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* 

 
Tisztelt Olvasóink! 

 
Idén Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor köszöntőjével szeretnénk mi is minden társasági 

tagunknak áldott karácsonyi ünnepeket és békés-boldog új évet kívánni! 
 

Karácsonyi virágének 
 

Elindul vala Szent József 

-- Haja, haja, virágom — 

Mindenkit nyilván tart Heródes 

Uralkodni világon. 
 

Mikor ilyen idők járnak 

- -Haja, haja, hajh, de kár – 

Ki nyit ajtót ifjú párnak? 

(Rabló is lehet akár…) 
 

Ez odúja csendjét félti, 
S – haja, haja – aranyát 

Amaz meg, hisz talpig férfi 
Restell szánni egy anyát… 
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Mikor gyűlölködni illik 

S több a személy, mint a hit, 
-- Haja, haja — nem ünneplik, 

Ha egy Ember érkezik. 
 

Nincs más, csak egy rossz istálló, 
Meg az Isten hidege, 

Mindig ily zord a megváltó 

-- haja, haja — ideje. 
 

Ki egyszerre király, s pásztor 

Nem is köszöntheti más, 
-- Haja, haja — csak a jászol, 

Melyben ő a ragyogás. 
 

Csillag fénylik, ember senyved: 
-- Haja, hajh' – örök dolog, 
De a bölcsőből a gyermek 

Bátorítón mosolyog... 
 

 
 
 

Boldog, békés ünnepeket kíván: Kapitány Ágnes és Gábor. 
 

2013. december 17-én A kultúra rejtelmei címmel  Kapitány Ágnes születésnapja alkalmából 
konferenciát rendeztek az MTA TK Szociológiai Intézetében, ahol az ünnepelt számára készült 
meglepetéskötetet is átadták.  
 

* 
 

Rövid beszámolók a 2013. évi konferenciákról, előadássorozatokról 
 
A Semiotica Agriensis-sorozat 11. konferenciája Nyitrán volt A nevek szemiotikája címmel 
szeptember 18-án és 19-én.  
Az előadások: Hoffmann István: Név és jelentés, Voigt Vilmos: A népmesei nevek szemiotikája, 
Szirmai Éva: A név hatalma – a hatalom nevei, Németh Zoltán: Név, álnév, hatalom, Tóth 
Szergej: Ideológiák, rezsimek, diktatúrák a nevek tükrében, Angyal László: Nevek holdudvarában 
(a Krúdy–hősök „varázshegye”), Haindrich Helga Anna: A keresztnév mint az identitás 
szimbolikus jele, Bauko János: A tulajdonnév identitásjelölő funkciója, Schirm Anita: A nevekhez 
kötődő nyelvhasználói vélekedésekről, Farkas Tamás: Név és névtelenség, Újvári Edit: Névtelen 
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mesterek és szignatúrák a középkori művészetben, Andok Mónika: A megnevezés művelete és 
tétje a médiában,  Büky László: Nevek lírai környezetben, T. Somogyi Magda: A tulajdonnevek 
helye az írói szótárakban,  Mikesy Gábor: A jelentésszerkezet változásai mikrotoponímiai nevek 
körében, Massányi Kinga Éva: Cégnevek etimológiája, Slíz Mariann: Az irodalmi nevek mint 
szignálok üzeneteinek kiválasztása, Petres Csizmadia Gabriella: Mesés nevek a Rumini–világban,  
N. Tóth Anikó: Kötelez a név? (A tulajdonnevek szerepe Grendel Lajos New Hont–
trilógiájában), Benyovszky Krisztián: Egy rosszhírű utca és környéke (Poe–újraírások 
névszemiotikai tanulságai).  
 

