
1  

SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

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

 
Új folyam 24 (1991-)  *  2014. február 10. * 2014. 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. 

 
Lapunk elektronikus változata (2001-től) itt olvasható: 

http://www.szemiotika.hu/2009/07/18/szemiotikai-tajekozato/ 
 
Tagdíjfizetés 2014-re: 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 23 éves társaságunkat!  
Idén már nem küldünk csekket a befizetéshez, mert a tagdíj már nem fedezi a csekk előállítását 
valamint a csekkes utalás díját. Ha mégis csekkre van szüksége, kérjük, jelezze, és akkor küldeni 
fogunk.  
 

* 
 

1%  
Kérjük, hogy adóbevallásánál gondoljon a Magyar Szemiotikai Társaságra. 

Adószámunk: 18012989-1-42. 
 
* 

 
Nemzetközi szemiotikai kongresszus – Szófia, 2014. szeptember 16-20. 

Voigt Vilmos levele 
 
Kedves Magyar Szemiotikus Kollégák! 
 
Többen tudják, többekkel erről beszéltünk is – szeptemberben lesz a következő nemzetközi 
szemiotikai világkongresszus. Végre elérhető közelségben és sokrétű programmal! Szinte mindaz, 
amiről a jelek beszélnek – szóba kerül. Személyesen is lehet majd találkozni a jeltudomány élő 
klasszikusaival – és lesznek külön tudománytörténeti jellegű előadás-sorozatok is. Ide próbáljuk 
becsempészni a „mi” klasszikusainkat. Noha bizonyos, olykor bonyolult szervezést kíván mindez 
és nem ingyen-kongresszus lesz Szófiában (a magyar résztvevők sem számíthatnak olcsóbb 
részvételre!) – mindenkinek „szellemi tőkebefektetésként” javaslom a jelentkezést.  
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Nemrégen jelent meg a szófiai rendezők szinte mindenre kiterjedő tájékoztatása.  Ez 
semio2014.org/en/call-for papers küldeményben elérhető, de first call for papers of the 12th 
world congress of the IASS/AIS , néven, sőt az International Association for Semiotic Studies 
vagy Southeast European Center for Semiotic Studies stb. címen is elérhető. Némi ismétlésekkel 
ez egy 30 lapos tájékoztató! Tessék alaposan megnézni! 

Ami most Aktuális feladat: jelentkezni a szófiai rendezőknél. Február vége előtt ez 20%-
kal olcsóbb. Ekkor lehet szekció, kerekasztal, stb. témákra is javaslatot tenni. (Később is, de az 
nem olyan biztos.) A kongresszus tájékoztatása szerint elfogadták javaslatomat, miszerint lesz egy 
„Ethnosemiotics: Approaches to Tradition and Culture” c. kerekasztal, amelyet Hoppál Mihállyal 
elnökölünk.  

Elsősorban ennek érdekében írok: legalább hat előadás és résztvevő kell ahhoz, hogy ez 
a kerekasztal létrejöjjön. Javaslatomban én a „különös tekintettel a Balkán népi kultúrájára” 
pontosítást is oda írtam. Próbálok is „külföldi” résztvevőkre szert tenni. Ám mi tudjuk – mások 
meg nem tudják – mi is az etnoszemiotika. Hadd tanuljanak Szófiában tőlünk! Minthogy az egész 
kongresszus címszava „Tradition and Innovation” – könnyű lesz ehhez kapcsolódni. És ha 
„magyar etnoszemiotikusok” mondjuk hat (= hetedhét) országból bukkannak fel – az sem baj. 
ADESTE FIDELES VENITE ADOREMUS!  

Kérésem: tessék mielőbb jelentkezni Szófiába! Az etnoszemiotikai kerekasztalhoz én 
kérek (e-mailfordultával) egy előadáscímet (angolul – ha magyarul kapom meg: lefordítom – de 
jobb, ha ezt az előadó teszi). Ezt tessék Szófiába eljuttatni – és ezen kívül hozzám, a mostani e-
mail címen. A további tájékoztatást a nekem válaszolók kapják meg, ám azt is lehet írni (nekem, 
magyarul): „még nem tudom, Szófiában ott leszek-e de…” Frappáns, anyagbemutató előadások -- 
amelyek a „hagyomány és újítás” bűvszavait is feltűntetik --  előnyben! 

