
1 1

SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

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

 
Új folyam 24 (1991-)  * 2014. augusztus 21. * 2014. 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 összes számának 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!  
Nem küldünk csekket a befizetéshez, mert a tagdíj nem fedezi a csekk előállítását, valamint 
a csekkes utalás díját. Ha mégis csekkre van szüksége, kérjük, jelezze, és akkor küldeni 
fogunk.  
 

* 
 

ESEMÉNYEK/KONFERENCIÁK 
 

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 4-5. A jelromlás. IV. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium. 
Szombathely-Nagyrákos  
2014. május 8. Peirce-konferencia, ELTE + az MSZT évi rendes közgyűlése 
2014. május 30. Vallásszemiotikai konferencia (ZSKF-MSZT) 
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 
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2014. november 27-28. A nemzedékek nyelve. Új nézőpontok... konferenciasorozat az ELTE 
Mai Magyar Nyelvi Tanszékével közösen.  
 

* 
 

KONFERENCIAFELHÍVÁS: TÁJSZEMIOTIKA – SZEMIOTIKAI TÁJKÉPEK 
12. Semiotica Agriensis 

 
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 
dr. Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke  
A konferencia titkára: Pölcz Ádám PhD-hallgató, az MSZT titkára  
Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 06-30/318-9666 
A konferenciával kapcsolatos információkat a www.szemiotika.hu oldalon folyamatosan 
frissítjük.  
Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvstratégiai 
Kutatócsoport, Eszterházy Károly Főiskola 
 

12. Semiotica Agriensis/Tájszemiotika – szemiotikai tájképek  
tervezett/elfogadott program 

 
2014. október 3. péntek 
15.00 Megnyitó: Voigt Vilmos (ELTE, MSZT) 
15.15-16.00 Plenáris előadás: Bartha Csilla (ELTE, MTA NYTI): Áttekintés a nyelvitájkép-
kutatásokról 
16.00-18.00 
Magyari Sára (Partiumi Keresztény Egyetem): Lassú víz partot mos, avagy a Bega-menti 
gátrendszer szemiotikai elemzése 
Minya Károly (NYF): Nyelvi tájkép úton-útszélen 
Massányi Kinga Éva (ELTE): A hegy szemiotikája - turistajelzések, feliratok az erdőben 
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Esti előadás: 
Balázs Géza (ELTE): „Átírt” helyek, testek (régi és új graffitik, tetoválások) 
 
2014. október 4. szombat  
9.00 Megnyitó: Zimányi Árpád (EKF) dékán  
9.15-10.00 Plenáris előadás: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor (MTA BTK SZI-MOME): A 
tájszemiotika néhány lehetséges elemzési dimenziója. Szocioszemiotikai megközelítés 
10.15-12.00 
Voigt Vilmos (ELTE): „Jeruzsálem sziluettje az orosz fémikonokon” 
Büky László (SZTE): A tájábrázolás Füst Milán lírájában 
Ilyés Zoltán (MTA TK): Egy nemzeti táj születése. A Trianon- és Nagy-Magyarország 
kommemoráció és az összmagyar panteonizáció emlékjelei a gyimesbükki „ezeréves 
határnál” 
12.00-14.00 Ebédszünet  
14.00-16.00 
Keményfi Róbert (DE): Az emlékezet mentális és fizikai terei: Malonyay-kötetek, 
népművészeti tájak 
Szirmai Éva (SZTE): Szeged mentális térképei - a táji identitás jelei szegedi egyetemisták 
körében, vagy: „Áll egy ifjú nyírfa..." - az orosz festészeti és irodalmi tájkép jelei 
Propszt Eszter (SZTE): Egy „különös” táj szemiotikája (Terézia Mora Különös anyag c. 
kötetének elbeszélései) 
Újvári Edit (SZTE): A tájkép jelentésváltozatai a keresztény ikonográfiában 
16.30-18.00  
Tóth Szergej (SZTE): Városi tünettan: Moszkva 
Veres Gábor (Dobó István Vármúzeum): A táj és az ember. A pásztorélet 19. századi 
ábrázolásainak szemiotikája 
Szűts Zoltán (KJF): A kiterjesztett valóság tájelemeinek (jeleinek) szemiotikája  
 