* 
 
Az én szemiotikám... Interdiszciplináris, művészetszemiotikai sorozat. 2013. szeptember 
12. és december 12. között az ELTE BTK-n lezajlott a 12 részből álló előadássorozatunk.  
A sorozatot Solomon Marcus (Románia) előadása nyitotta meg: A basic human need:  
the spectacle. Szeptember 19-én Hoványi Márton (ELTE) A test szemiotikája, 26-án Szívós 
Mihály (MTA) Filozófia és szemiotika Charles Sanders Peirce életművében című előadás hangzott 
el. Október 3-án Voigt Vilmos (ELTE) A folklór esztétikája című előadása után Tóth Szergej 
(SZTE) mutatta be Voigt Vilmos két új könyvét: Jeltudomány (2011) és Etnoszemiotika (2013), 
október 10-én Balázs Géza (ELTE): Szocioszemiotika, 17-én Deák-Sárosi László (MANDA - 
ELTE): A film esztétikája és szemiotikája, 24-én Gráfik Imre (NYME – MSZT): A jelalkotás és a 
jelhasználat esztétikája a hagyományozott (nem verbális) népi kultúrában című előadása 
következett. A novemberi előadások: 7-én Nagy Dániel (ELTE): A zene esztétikája és 
szemiotikája, 14-én Kroó Katalin (ELTE): Irodalomszemiotika: elméletek – olvasatok, 21-én 
Bencze Lóránt (ZSKF, EKF): A vallási élmény esztétikája és szemiotikája, 28-án Kapitány Ágnes 
és Kapitány Gábor (MTA BTK): A tárgyak esztétikája és szemiotikája. A sorozatot december 5-
én Sipos Endre: A fotóművészet, a filmművészet és a festőművészet néhány elemi szemantikai és 
szemiotikai kérdése című előadása zárta, amelyet egy Szépművészeti Múzeum-beli szakmai 
tárlatvezetés követett december 10-én.  
 

* 
 
Az V. Hálózatkutatás konferenciát november 25-én rendeztük meg az ELTE-n. Az V. 
konferencián a következő előadások hangoztak el: Balázs Géza: Hálózatok az álomban, Borbás 
Gabriella Dóra: Jézus önmegnevezései mint csomópontok, Czékus Jób Géza: Akadályoztatott 
hálózatépítési stratégiák a spontán zenealkotásban, Erdei Tamás: A beszédprodukció 
aktivációterjedéses modellje hálózatelméleti megközelítésben, Fekete István: Az ellátási lánc mint 
komplex, hierarchikus hálózat, Laki Ildikó: Kapcsolódási pontok a fogyatékos emberek 
életterében, Simon Levente: Hálózat a hálózatban: fraktáltulajdonságok a háromszéki civil 
szervezetek struktúrájában. Egyúttal bemutatták a 2012. évi konferenciakötetet is: Balázs Géza-
Kovács László- Szőke Viktória (szerk.): Hálózatkutatás. Diszciplínák és metszéspontok. Budapest-
Szeged: Inter-Magyar Szemiotikai Társaság-Bolyai Műhely Alapítvány-Szegedi Tudományegyetem 
(2013). Kovács László és Balázs Géza a konferenciasorozat kitalálói a Hálózatkutatás VI. 
összejövetelét 2014. november 24-ére tűzte ki. A konferenciafelhívást 2014 nyarán teszik közzé.  
 

* 
 
„Kenyérhéjmagyarok”: Magyar szórványképek, szórványfölfedezők címmel a társaság 
bekapcsolódott A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának konferenciájába is, amelyet 
2013. november 4-én tartottak a TIT Stúdió Egyesület Zsombolyai út 6. szám alatti 
konferenciatermében. Az itt elhangzott előadások egy része 2014-ben Balázs Géza és Pusztay 
János szerkesztésében könyv alakban is napvilágot lát. A következő előadások hangoztak el: 
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Juhász Dezső intézetigazgató egyetemi tanár (ELTE): Megnyitó, Balázs Géza egyetemi tanár, az 
AK elnöke (ELTE): Összeomlás előtt... A nyelvvesztés színterei és fokozatai, Pusztay János 
Príma Primissima Díjas nyelvész, egyetemi tanár (Konstantín Egyetem, Nyitra, Genius 
Savariensis Szabadegyetem): A finnugor szórványok példája. Pomozi Péter egyetemi docens 
(ELTE): Tömbmagyarságból szétszórattatásba. Ipolypásztó példája, Hódi Sándor pszichológus 
(Stratégiai Kutatóintézet, Ada): Identitás és szórványosodás, Erdélyi Margit egyetemi tanár, dékán 
(Selye János Egyetem Tanárképző Kar): Az anyanyelvi kultúra megőrzése kisebbségi helyzetben, 
Hódi Éva tanár, könyvtáros (Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada): Nyelvművelés és 
szórványmagyarság, Bencze Lóránt ny. egyetemi tanár, főigazgató (Budapest, Zsámbék, Eger): 
Tékozló fiúk voltunk, akiket már hazasírtak („Bennünket ide állítottak. Állunk” Sík Sándor),  
Pomogáts Béla irodalomtörténész, az AK tiszteletbeli elnöke (Budapest): Többségből kisebbség – 
kisebbségből szórvány (a temesvári magyarság identitásának átalakulása,  Bodó Barna politológus, 
egyetemi docens (Temesvár): A szórvány mint közpolitikai kérdés, Magyari Sára adjunktus 
(Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Anyanyelv – hangyanyelv – ecet. Avagy a fától fáig-
magatartás oktatásstratégiai példája a Bánságban, Fodor Katalin egyetemi docens (ELTE, 
KGRE): Torinói magyar szórvány – moldvai csángók jelenkori migrációja (filmvetítéssel, 
rendezte: Giulio Frizzi), Csicsely Tamás építőmérnök (Graz): Helyzetkép az ausztriai 
magyarságról, Kapantzián Artúr (Melbourne): Helyzetkép az ausztráliai magyarságról, Bence 
Lajos költő, újságíró (Szlovénia): Szlovéniai szórványok (muravidéki helyzetkép), Zelliger 
Erzsébet egyetemi docens (ELTE): „A nyelvváltás útján: Felsőpulya és Velika Piszanica példája", 
Tóth László és Kocsis Zsuzsa PhD-hallgatók (ELTE): Egyetemi hallgatók tanulmányútjai 
szórványokba. Tapasztalatok, élmények (vetítés), Margittai Gábor újságíró, szerkesztő (Magyar 
Nemzet): Külső magyarok (könyvbemutató, vetítés, beszélgetés) 
 