A részvétel további, „magyar” részleteit még idejében meg tudjuk beszélni. Egyébként 
az utazás módja és költsége, meg a szállásfoglalás is gondos (együtt)tervezést igényel! Erről 
később! MINDEZ NEM TITKOS INFORMÁCIÓ, TESSÉK TOVÁBBADNI ÉS 
TOBOROZNI! 

 
* 

 
 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) (tervezett program) 
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. október 3-5. Szemiotikai tájképek. 12. Semiotica Agriensis, Eger 
2014. november 24. VI. Hálózatkutatás konferencia, helyszín: ELTE 
2014. november 27-28. A nemzedékek nyelve. Új nézőpontok... konferenciasorozat az ELTE Mai 
Magyar Nyelvi Tanszékével közösen.  
 

* 
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KONFERENCIAFELHÍVÁSOK 
 

2014. április 3-4-5. A jelromlás. IV. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium. 
Szombathely-Nagyrákos  
 
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 egész napos konferencia, április 5-én kihelyezett 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.  
 

TÁJSZEMIOTIKA – SZEMIOTIKAI TÁJKÉPEK 
12. Semiotica Agriensis, Eger, 2014. október 3-5. 

Helyszín: Eger, Eszterházy Károly Főiskola 
 

A digitalizáció, új rögzítési és elemzési technológiák elősegítik a vizuális antropológiai, szemiotikai 
jelenségek pontosabb dokumentálását, az összehasonlítást, a (kép)elemzés elmélyülését. A korábbi 
vizuális antropológiai, szemiotikai kutatások új erőre kaphatnak. Egyes részterületek – mint 
például a vizuális nyelvhasználat a nyelvi tájkép (pl. egy- és többnyelvű feliratok) – kutatása önálló 
részdiszciplínává vált.  

A Magyar Szemiotikai Társaság a Semiotica Agriensis konferenciasorozatban 2014-ben a 
Tájszemiotika – szemiotikai tájképek témát tűzi ki. Javasolt elméleti, gyakorlati (módszertani 
témák): egy valós, elbeszélt vagy fiktív táj jelelemei, jelkapcsolatai; egy konkrét táj szemiotikai 
leírása; egy szemiotikai jelenség (objektum) vizsgálata a tájban; alkalmazott tájszemio¬tika: a 
szemiózis vizsgálata az ember átalakította tájon, részletkérdésként megjelenhet a nyelvi táj leírása 
is. A jelzett megközelítések a szemiotika törekvéseihez igazodva összefoghatják a földrajzi, 
néprajzi, irodalmi, filológiai, nyelvészeti, de akár kertészeti vagy építészeti megközelítéseket is.  
A konferencia időpontja: 2014. október 3-5. 
Jelentkezés határidő (rövid absztrakttal): 2014. június 30-ig. 
Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs díj: 6000 Ft. 
A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozatban 
megjelentetik. 
A konferencia szervezőbizottsága: 
dr. Balázs Géza egyetemi tanár, az MSZT főtitkára 
dr. H. Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője 
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dr. Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke  
A konferencia titkára: Pölcz Ádám PhD-hallgató, az MSZT titkára  
Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 30/318-9666 
A konferenciával kapcsolatos információkat a www.szemiotika.hu oldalon folyamatosan frissítjük.  
Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvstratégiai 
Kutatócsoport, Eszterházy Károly Főiskola 
 

* 
 

Művészetszemiotikai előadássorozat 
 
Mi a művészetszemiotika? A szemiotika, azaz a jeltudomány megszületése óta köztudott, hogy az 
egyes művészeti ágak jelrendszerek alkotnak, az egyes műalkotások is jelek. Sőt: jelkomplexumok, 
mert több összetevőből állnak. A műalkotások befogadása, megértése jórészt e jelek 
tulajdonságainak meg- és felismeréséből áll. A szemiotika segítséget nyújt az embert körülvevő 
jelek megismerésére, s ezáltal a világban, jelen esetben a művészeti értékekben való eligazodásra. 
 