2014. október 5. vasárnap  
9.00-11.00  
Balázs Géza (ELTE): Jelzavar. A szemiotikai tájak topográfiája  
Pölcz Ádám (ELTE): Egy antik faliképre – jelek és kapcsolatok egy árkádiai tájban (Nádas 
Péter Emlékiratok könyve kapcsán) 
Tokaji Ildikó (DF): Nekem térkép...  
Deák-Sárosi László (Manda): A parabolisztikus alapú, szimbolikus térépítkezés A 
nagyrozsdási eset (1957., r.: Kalmár László) című filmszatírában 
 

* 
 

V. Hálózatkutatás konferencia, ELTE, Budapest, 2014. november 24. 
Hálózatkutatás a bölcsészet-, társadalom- és természettudományokban 

 
Konferenciafelhívás, első körlevél 

 
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 
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társadalom- és természettudományi stb. megközelítéseknek is. A konferenciára külföldi és 
hazai egyetemi hallgatók és doktoranduszok jelentkezését is várjuk.  
Egy-egy előadás időtartama: 20 perc, amelyet közvetlenül utána 10 perc megbeszélés, illetve 
a szekció végén munkamegbeszélés követ. 
 
A konferencia időpontja: 2014. november 24. (hétfő) 
A konferencia helye: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 
Budapest, Múzeum krt. 4/A.  
Jelentkezési határidő: 2014. október 17. 
A jelentkezéskor leadandó: a felhíváshoz mellékelt jelentkezési lapon 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. 
 

* 
 

Igazságügyi nyelvészet 
 

Előadássorozat az ELTE BTK-n (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A. 336. terem) 
Szerdai napokon az őszi szünet kivételével: 16.00-17.30 

 
Az előadások az ELTE és más egyetemek alkalmazott nyelvészeti szakosainak, a Magyar 
Szemiotikai Társaság tagjainak és a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara tagjainak 
nyilvánosak. 
 
A tervezett program: 
Szept. 17. Dr. Balázs Géza egyetemi tanár (ELTE): Bevezetés az igazságügyi nyelvészetbe 
Szept. 24. Dr. Garamvölgyi László dandártábornok, kommunikációs igazgató (NBT): József 
Attila halála: amiről az írások vallanak 
Okt. 1. Dr. Gósy Mária egyetemi tanár (MTA NYTI-ELTE): Beszédtudomány és igazságügyi 
nyelvészet (egyeztetés alatt) 
Okt. 8. Dr. Gocsál Ákos (PTE, Pécs): Szólj, s megmondom, ki vagy - avagy: mit tudunk meg a 
beszélőről hangja alapján? (életkorbecslés, a beszélő nemének megállapítása a hangja 
alapján, a személyiségével kapcsolatos következtetések vizsgálata) 
Okt. 15. Dr. Juhász Valéria főiskolai docens (SZTE, Szeged) A nemek nyelvhasználati 
jellegzetességei. 
Okt. 22. Dr. Kugler Nóra egyetemi docens (ELTE): Megfigyelés és konstruálás (és ami a kettő 
között van). 
Okt. 29. Őszi szünet  
Nov. 5. Dr. Beke András tudományos kutató (MTA NYTI)—Dr. Neuberger Tilda tudományos 
kutató (MTA NYTI): A gépi beszélőfelismerés elmélete és gyakorlati algoritmusai  
Nov. 12. Nagy Levente Péter alkalmazott nyelvész, szakfordító (a Manyszi igazságügyi 
nyelvész szakértője): Igazságügyi nyelvészet és internetes nyelvi bűncselekmények  
Nov. 19. Tatár Zoltán hangszakértő—Varga Zoltán hangszakértő: Hangtechnikai szakértés 
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Nov. 26. Dr. Szilágyi Márton egyetemi tanár (ELTE): Irodalmi kéziratok textológiai 
vizsgálata (módszerek és tanulságok) 
Dec. 3. Tatár Zoltán—Varga Zoltán: Beszélőazonosítás, kriminalisztikai fonetika  
Dec. 10. Dr. Arató Balázs (Arató Ügyvédi Iroda): Nyelvészeti szakvélemény a nyomozati és a 
büntetőeljárásban 
 

* 
 

BESZÁMOLÓK 
A jelromlástól a jelújulásig. IV. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium 

Szombathely-Nagyrákos, 2014. április 4-5. 
 