* 
 
Norma és szabadság a média nyelvhasználatában címmel került sor 2013. november 9-én az 
V. sajtónyelvi-médianyelvi szakmai tanácskozásra Egerben az EKF és az MSZT 
közreműködésével. A program a következő volt: Zimányi Árpád dékán (EKF BTK): Megnyitó, 
Balázs Géza: Sajtónyelv – médianyelv: hagyjuk vagy fejlesszük?, Andok Mónika: Nézőpontok 
normativitása, Tomesz Tímea: Norma és szabadság a médiaszövegek felépítésében, H. Varga 
Gyula: A műfaj normatív jellege a médiában. Délután fórumra került sor: A média 
nyelvhasználata – alul- és felülnézetből. 
 

* 
 
A csoportidentitás szemiotikája címmel rendezték meg a második identitás-konferenciát 
Szegeden 2013. november 15-én az SZTE JGYPK-n. A konferencia szervezői: Szirmai Éva, Tóth 
Szergej és Újvári Edit voltak. A konferenciára szép kiállítású „”Összefoglalók” című kiadvány is 
megjelent, az előadásokat pedig úgyszintén megjelentetni tervezik. A konferencia programja a 
következő volt:  
 
 

10.00 Megnyitó 
MARSI ISTVÁN dékán 

Köszöntés 
T. MOLNÁR GIZELLA 

TÓTH SZERGEJ 
10.15 VOIGT VILMOS: A Magyar Szemiotikai Társaság identitásának szemiotikája 

10.45 SÁNDOR KLÁRA: Nyelv és identitás 
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11.15 Szünet 

  Oktatás 

Elnök: Szirmai Éva 

Identitás, szemiotika 

Elnök: Újvári Edit 

11.30 HERBSZT MÁRIA: A kooperatív tanulás szerepe 
a csoportidentitás kialakulásának folyamatában 

SZŐLLŐSY-SEBESTYÉN ANDRÁS: Egy kis filozófiai 
spekuláció az identitásról: arról, hogy a jeleken kívül 
van-e bármi, ami azonos önmagával 

11.45 T. MOLNÁR GIZELLA: „Jugyusok vagyunk?” TÓTH SZERGEJ: Vörösök, fehérek, zöldek II. 

12.00 GAÁL ZSUZSANNA: Identitástípusok – 
egyetemisták 

MASSÁNYI KINGA: A jelvény mint a csoport-
összetartozás egyik kifejezőeszköze 

12.15 NAGY DÁNIEL: Az elbeszélés redundanciája 
mint identitásképző erő – avagy a narratív 
szituációk modellálásának értelméről Thomas 
Mann József és testvérei c. regényében 

MÓZES DOROTTYA: Posztkoloniális identitás és 
nyelvhasználat 

  

12.30 Vita 

12.45 Szünet 

13.30 BALÁZS GÉZA: Közszemlére tett identitás – kiállításmegnyitó 

  Oktatás, művelődés 

Elnök: T. Molnár Gizella 

Vallás, kultúra, történelem 

Elnök: Tóth Szergej 

14.00 DÖBÖR ANDRÁS: A reformkori politikai sajtó a 
nemzeti identitás és a polgári átalakulás 
szolgálatában az 1830-as években 