A nyelvi szépség matematikája. Az előadássorozat illusztris külföldi vendéggel nyitott: Solomon 
Marcus román szemiotikus érkezett Budapestre, és Szőllősy-Sebestyén András (BME) 
moderálásával tartott angol nyelvű (részben magyarra fordított) előadást. Solomon Marcus a 
matematikai nyelvészet egyik úttörője. Tudományos pályája, érdeklődési köre színes és változatos. 
Foglalkozik matematikai nyelvészeti és matematikai poétikai kérdésekkel, a gépi fordítással, a 
másodlagos szemiotikai rendszerekkel, a formális nyelvekkel, az orvosi diagnózisok nyelvével, 
sikeresen alkalmazza a matematikai nyelvészeti módszereket a drámaelemzésben, vizsgálja a 
tündérmesék grammatikáját stb. Magyarul is olvasható műve A nyelvi szépség matematikája – 
2013. szeptember 12-én tartott előadásában a nyelvi, poétikai szépség matematikai modelljét 
mutatta be.  
 
A testtől a mindennapok jeleiig. 2012-ben a Magyar Szemiotikai Társaság soros konferenciájának 
témája: A test szemiotikája volt. Ehhez kapcsolódóan a művészetszemiotikai sorozatban Hoványi 
Márton PhD-hallgató (ELTE) mutatta be a testszemiotika három területét: a hatalom, a 
vonzalom és a hazugság testjelvilágát. Charles Sanders Peirce amerikai filozófus, szemiotikus  fő 
gondolatait a jelek osztályozásáról (index, ikon, szimbólum) a művészetszemiotika is alkalmazza. 
Szívós Mihály (MTA) Peirce filozófiai időszerűségére hívta fel a figyelmet előadásában. 2013. 
október 3-án Voigt Vilmos professor emeritus (MSZT-ELTE) beszélt a szemiotika lényegéről – 
két, legutóbb megjelent könyve kapcsán: Jeltudomány (2011) és Etnoszemiotika (2013). A kötetek 
kiadója, Tóth Szergej, a Szegedi Egyetem dékánhelyettese méltatta Voigt Vilmos munkásságát. A 
rákövetkező héten Balázs Géza (ELTE) Az én szemiotikám címmel tartott szubjektív, pályájának 
különböző szemiotikai kutatásait áttekintő előadást. Az előadó úgy látja, hogy a mindennapok 
művészeti jelei fogják keretbe kutatásait: az első graffitigyűjtéstől a tetovált szövegeken, húsvéti 
locsolóverseken át az internet nyelvi és képi világának kutatásáig.  
 
Film, tárgy, zene, irodalom, vallás. A művészetszemiotikai területek között 2013. október 17-én Deák-
Sárosi László filmesztéta (MANDA) előadása következett. A filmszemiotika az egyik legjobban 
kidolgozott szemiotikai terület, már az 1960-as évektől több tanulmány foglalkozott a magyar film 
szemiotikájával (Szegfű András, Király Jenő). Az előadó bemutatta a filmszemiotika 
alapkategóriát, és Sára Sándor első rövidfilmjének kockáról-kockára való elemzésével bizonyította 
ennek a módszernek a hatásosságát.  