Józsa Péter a magyar művelődésszociológia, szemiotika kiemelkedő egyénisége. 1929-ben 
született, 50 éves korában hunyt el. Vagyis éppen az idén lenne 85 éves és már 35 éve nincs 
közöttünk.  
Józsa Péter művelődésszociológus emlékére 2002 óta rendez szimpóziumokat a Magyar 
Szemiotikai Társaság Vas megyében: Szombathelyen és Nagyrákoson. Az eddigi 
rendezvények: 2002. október 19. (Nagyrákos), 2005. április 22-23. (Szombathely, Nagyrákos), 
2009. május 29-30. (Szombathely, Nagyrákos). A negyedik szimpózium 2014. április 4-5-én 
volt, témája: A jelromlás. A szemiotikusok (a jeltudománnyal is foglalkozó szakemerek) azt 
vizsgálták, hogy miért és hogyan „romlanak”, illetve változnak a jelek.  
A szimpózium a szombathelyi Savaria Múzeumban kezdődött, Sosztarics Ottónak, az Iseum 
igazgatójának köszöntő szavaival. Majd a jelromlásra terelődött a szó. Vizsgálható a kérdés 
az archív filmek felhasználásában: ezt Murai András (NYME SEK) vállalta, s tipologizálta a 
dokumentumfilmek effajta eljárásait. Vizsgálható a jelenség a felejtésben. Például a tárgyak 
romlásában, szándékos rongálásában – hozott rá beszédes példákat Gráfik Imre 
néprajzkutató (Szombathely). Vagy a vallási jelképek „romlásában”, például ahogy a 
rózsafüzérből amulett lesz – rendszerezte a jelenségeket Horváth Sándor néprajzkutató 
(Savaria Múzeum). Az emberi lét kettős arca figyelhető meg a jelromlásban: az emberi nem 
építő törekvése mindig együtt jár tökéletlenséggel, rontással – mondta Kapitány Ágnes és 
Kapitány Gábor (MOME és MTA Szociológiai Kutatóintézet).  
Vagy a harag jelenségében is kimutatható a romlás – Markó Péter szociológus (Sárvár). 
2014. április 5-én a Vas Népe ezt írta előadásáról: „Markó Péter mai magyar társadalmi 
kérdéseket világított meg metaforákkal. Platontól indított, aki a hősök mellében lévő 
„szervet” thümosznak nevezte, amely az én büszkeségét jelöli, az elismerés utáni vágyat, 
amely a siker mozgatója. A teljesítmény modern imádata ezt a büszkeséget újból aktivizálta. 
Míg a szokásos befektetők többet akarnak visszakapni, mint amit befektettek, mások azzal a 
céllal használják a forrásaikat, hogy büszkeségüket kielégítsék”.  
Április 5-én, szombaton Nagyrákoson, a „kultúrházban” folytatódott a szimpózium. 
Nagyrákos – 16 éve - polgármester asszonya, Németh Istvánné (Baksa Eszter) köszöntötte a 
résztvevőket. Itt „modern nyelvstratégiai nézőpontból” nyelvészek járták körül a jelenséget. 
Balázs Géza (ELTE) a felejtés szemiotikájáról szólván megemlített okokat (miért indul el a 
felejtés), bemutatta a mechanizmust (maga a felejtés, ennek „ellenmechanizmusa” a tudatos 
emlékezés), majd a következményt (jelromlás, jelátalakulás). A jelromlás kimutatható 
szavak, retorikai jelenségek kihalásában – igazolták a nyelvészek, Minya Károly (NYF) és 
Pölcz Ádám (ELTE – Manyszi).   
A jelromlás a társadalmi kommunikáció zavara, minden jelrendszerben megfigyelhető. A 
szemiotika alkalmas keret ezek összevetésére, például alapvető (antropológiai) 
gondolkodási-cselekvési formák modellálása miatt. A jelromláson való interdiszciplináris 
együttgondolkodás páratlanul baráti és ösztönző jellege pedig példa lehet a tudományok 
közötti együttműködésre – mondták a vita során a felszólalók.  
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A rendezvény helyszíne Szombathely mellett azért mindig az őrségi Nagyrákos, mert élete 
utolsó éveiben itt vásárolt házat Józsa Péter szociológus, sokat dolgozott itt, és itt is van 
eltemetve. Józsa Péter szociológiáját és szemiotikáját a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke, 
Voigt Vilmos (ELTE) idézte fel, például a „kulturális blokkok” kutatása vagy a Jancsó-filmek 
elemzése kapcsán. „A magyar szemiotikának fél évszázados története van. Józsa Péter az 
1960-as években kezdte meg a modern társadalomkutatás adatfelvételeit. A Vitányi Iván 
vezette Népművelési Intézet kutatási osztályán dolgozott, ott kapott lehetőséget 
eredményeinek közlésére is” idézi a Vas Népe Voigt Vilmost. Pomogáts Béla nem tudott 
elmenni a szimpóziumra, ám egy személyes esszében emlékezett meg Józsa Péterről.  
A résztvevők szombaton a déli harangszókor megkoszorúzták Józsa Péter sírját, és 
elénekelték az Én Istenem rendelj szállást… című népdalt.  
Ebéd után Németh Istvánné (Baksa Eszter) polgármester asszony bemutatta Nagyrákos 
nemrég felavatott tájházát. Ez fölfogható úgy is, mint jelújítás. Ám a jelromlás valóságos 
példája Nagyrákos egykori református iskolája, melyet 1982-ben „könyvjóváírással” vett át 
az ELTE, majd „terepgyakorlati ház” céljára felújította, ám 1994 táján szerencsétlen döntések 
sorozataként mára teljesen leromlott, az összeomlás szélén áll…  
Az elképzelések szerint az 5. Józsa-szimpóziumot 2017-ben szervezi meg a Társaság. A 
jelromlás szimpózium anyaga – mint az eddigi összes szimpóziumé – teljes egészében 
megjelenik a Vasi Szemle 2014. évi számaiban. Köszönet az önzetlen szervezésért minden 
érintettnek, s a következő intézményeknek: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Inter 
Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., Polgármesteri Hivatal (Nagyrákos), 
Magyar Szemiotikai Társaság, Vasi Szemle. A nyelvstratégiai programot a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatta. (Balázs Géza) 
A IV. Józsa Péter szimpózium anyagát a korábbiakhoz hasonlóan a Vasi Szemle 2014. évi 
számaiban olvashatjuk.  
 