NAGY ZSOLT KÁROLY: A „krigli” – egy új református 
identitásszimbólum 

14.15 FIZEL NATASA: A szegedi Állami Polgári Iskolai 
Tanárképző Főiskola hallgatóinak identitásjegyei 
(1928–1932.) 

BORBÁS GABRIELLA DÓRA: A csoportidentitás 
kifejezésének eszközei Jézus példázataiban és 
példázatcselekedeteiben 

14.30 BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES: Könyvtárosok 
identitásának meghatározó elemei. A 
könyvtárosok szerepe a változó társadalmi 
környezetben 

PROPSZT ESZTER: Egy „sváb” családtörténet 
szemiotikája 

14.45 KISS MÁRIA RITA: Egy kultúraazonos 
pedagógiai kísérlet 

ÚJVÁRI EDIT: Individuum és/vagy csoport a kortárs 
képzőművészetben. Csoportidentitás a SzögART 
csoportban 

15.00 Vita 

15.15 Szünet 

  Hallgatói szekció 

Elnök: Gaál Zsuzsanna 

Marketing, kommunikáció 

Elnök: Barátné dr. Hajdu Ágnes 

15.30 ÁDÁSZ MARIANN: A Bharatanatyam és – tágabb 
értelemben – az indiai klasszikus táncok 
szemiotikája, valamint csoportidentitást kifejező 

FEKETE SÁNDOR, NÉMETH MÁTÉ: „Együtt vagyunk, 
győzni fogunk!” – A Diósgyőri VTK szurkolói 
kultúrájának, illetve a szervezett szurkolói csoportok 
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szerepe csoportidentitás-építő gyakorlatainak ismertetése 