A magyar etnoszemiotikát méltán tartják világszerte jelentősnek. Egyik 
legkövetkezetesebb képviselője Gráfik Imre néprajzkutató (NYME – Néprajzi Múzeum), aki 
korábban a művészi tárgyjelekkel is foglalkozott. 2013. október 31-i előadásában a jelalkotás és 
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jelhasználat viszonyát kutatatta a hagyományozott (nem verbális) népi kultúrában. Nagy Dániel (a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az ELTE PhD-hallgatója) a zeneszemiotika alapjaival 
ismertette meg a jelenlévőket – különös tekintettel Wagner operáira. 2013. november 14-én Kroó 
Katalin az irodalomszemiotikai elméleteket mutatta be. Az irodalomszemiotika – például Jurij 
Lotman nyomán – Magyarországon eléggé ismert, számos kiadvány, előadássorozat foglalkozott a 
kérdéssel, sőt az oktatásba is bevonult. Egyesek az irodalomszemiotikai megközelítéseket 
meghaladottnak tekintik, pedig az irodalmi művekben meglévő struktúrák feltárása sokat segíthet 
az irodalomértésben. Bencze Lóránt egyetemi tanár (ZSKF) a vallási élmény szemiotikájárál és 
esztétikájáról beszélt 2013. november 21-én tartott előadásában.  2013. november 28-án Kapitány 
Ágnes és Kapitány Gábor szociológusok (MTA) legújabb kutatásaik alapján a tárgyak 
esztétikájáról és szemiotikájáról tartottak érdekfeszítő előadást. Az előadássorozat utolsó szakmai 
előadása Sipos Endre művészettörténésztől hangzott el, aki a fotó-, a film- és a festőművészet 
néhány elemi szemantikai és szemiotikai kérdését rajzolta fel – egyéni elmélete alapján. 
Kiindulópontja az volt – ami egyébként több más előadóé is -, hogy az emberi alapstruktúrák 
fölfedezhetők a művészetben. A beszédaktus-elmélet mintájára egyfajta sajátos vizuális 
cselekvéselméletet dolgozott ki, amelyet festmények sorozatain igazolt a hallgatóság számára.  
 
Nevek esztétikája, pragmatikája. Az előadássorozathoz kapcsolódott a 2013. szeptemberi nyitrai 
névszemiotikai konferencia is, ahol számos előadás hangzott el a nevek esztétikájáról, 
pragmatikájáról. Ennek anyaga a Társaság sorozatában 2014-ben megjelenik – tudósított 
bennünket a szerkesztő, Baukó János. Ugyancsak az előadássorozathoz kapcsolódott az ELTE 
szemiotikai és magyar nyelvészeti programjának speciális kollégiumja, melyen 30 hallgató követte 
folyamatosan az előadásokat, s ezekről szemináriumi dolgozatokat is írtak. A sorozat 
folytatásaként 2014-ben rendezik meg a Peirce-jubileumot, amelyen ugyancsak szóbakerülnek 
művészetszemiotikai kérdések. (A Magyar Szemiotikai Társaság művészetszemiotikai 
előadássorozatát a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.) (MSZT-tudósítás)  
 

* 
 
Jel-Kép. Megjelent a Jel-Kép című kommunikációtudományi internetes folyóirat 2013/3-4. 
száma a Magyar Kommunikációtudományi Társaság honlapján (communicatio.hu). Hasznos 
olvasást kíván és kommunikáció, média, közvélemény tárgyú tanulmányokat, könyvismertetéseket 
vár, üdvözlettel: Terestyéni Tamás főszerk. (teres.tamjud@t-online.hu) 
 
 

    

 
 New Semiotics Titles from UTP (view as a web page) 

 

SAVE MONEY AT UTPPUBLISHING.COM 

University of Toronto Press is pleased to announce that we will be extending new online discounts to customers purchasing books from 
our website, effective immediately. We now offer 20-40% off the majority of our print titles online, as well as 20-40% off all ebooks. 
These new discounts cannot be used in conjunction with any other UTP promotions or discounts and they are limited to online purchases 
only. 

 

 NEW IN PAPERBACK  
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 Cybersemiotics: Why Information Is Not Enough 
By Soren Brier 
A growing field of inquiry, biosemiotics is a theory of cognition and communication that unites the 
living and the cultural world. What is missing from this theory, however, is the unification of the 
information and computational realms of the non-living natural and technical 
world.Cybersemiotics provides such a framework. 
Paper 
ISBN: 9781442626362 
Online Discount 20% 
$39.95 - $31.96 

 

 

 The Primacy of Semiosis: An Ontology of Relations 
By Paul Bains 
The Primacy of Semiosis provides a semiotic that subverts the opposition between realism and idealism; one 
in which what have been called 'nature' and 'culture' interpenetrate in an expanding collective of human 
and non-human. 
Paper 
ISBN: 9781442626980 
$29.95 

 

 

 

Like what you see? Please forward this message to a colleague. 