* 
 

EMLÉKEZÉS 
Henri Bromsra emlékezik Voigt Vilmos 

 
A mai finn szemiotika egyik megteremtője, a perzsa filológus és informatikus-
rendszerszervező, Henri Broms 1927. augusztus 24-én Helsinkiben született. Orientalistának 
készült, 1957-58-ban a teheráni egyetemen is tanult. Hazatérve könyvtárakban dolgozott, 
1968-ban Helsinkiben védte meg doktori értekezését (a perzsa költő, Háfiz verseiről), és 
docensként perzsa irodalmat tanított. Fordított is. A nyugat-finnországi Vaasa városában 
működő (svéd nyelvű) gazdasági egyetem könyvtárának vezetője, majd a helsinki 
(ugyancsak inkább svédnyelvű) kereskedelmi főiskola könyvtárának vezetője volt. 1992-ben 
innen ment nyugdíjba. Ekkor már évtizedek óta foglalkozott információs technikák 
telepítésével, többek között Szaud-Arábiában. Ehhez gyakran felhasználta magyar 
ismeretségeit az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (az azóta szétvert 
OMIKK) révén, ahol kiváló minőségben és a finnországi béreknél jóval olcsóbban dolgoztak.  

Az 1970-es évektől vett részt a finn szemiotika kifejlesztésében: ő volt az első, aki 
Tartuban meglátogatta Lotmant és videóinterjút készített vele. Kezdettől fogva részt vett az 
imatrai szemiotikai rendezvényeken. Kezdeményezője volt a kis finn-magyar szemiotikai 
üléseknek, ezen a két fél 2-3 résztvevővel jelent meg (Broms mellett legtöbbször Hannu 
Riikonen). Ezért a Magyar Szemiotikai Társaságnak is alapító tagjai lettek. Broms maga 
szerkesztett két sokszorosított kiadványt: Valami más – Proceedings of the Finno-Hungarian 
Semiotic Symposia 1985-95, illetve Valami egészen más – Procceedings of the Finno-
Hungarian Semiotic Symposia 1996-97, ezekben végül is 7 szimpozium anyagából 
válogatott. E „kiadványok” pár tucat példányban lettek sokszorosítva. Finn részről Broms, 
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Riikonen, Jāmsā, Kuusamo a magyarok közül Voigt, Robert Wolosz, Darányi Sándor és 
munkatársai, Kroó Katalin írásai olvashatók (angolul), Riikonen és Broms finn nyelvű 
útibeszámolót is készített. A második füzetben az előzőkön kívül Riszovannij Mihály és a 
német nyelvész, Hartmut Schröder szerepel. Közben, 1998-ban volt egy „finn—magyar” 
találkozás az Odera menti Frankfurtban. Ennek anyaga valódi kötetben látott napvilágot, 
ugyancsak Valami más címmel, Eckhard Höfner – Hartmut Schröder – Roland Wittman 
szerkesztésében.  Ebben Balázs Géza, Riszovannij, Dobi Edit képviseli a magyarokat. Broms 
egyébként is különös kiadványokat hozott létre. Rebecca Kaufman közreműködésével 
(valószínűleg 1988-ban) adta ki a Semiotics of Culture kötetet, az 1987-es imatrai 
szimpozium anyagából. Ebben Hoppál Mihály és a magam dolgozata is megtalálható. 
Egyébként ez az imatrai konferenciák egyik legfontosabbikáról jó képet ad (277 lapon, angol 
nyelven). 