15.45 BARNA SAROLTA: Norvégiai magyarok nemzeti 
identitása 

HETESI ERZSÉBET, PRÓNAY SZABOLCS: Csoportos 
fogyasztás és márkaközösségek 

16.00 GOÓG MELINDA: Hollandiában élő magyarok 
nemzeti identitása 

NAGY ANGELIKA: A csoport-összetartozást segítő 
eszközök az Organo Goldnál 

16.15 MÁRTA MATILD: Bringanorma. Kerékpáros 
közösségek bemutatása 

SZIRMAI ÉVA: Szegediek a Facebookon 

16.30 vita 

16.45 A konferencia zárása 
Összegzés 

VOIGT VILMOS 
SZIRMAI ÉVA 
ÚJVÁRI EDIT 

 
* 

 
Összefoglaló a Szemiotikai Munkabizottság üléséről 

Összeállította: Szívós Mihály 
 
A Szemiotikai Munkabizottság (SZMB) 2013. november 21-én az ELTE BTK „A” épületében 
megtartotta évi rendes ülését. Jelen voltak: Voigt Vilmos, Gráfik Imre, Hoppál Mihály, Kapitány 
Ágnes, Kapitány Gábor, Kroó Katalin, Szívós Mihály elnök és Pölcz Ádám titkár. Az egyes 
napirendi pontok megtárgyalása után az alábbi javaslatok és határozatok születtek. (vastagon 
szedve). 
1.A jövő évi Peirce konferencia időpontjának és programjának meghatározása. Mivel filozófusok 
alig jelentkeztek, ezért arról le kell tennünk, hogy a konferencia kizárólagos témája Peirce 
szemiotikája, filozófiája és jelfilozófiája legyen. Ezért az egynapos konferencia számára két 
témakör látszik kirajzolódni: egyrészt Peirce szemiotikája és jelfilozófiája, másrészt pedig elméleti 
szemiotikai kérdések. Ez utóbbi azért indokolt, mert ő maga csak elméleti szemiotikával 
foglalkozott. Előterjesztő: Szívós Mihály. A Peirce-konferencia időpontja: 2014. május 9. 
(péntek). Helye: ELTE (pontos helymegjelölés később). Felkért előadók: Kelemen János 
és Máté András. További előadók: Voigt Vilmos, Hoppál Mihály, Kroó Katalin, Szőnyi 
György, Szívós Mihály. Még várunk jelentkezéseket. A konferencia anyagát tervezzük 
kiadni. Szívós Mihály megfontolásra javasolja az SZMB tagjainak azt, hogy 2015-től 
kezdve minden évben tavasszal (áprilisban vagy májusban) legyen egy egynapos, a 
színvonalát tekintve igényes szemiotikai konferencia (esetleg Peirce Akadémia 
elnevezéssel) Budapesten az SZMB szervezésében, amelyen három meghívott előadó tart 
előadást: az év két legjobb fiatal előadója/kutatója - az egri szemiotikai konferencia és a 
Józsa Péter szimpózium alapján –, valamint egy tapasztaltabb kolléga. Mindegyik 
előadást egy vagy két korreferátum kíséri a témák és a vita elmélyítése végett. Az SZMB 
tagjai a 2014 májusában tartandó konferencia során a további részletekről tudnak 
egyeztetni. 
2.Részvétel a szófiai Szemiotikai Világkongresszuson. A kongresszus időpontja már ismeretes: 
2014. szeptember 16-20. Az egyik kérdés az, hogy legyen-e külön szekciónk, a másik az, hogyan 
lehetne a fiatalok részvételét elősegíteni. Előterjesztő: Voigt Vilmos és Szívós Mihály. A 
kongresszuson Hoppál Mihály, Voigt Vilmos és Gráfik Imre terveznek szervezni egy 
etnoszemiotikai szekciót. Bár a pénzügyi támogatás megszerzése, a pályázás a kiutazás 
és a részvétel érdekében nehéznek ígérkezik, információkat kérünk be az esetleges 
pályázási lehetőségek miatt. Témafelelős: Szívós Mihály 
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3.Egri konferencia. A konferencia szokásosan 2014-ben is meg lesz tartva. Az időpontját érdemes 
lenne a szófiai kongresszus időpontjának figyelembevételével meghatározni. Előterjesztő: Balázs 
Géza. Mivel Balázs Géza más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az ülésen, 
így részben a szófiai Szemiotikai Világkongresszus miatt, részben pedig egyéni kérések 
alapján az SZMB azt kéri a szervezőktől, hogy az egri szemiotikai konferenciára október 
első felében kerüljön sor. A főtéma – Szemiotikai tájképek – mellé egy elméleti 
szemiotikai melléktémát javasolunk: A példányjel és az általános jel peirce-i fogalma és 
felhasználásuk a szemiotikai elemzésben. 
4. A Józsa Péter Szeminárium. A Szeminárium 2014-ben is meg lesz rendezve. A Szeminárium 
támogatásáért a MSZT pályázatot nyújtott be. Az abban megjelölt időpont módosítását 
javasoljuk, mivel részben átfedésben van a szófiai Világkongresszus idejével. A SZMB 
Gráfik Imre előterjesztése alapján A jelromlás témát javasolja a szimpózium témájául. 
5.A legújabb szemiotikai kiadványok bemutatása. Az SZMB tagjai megnézték az Emlékezet: 
ünnep-fesztivál. Semiotica Agriensis 9. és A test szemiotikája, valamint az MSZT 
támogatásával készült Sokszínű humor című köteteket, amelyek ez évben jelentek meg. 
6.Javaslat az egri konferencia programjának kiegészítésére. A javaslat lényege az, hogy a tematikus 
súlypont mellett, kisebb súllyal, lehetőleg legyen egy elméleti kérdéskör, esetleg elméleti szekció is, 
hogy a fiatal szemiotikusok látóköre tovább táguljon. Előterjesztő: Szívós Mihály és Balázs Géza. 
Lásd a 3. pontot. 
7.Egyéb javaslatok, megbeszélnivalók. Előterjesztők: az SZMB tagjai. Voigt Vilmos, az MSZT 
elnöke javaslata alapján az SZMB támogatja egy átfogó magyar szemiotikai bibliográfia 
összeállításának a tervét. Az első lépés az lehetne, hogy az SZMB valamennyi tagja 
elküldi a saját teljes szemiotikai publikációs listáját Pölcz Ádám titkár részére. E 
publikációs listákat az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) által előírt 
formátumban kérjük. Az MSZT honlapja számára kisebb, tematikus szemiotikai 
bibliográfiák készülnek. A válogatott etnoszemiotikai bibliográfia összeállítását Hoppál 
Mihály vállalta el. A bibliográfiák az MSZT honlapján jelennek majd meg. 
Tekintettel arra, hogy 2014-ben emlékezünk meg Peirce halálának századik 
évfordulójáról, szemiotikájának és jelfilozófiájának kutatását elő lehetne segíteni egy 
válogatott, kisebb terjedelmű bibliográfia összeállításával és az MSZT honlapján való 
publikálásával. A bibliográfia összeállítását Szívós Mihály vállalta el.  
 