Need an Exam Copy? Read about UTP's Online Exam Copy Program. 

Would you like to receive news about course books or publications in other subject areas?Please update your 
subscription. 

UTP is concerned about your privacy and does not rent, sell, or exchange email addresses.Read our Privacy Policy. 
This is a commercial message. If you no longer wish to receive our messages, you mayUNSUBSCRIBE with confidence that 
your privacy will be respected. 

If you need to speak to someone, please contact us. 

 

 Visit us at utppublishing.com  
 

 
* 

 
Betörők jelrendszerei 

 
Forrás:  http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-jelolik-meg-a-hazakat-a-betorok 

 
Régóta terjed a szóbeszéd, miszerint a betörők terepfelmérés után egyfajta jelnyelven tájékoztatják 
egymást a házakban rejlő értékekről, ott élők számáról, vagy a lebukás esélyéről.  
Legutóbb az ittlakunk.hu írt arról, hogy a belga rendőrség nyilvánosságra hozta a tudomására 
jutott jeleket, amiket a betörők náluk használhatnak. 
 
Íme az általuk közölt tábla: 
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Az első oszlop képei a következőket jelentik: 
1. harapós kutya 
2. tervezett rablás 
3. már megnéztük 
4. lakatlan ház 
5. egyedülálló nő 
6. a gombócok a képen a szobák számát jelölik 
7. kerüld el, mert veszélyes 
8. a rendőrség által figyelt ház 
9. egy hivatalos ember háza 
10. semmi érdekes 
 
A második oszlopban: 
1. a különböző vonalak az ott lakók számát jelentik (függőleges vonal - gyerek, vízszintes vonalak 
- felnőttek, ikszek - nők) 
2. pénz a házban 
3. figyeld a szomszédokat is! 
4. tiszta terep 
5. értelmetlen rablás 
6. riasztórendszer 
7. már betörtek 
8. nincs mit elvinni 
9. nagy esély a lebukásra 
10. vigyázz, kutya (ugyanaz a jel, mint egyel feljebb) 
 
Osztrák forrásra hivatkozva a Polgárőr Magazin egy nagyon hasonló táblát közölt 2011 
novemberében, ahol számos jelölés megegyezik. Ugyanúgy X jelöli a kiszemelt célpontot, három 
vonás jelöli azt a helyet, ahol már jártak, és egy körbe tett X azt, ahol nincs semmi érdekes. 
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Magyarországon legutóbb tavaly nyáron terjedt a Facebookon egy olyan poszt, ami szerint 
Újpalotán használnak hasonló jeleket, és ezek alapján törik fel a lakásokat.  
 
A tavaly nyáron terjedő Facebook-bejegyzés 
„Aki Újpalotán lakik, nagyon vigyázzon, mert betörők járják a környéket, és a bejáratnál, a 
csengőnél megjelölik a lakásokat, ahova be fognak törni... Számos lakást kiraboltak már. Általában 
9 és 16 óra között mennek, amikor az emberek dolgoznak.  
A karika jelölés azt jelenti, hogy szabad az út a lakásba, a V betű vagy pipa pedig, hogy vannak 
otthon, a ? pedig azt jelenti,hogy nem tudta eldönteni. Ezeket az infókat a rendőrségtől tudtuk 
meg a napokban. Ha valaki észreveszi az azonnal mossa le!!!!! a Nyirpalota és a Késmárk utcák be 
vannak jelölgetve... A mi lépcsőházunkba is vannak már jelölések.” 
 
A rendőrség akkor egy közleményt adott ki: 
 
Időről időre felbukkanó városi legenda a „csengők megjelölése" 
Több internetes portálon terjed egy fotó, amelyen egy figyelmeztetés olvasható arról, hogy 
Újpalotán „betörők járják a környéket és a bejáratnál a csengőnél megjelölik a lakásokat, ahová be 
fognak törni.” 
A híresztelés alaptalan, régi városi legenda. 
 
