
résztvevők, a mai nap folyamán magánemberként is tessék a két „öreg urat” faggatni, hiszen erre 
most egyedülálló alkalom kínálkozik. Amikor a nemzetközi szemiotika kialakult, akkor Szépe 
tanár úr és Fónagy Iván képviselték a magyar szemiotikát. Azt, hogy mi a modern 
nyelvtudomány, gyakorlatilag a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság (TIT) kis füzetéből 
tanultuk, Petőfi S. János könyvéből – én is. Kedves Sándor, úgyhogy én is mondhatom Neked, 
hogy „Tanár úr”. Ha az ember visszaszáll ifjú korába, nagyon jó érzés, hogy ez a múlt jó volt, igaz 
volt és évtizedek után is tudnak sokat jelenteni Ez egy nagy élmény. Aki az életének első néhány 
évtizedében nem tud beszerezni ilyen saját tudományterületeket és ilyen példaadó embereket 
maga köré, minek is él?” (A pódiumbeszélgetés teljes egészében a Társadalom és jelek című, 
2005-ben megjelent kötetben olvasható.  
 
2012. szeptember 28-30-án, a 10. Semiotica Agriensisen 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 
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kiterjedésében és leegyszerűsödésében, a képi 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 „fotoshoppol”. 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).  
 
Publikációk 
Az eddigi konferenciák anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság (részben 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), Emlékezet: ünnep, fesztivál (2013).  

* 
 

Megrendelhető kiadványok 
 

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. Kedvezményes ár: 1000 Ft. 
9. Bódi Zoltán–Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes 
kommunikációban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2006. 142 oldal (+ CD melléklet) 
Kedvezményes ár: 800 Ft 
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. 
Kedvezményes ár: 1500 Ft 
17. A magyar reneszánsz stylus. Szerk.: Balázs Géza. Inter–Magyar Szemiotikai Társaság–
PRAE.HU, Budapest, 2008. 150 oldal. Kedvezményes ár: 800 Ft 
18–20. Ikonikus fordulat a kultúrában. Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai 
Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2009. 477 oldal. Kedvezményes ár: 1500 Ft 
21. Kazinczy nyomában. A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig 
tartó hatásairól. Szerk.: Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2009. 143 oldal. 
Kedvezményes ár: 800 Ft 
24. Balázs Géza: Sms-nyelv és –folklór. MSZT, Inter Kft., PRAE.HU, Budapest, 2011. 132. oldal. 
(Korlátozott számban, 1500 Ft) 
25-26. Nyelv és kultúra. Kulturális nyelvészet. Szerk.: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes. MSZT, 
Budapest, 2012. 411 oldal. Ára: 4450 forint. Kedvezményes ár: 2000 Ft.  
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. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Szerk.: Balaskó Mária—Balázs Géza—
Kovács László. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 234 oldal. Ára: 2450 Ft.  
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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.  
 

* 
1% 

 
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! 
 

* 
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 

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 
Kapcsolatfelvétel: Pölcz Ádám titkár, e-mail: magyszemtars@gmail.com, 36+30-318-9666 

 
Támogatóink: 

A Szemiotikai Tájékoztató megjelenését 2012-ben és 2013-ban is támogatja az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma. 
A 2013. szeptember—december között megrendezendő Az én szemiotikám előadássorozat kiemelt támogatója a 

Nemzeti Kulturális Alap. 
A 2013. évi művészetszemiotikai sorozatunk támogatója a Magyar Művészeti Akadémia. 

A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal. 
 

 

 