* 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság 2014. évi kiemelt programjai 
 

2014. január 6. 13.00 A Czuczor-Fogarasi az idő mérlegén. III. CzF.-konferencia, Petőfi Irodalmi 
Múzeum (a részletes program ugyanitt) 
2014. április 3-4-5. A jelromlás. IV. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium. Szombathely-
Nagyrákos (a részletes kiírás ugyanitt) 
2014. május 8. Peirce-konferencia, ELTE + az MSZT évi rendes közgyűlése 
2014. május 30. Vallásszemiotikai konferencia (ZSKF)  
2014. június 18-22. I. nyelvésztábor, Sátoraljaújhely 
2014. június 20-22. IV. anyanyelvi juniális, Széphalom 
2014. szeptember 16-20. New Semiotics. Between Tradition and Innovation. 12th World 
Congress of Semiotics. New Bulgarian University, Szófia 
Az esemény honlapja: http://semio2014.org/en/call-for-papers 
2014. szeptember 26-28. Szemiotikai tájképek. 12. Semiotica Agriensis, Eger 
2014. november 3. Az elveszett olvasó keresése. Az írótól a művön és a tudományon át az 
olvasóig, rendező: A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, helyszín: TIT Stúdió 
2014. november 24. VI. Hálózatkutatás konferencia, helyszín: ELTE 
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2014. november 27-28. A nemzedékek nyelve. Új nézőpontok... konferenciasorozat az ELTE Mai 
Magyar Nyelvi Tanszékével közösen.  
 

* 
 

III. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia  
Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös terem, 2014. jan. 6. hétfő 13.00—18.00 

 
A Czuczor-Fogarasi az idő mérlegén 

 
Bevezető előadások: A szótár körül  
13.00 Pölcz Ádám (nyelvész, PhD-hallgató, ELTE): A CzF.-szótár története  
13.15 Minya Károly (nyelvész, főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola): A CzF.-szótár mai 
lexikológiai szemmel 
13.30 Hujber Szabolcs (magyar- és portugáltanár, az ÉA szerkesztőségi titkára): Hunfalvy Pál 
nyelvészeti munkássága az idő mérlegén 
 
Elemzések 
14.00 Kövecses Zoltán (nyelvész, egyetemi tanár, ELTE): Az „es" gyök kognitív nyelvészeti 
megközelítése 
14.25 Horváth Katalin (nyelvész, ny. egyetemi docens, ELTE, Pannon Egyetem): Fog főnevünk 
szócsaládjáról a CzF. tükrében  
14.45 Magyari Sára (nyelvész, Partiumi Keresztény Egyetem): A kert/udvar és szócsaládjának 
képe a magyar népdalokban 
15.05 Pomozi Péter (nyelvész, egyetemi docens, ELTE): Tér, idő, nyelvi kapcsolatok – A 
gyökkutatás mai perspektívái néhány szócsalád elemzésének tükrében 
 
15.30—15.45 Szünet 
 
15.45 Balázs Géza (nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, ELTE): Hálózatkutatás és CzF. 
16.05 Kiss Gábor (nyelvész, Tinta Kiadó): Túl a szavakon. A szavaknál nagyobb lexikai egységek: 
szókapcsolatok, szólások és közmondások a CzF.-szótárban 
16.25 Molnár Gergely (néprajzkutató, PhD-hallgató, ELTE): A CzF.-ből kirajzolódó népi kultúra 
a 19. század második felében  
Alkalmazások  
16.45 Molnár Zsolt (ismerettudományi kutató): Az ismeret- és tudástudomány (cognitive science) 
kereteinek alkalmazása a magyar nyelv kutatásában. 
17.05 Molnárné Czeglédi Cecília (tanító, a Molnár-Czeglédi anyanyelvtanítási módszer 
kidolgozója): Az ismeret- és tudástudomány (cognitive science) eredményeinek alkalmazása a 
magyar nyelv tanításában. 
17.25 Hudy Árpád (olvasószerkesztő, Irodalmi Jelen): A nyelv gyökhálózata 
 
A részvétel ingyenes. 
A program támogatója: Magyar Művészeti Akadémia  
A konferencia rendezője: Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. 
Együttműködő partnerek: Anyanyelvápolók Szövetsége, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Bolyai Műhely Alapítvány  
 

* 
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A jelromlás. IV. művelődésszemiotikai szimpózium Józsa Péter emlékére 
 