Broms rögtönző ember volt, késő este telefonon jelentkezett és közölte, hogy 
másnap lesz nálunk a következő szimpózium. Még előadásának címét is megadta, pl. az 
„ízlés” fogalmát. Másnap aztán vagy erről beszélt, vagy másról. Magyarul is tanult és 
olvasott. Ismerte Krúdy, Márai munkásságát, foglalkozott a jóskártyákkal, a dzsesszel – erről 
könyvet is publikált. Megszerezte Schütz Antal könyvét a karakterológiáról. A 
magyarországi szimpóziumokat úgy szerveztük, hogy legyen benne egy kirándulás – 
mégpedig HÉV-utazással. Így jártunk Szentendrén, Gödöllőn, sőt Ráckevén is.  

Krimiszerű regényeket is írt. Általában új témáival meglepte környezetét. Perzsa és 
arab ismereteit a finn tömegkommunikáció hosszú éveken át igénybe vette. Mindig egyéni, 
olykor váratlan észrevételei voltak. 

Az utóbbi években egyre fáradtabb volt, nem vett részt a finn szemiotika amúgy is 
romjaira hullott rendezvényein. 2014. április 11-én halt meg Helsinkiben, ám még kollegái is 
csak hetek múlva vettek erről tudomást – amikor információkért keresték, és már nem 
válaszolt. Mi személyesen igen régóta ismertük egymást: Kecskeméti István révén már 1963-
ban találkoztunk, aztán egy évtizeddel később meglepve fedeztük fel egymást a szemiotika 
pódiumán.  Halálával egy rendhagyó személyisége távozott el a finn szellemi életnek. Svéd 
családi nevének jelentése ’bögöly’, ezért levélben és telefonon „Bögöly úrnak” szignálta 
magát.  Ez is jól jellemzi derűs, vidám, szabályozatlan személyiségét.  Érdemes lenne, hogy 
finn barátaink külön kötetben adják ki finn nyelvű szemiotikai írásait. 

 
* 

 
KÖNYVISMERTETÉSEK 

 
VOIGT Vilmos: Jeltudomány 

 Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2011  
(Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek 5.), 148 lap. 

 
A Jeltudomány című kötetet, amely a Szegedi Tudományegyetem gondozásában, az 
Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek sorozat 5. darabjaként jelent meg, alapvetően az 
egyetem Alkalmazott nyelvészeti képzéséhez igazodó jegyzetnek szánták a szerkesztői. 
Megírására az ELTE BTK Folklore tanszékének nyugalmazott professzorát, Voigt Vilmos 
néprajzkutatót kérték fel, akit joggal nevezhetünk a magyar szemiotikai kutatás egyik 
úttörőjének. Az ő alapításával jött létre a Magyar Szemiotikai Társaság 1990-ben, amelynek 
máig is az elnöke, továbbá etnoszemiotikai kutatásaival mind magyar, mind nemzetközi 
viszonylatban komoly hírnevet szerzett magának (az Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek 
sorozat 7. kötetét Etnoszemiotika címmel szintén ő írta 2013-ban). 

A jelen kötet nem a jeltudomány alapjaiba bevezető, általános szemiotikatörténeti 
ismertetés, ahogy ezt maga a szerző is megjegyzi könyve elején (11. old.). Már 1977-ben 



8 8

megjelent egy ilyen jellegű ismertetést tartalmazó könyve Bevezetés a szemiotikába címmel 
(Gondolat Kiadó, Budapest), amelynek egy jelentősen kibővített változata 2008-ban látott 
napvilágot (Loisir Kiadó, Budapest). Részben ennek, részben a kötet profiljának 
köszönhetően Voigt a Jeltudomány-ban más módszert alkalmaz: a szemiotikának olyan 
fontosabb területeit veszi elő, amelyek az egyetemi oktatásban is szerepelnek, úgymint a jel 
és jelrendszerek, a nyelv, a közlés és a szöveg szemiotikája, a társadalmi szemiotika vagy a 
kultúra szemiotikája, és adja ezek áttekintését. Az egyetemi igényeket kívánja kielégíteni 
azzal is, hogy egy-egy témánál jelzi, hogyan lehetne azt szemináriumi keretek között 
továbbgondolni. A szerző saját megfogalmazásában: „E könyvben a jelek és a jeltudomány 
sokféleségét kívántam röviden bemutatni. (...) Nem tudománytörténetet, hanem 
problémákat mutattam be: ám neves szerzők tudománytörténeti sorrendjében.” (135. old.) 