A BRFK szerint ez a legenda 3-4 évente felröppen. Kovács Viktória szóvivő az Indexnek azt 
mondta ezzel kapcsolatban: az igaz, hogy az ajtókat megjelölik néha, de a rendőrség sosem talált 
összefüggést a megjelölt lakások és bármilyen elkövetett bűncselekmény között. A rendőrök 
szerint ilyenkor a közműcégek, esetleg kábeltársaságok rajzolgatják fel az ajtókra a rejtélyes jeleket. 
 
Az Urbanlegends.hu azonban ellenpéldát is talált. Bédi Tamás rendőrnyomozó arról beszélt tavaly 
tavasszal a Budafok-Tétényben működő Promontor Televízióban, hogy a rózsakerti lakótelepen a 
betörők "becsengettek, feljutottak a lakásokhoz, és ahol gyenge volt a zár vagy nem voltak 
otthon, annak a családnak a megfelelő kapucsengőjéhez elhelyeztek egy bizonyos jelet." 
 
Azonban a rendőrség sem tétlenkedett: kiszálltak, letörölték a fekete alkoholos filccel hagyott 
pöttyöket, és teljesen más jeleket tettek ki. Ezután betelepültek a rendőrök az egyik lakásba, és azt 
a jelzést adták le, hogy ebben a lakásban nem lakik senki, de műtárgyakkal van teli. A csalinak 
bedőltek a betörők, a rendőrök pedig elkapták a tetteseket. 
A 444.hu komoly nemzetközi kitekintést készített a témában. Ebből úgy tűnik, a külföldi 
rendőrök és a biztonsági szakportálok körében egyáltalán nem ismeretlen ez a jelenség.  

 
Az Olaszországban szolgálatot teljesítő katonákat például arra figyelmeztetik, hogy ott is jeleket 
hagynak a bűnözők. Az X azt jelenti, hogy “tökéletes célpont”, az O azt, hogy “nem éri meg”, a 

körbe írt X pedig azt, hogy "nem érdekes".  Az olasz figyelmeztetés: 
 



11  

 
 

Angliában a Devon megyei rendőrség is közzétett egy hasonló figyelmeztetést. Itt is az X jelenti a 
jó célpontot, a körbe írt X pedig az érdektelen lakásokat. Az angol figyelmeztetés: 
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Tőletek is érkeztek kommentek a témához. Többen írtatok arról, hogy Magyarországon igenis 
léteznek ilyen jellegű jelrendszerek: 
 
József: Százhalombattán a lakótelepen is volt jelölés és az egyik szomszédhoz be is törtek. Ez már 
nem városi legenda. Több csengő mellett is ott a jel a mai napig... 
Gergő: Újpesten a csengőket jelölgették X-szel és O-val... De egyrészt le lett mindenhonnan 
mosva, másik alkalommal meg nyócegyezett velük egy kicsit a rendőrség. 
Máté: Nekem a villanyórámra (egyből a bejáratnál van) voltak krétával felírva számok, az jelent 
valamit? Gyors töröltem. 
 
Ágnes: Lehet, hogy az újpalotai régi városi legenda, de Újpestre el lehet jönni a lakótelepre, ahol a 
csengők pár hónapon belül másodszor is be lettek jelölve O vagy V betűvel. A rendőrségen 
természetesen jeleztük. 
 
A Hír24 szerint a magyar jelrendszerben a karika a szabad utat jelenti, vagyis hogy a lakás üres, a 
V betű vagy a pipa pedig azt, hogy a lakók otthon vannak. Ha kérdőjelet láttok, akkor a betörők 
nem tudták eldönteni, hogy a lakók otthon vannak-e. 
 

* 
 

Összefoglaló a Szemiotikai Munkabizottság üléséről 
 

A Szemiotikai Munkabizottság 2013. november 21-én az ELTE 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 
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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 
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 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 
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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.  
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 magyszemtars@gmail.com, +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) 
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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 +36-30-318-9666 
 

Támogatóink: 
A Szemiotikai Tájékoztató megjelenését 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is támogatja  

az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma. 
Az én szemiotikám – Művészetszemiotikai előadás-sorozatok támogatói:  

Magyar Művészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap 
A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal. 

 
Következő számunk várható megjelenési időpontja: 2014. április 

 

 

 
 
 