Józsa Péter a magyar művelődésszociológia, szemiotika kiemelkedő egyénisége volt. Emlékére 
2002 óta rendez szimpóziumot a Magyar Szemiotikai Társaság, amelynek keretében mindig egy-
egy aktuális társadalomszemiotikai témát is megtárgyalnak. 
Előzmények:  
I. Szemiotikai szimpózium Józsa Péter emlékére 
Nagyrákos, 2002. okt. 19. 
http://www.szemiotika.hu/2009/08/19/i-szemiotikai-szimpozium-jozsa-peter-emlekere/ 
II. Szemiotikai szimpózium Józsa Péter emlékére 
Szombathely, Nagyrákos, 2005. április 22-24. 
http://www.szemiotika.hu/2009/08/19/ii-szemiotikai-szimpozium-jozsa-peter-emlekere/ 
III. Józsa Péter-szimpózium 
Szombathely-Nagyrákos, 2009. május 29-30. Szombathely – Nagyrákos 
http://www.szemiotika.hu/2009/08/19/iii-jozsa-peter-szimpozium/ 
Valamennyi szimpózium válogatott anyagát a Vasi Szemle című folyóirat megjelentette.  
2014. április 3-5. között kerül sor a IV. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpóziumra 
Szombathelyen és Nagyrákoson (itt van eltemetve Józsa Péter). A szimpózium témája: A 
jelromlás. A tervezett program: április 3-án megérkezés Szombathelyre, április 4-én egésznapos 
konferencia, április 5-én kihelyett konferencia Nagyrákoson.  
Elsősorban ebbe a témába vágó előadásokkal lehet jelentkezni 2014. február 28-ig a következő 
címen: magyszemtárs@gmail.com.  
A konferenciát az NKA 2013. döntése nem támogatta, de ennek ellenére megrendezzük.  
 

* 
 

Klasszikus magyar retorika 
Írta: Adamikné Jászó Anna. Holnap Kiadó, Budapest, 2013. 548 oldal, 4900 Ft 

 
„Ma, amikor a média uralmának korát éljük, és megkerülhetetlenné vált a szó hatalma, ismét 
szükségessé vált a retorikai iskolázottság” – írja a szerző könyve hátoldalán. Az évezredes 
hagyományokkal rendelkező retorika új, átfogó, rendszerező művét vehetjük ezúttal a kezünkbe. 
Átfogó jellege címéből is következik: Klasszikus magyar retorika. A kiadvány tartalma a klasszikus 
szó több jelentését is magába foglalja. Egyfelől azt jelzi, hogy a könyv alapeszméje – Platóntól és 
Arisztotelésztől kiindulva – az antik retorikai hagyományra épít, megtartva annak számos 
rendszerezési sajátosságát. Másfelől pedig ennek a hagyománynak az időtállóságára hívja fel a 
figyelmet. Harmadrészt a modern retorikaelméletek közül azokat tárgyalja, amelyek – a szerző 
megítélése szerint – maradandó értéket képviselnek. A retorika alkalmazása és tanítása tehát még 
ma is aktuális. 

A kiadvány alcíme: Argumentáció és stílus. Szerencsés választás, hiszen ez az a két 
építőelem, amelyet a retorika pilléreinek tartanak. Az argumentációt (retorikai érvelést) azért, mert 
egybefog három dolgot: a szónok jellemét, a közönségre tett megfelelő hatást és a beszédet magát 
– ezek egyike nélkül sem hiteles a beszédmű. A stílust pedig azért, mert a retorikától 
elválaszthatatlan: a szóképek és alakzatok vizsgálata is idetartozik.  
A Klasszikus magyar retorika szerkezetében híven követi az antik felfogást. Az első négy fejezet 
(Általános tudnivalók; A szónok és a hallgatóság; A prózai művek rendszere; A beszédfajták) a 
retorikai alapfogalmak és viszonyok tisztázását tűzte ki célul. Ezután a szónok öt feladatán 
keresztül (feltalálás, anyaggyűjtés, elrendezés, emlékezetbe vésés, előadás) mutatja be az érvelés, a 
beszédszerkezet és a stílus kidolgozásának lehetőségeit, valamint tanácsokat fogalmaz meg és 
gyakorlatokat közöl az emlékezetbe vésés segítéséhez és az előadásmódhoz. Ezt követően két 
fejezetet szentel az esszé és a levél írásbeli műfajának, egy fejezetet pedig a retorikai elemzésnek. 
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A beszéd pillérének tartott érveléshez is támpontul szolgál: az érvforrásokat (érvelési közhelyeket, 
toposzokat) is rendszerezi, osztályozza. 

A mű átfogó jellegét erősíti az is, hogy tartalmilag is teljes képet kapunk: a retorika 
fogalmától egészen az írásbeli műfajokig, valamint a retorikai elemzés módszerének tárgyalásáig 
jutunk – a szerző ezzel is rávilágít arra, hogy az idők folyamán a retorika fogalma kitágult: már az 
írásbeli műfajok elemzése is hozzátartozik. Ennek megfelelően a magyar irodalom legjavából, 
valamint a közelmúlt beszéd- és szépirodalom-anyagából válogatott gazdag példaanyaggal (pl. 
Petőfi- és Jókai-idézetekkel) szemléltet minden egyes új retorikai fogalmat, és minden fejezet 
végén a megtanult ismeretekhez kapcsolódó feladatok, gyakorlatok is helyet kapnak. A kötetben 
további példák és teljes elemzések is találhatók például Ravasz László prédikációihoz és Martin 
Luther King híres Van egy álmom… kezdetű beszédéhez, de Szókratész védőbeszédének elemzését 
is elolvashatjuk. 

A kiadvány erénye, hogy hazánkban eddig kevéssé ismert szemléletmódokat, 
módszereket próbál a köztudatba emelni: itt csak Stephen Toulmin érvelési modelljét és a 
Kenneth Burke által ismertté tett négy mestertrópus fogalmát említjük meg. Ez utóbbival a szerző 
kísérletet tesz a szóképek és alakzatok (mint a szónoki beszéd ékességei) egyértelmű 
rendszerezésére, így a hosszú idők alatt kialakult kétértelműségek és félreértések tisztázására is (pl. 
a metonímia és a szinekdoché fogalma kapcsán). Feladatának tekinti továbbá azt is, hogy az antik 
gondolkodásmód retorikai rendszerezésben játszott szerepét is feltárja, bemutatva az érvelési 
közhelyekkel való összefüggését. 

A Klasszikus magyar retorika nem titkolt célja, hogy tankönyvként szolgáljon a 
középiskolák és a felsőoktatási intézmények retorika iránt fogékony tanulóinak. Példaanyagát 
ezért is vette túlnyomórészt azokból az iskolai olvasmányokból, amelyekkel ez a korosztály 
találkozhat. A kötet forgatását nemcsak a diákoknak, hanem a tanároknak is ajánljuk mint a 
gondolkodás és a beszéd tanításának új kézikönyvét. Hiszen „gondolkodni és beszélni: voltaképp 
egy. Gondolkodás nem képzelhető beszéd nélkül és megfordítva” (Babits Mihály). 

 
Pölcz Ádám 

 
* 

 
Megjelent Szívós Mihály A jeltől a kódig. Rendszeres szemiotika (Loisir Kiadó, 2013. 498 p.) című 
munkája. A könyv kedvezményes áron kapható a Bookline könyvesboltokban, a Teleki Téka 
Könyvesboltban (V. Bródy S. u.) és a Loisir kiadó szerkesztőségében. 
 

* 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság megrendelhető kiadványai: 
 

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 



11 11

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.  
ÚJ 27. Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Szerk.: Balázs Géza—Balázs László—
Veszelszki Ágnes. MSZT, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 220 oldal. Ára: 2000 Ft. 
ÚJ 28. Emlékezet: ünnep, fesztivál. Szerk.: Pölcz Ádám. MSZT, Budapest, 2013. 183 oldal. 
Ára: 2000 Ft.  
ÚJ 29. A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben. Szerk.: Balázs 
Géza. MSZT, Budapest, 2013. 263 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.  
Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Balázs Géza—Kovács László—Szőke 
Viktória. Inter-MSZT-BMA-ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 224 oldal. Ára: 2000 Ft.  
ÚJ Hálózatkutatás. Diszciplínák és metszéspontok. Szerk.: Balázs Géza—Kovács 
László—Szőke Viktória. Inter-MSZT-BOM-SZTE JGYPK, Budapest-Szeged, 2013. 142 
oldal. Ára: 1600 Ft.  
 
ÚJ Sokszínű humor. A III. magyar interdiszciplináris humorkonferencia előadásai. 
Szerk.: Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna. Tinta – ELTE BTK – 
Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013. 297 oldal. 2940 forint.  
 
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 iroda@e-nyelv.hu, 3-36-30-318-9666.  
 

* 
 

Tisztelt Tagtársunk! 
2014-ban is közeleg az szja 1%-a felajánlásának lehetősége.  

Kérjük, hogy a 2013. 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, 2013: 29.768  

(az összeg az adókötelezettség csökkenését is tükrözi) 
 

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. 

Kérjük, hogy a tagdíjat és az esetleges további támogatást bankszámláról átutalással teljesítsék 
(mert a postai csekken való kifizetés díja magas.) 

 
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, iroda@e-nyelv.hu, 

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 Szemiotika – ma előadássorozat kiemelt 

támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. 
A 2013. évi művészetszemiotikai sorozatunk és a Czuczor–Fogarasi-konferencia 

támogatója a Magyar Művészeti Akadémia. 
A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal. 

 
Következő számunk várható megjelenési időpontja: 2014. február 

 

 

 
 