A modern szemiotika (jeltudomány vagy jeltan) kialakulását a 19. és a 20. század 
fordulója körüli időre szokták helyezni és két tudós nevéhez köthető. Az egyik a svájci 
nyelvész, Ferdinand de Saussure, aki a nyelvet a gondolatokat kifejező jelek összességének 
tartotta, és javasolta, hogy létre kellene hozni egy tudományágat (ezt ő társaslélektannak 
nevezte), amely a társadalomban használt jeleket tanulmányozza. A másik tudós az amerikai 
pragmatikus filozófus, Charles Sanders Peirce volt, Saussure kortársa. Őt elsősorban a jelek 
működése érdekelte. Peirce-t, aki hatalmas életművet hagyott hátra, méltán tartják a 
szemiotikatörténet egyik kiemelkedő alakjának, hiszen a jelek és jelrendszerek területén 
végzett kutatásai máig a modern szemiotika alapját képezik. Ennek megfelelően a 
Jeltudomány első három fejezetét („A »jel« és ennek meghatározása”, „Jel és jelek, 
jelrendszer és jelrendszerek”, „A jelek osztályozása”) Voigt kiindulásként Peirce-nek 
szenteli. Először a szemiotika későbbi fejlődésére is nagy hatást gyakorló, triádikus 
jelelméletét tekinti át, vagyis hogy a jelfolyamatban (szemiózis) egymástól 
elválaszthatatlanul három szubjektum vesz részt, a jel, a jel tárgya és a jel értelmezője, majd 
ismerteti a jelek Peirce-i osztályozását, amely a jel tulajdonságán és a szemiózisban részt 
vevő másik két taghoz való viszonyán alapszik (legfontosabb a jel és a jel tárgya közötti 
kapcsolatból adódó második trichotómia: ikon, index, szimbólum). A jelek osztályozásánál 
maradva a „Milyenek a jelek” című fejezetben Adam Schaff, lengyel marxista filozófus 
jeltipológiájának ismertetése következik, aki mint társadalomszemiotikus más szempontok 
szerint osztályozta a jeleket: alapvetően két csoportra osztotta őket, természetes és 
mesterséges jelekre, illetve ezeken belül további alcsoportokra. 

A jel és a jelosztályok tárgyalása után a szerző rátér a nyelv szemiotikájára 
(„Jelentés és jel” fejezetcím alatt) és ezzel együtt a jel és a jelentés, vagyis a szemiotika és a 
szemantika közötti viszonyra. Itt elsősorban Louis Hjelmslen dán nyelvész, a szemiotikai 
jelentéselmélet megalkotójának kutatási eredményeit ismerteti. Hjelmslen elméletének 
legfontosabb része a denotáció és a konnotáció megkülönböztetése. Ezzel kapcsolatban kerül 
sor Roland Barthes szemiotikai jelentéstanának a tárgyalására is, minthogy Barthes némileg 
továbbfejlesztette Hjelmslen elképzelését. 

A közlés szemiotikája következik ezután, „A szöveg működésének szemiotikai 
elmélete” fejezetcím alatt. Itt már a szemiózis folyamatában fontos szerepet kap az értelmező 
is, az a személy, akinek a számára a jel üzenetet hordoz. Ebben a fejezetben olvashatunk 
Charles Morris amerikai filozófus jeltipológiájáról. Morris, aki az 1930-as és 1940-es években 
döntő hatást gyakorolt a jeltudomány történetének a fejlődésére, behaviorista 
megközelítésben fejlesztette tovább Peirce jelelméletét. Egyrészt felvesz egy negyedik tagot 
a szemiózis folyamatában, az interpretálót (interpreter), azt a személyt, aki a jelet értelmezi. 
Másrészt a szemiotikát felosztja három egymással szoros kapcsolatban álló 
tudományterületre, amelyeket a szemiotika három dimenziójának nevez. Ezek a dimenziók a 
szemiózisban részt vevő három tag – a jel (signum), a jel tárgya (designatum) és az 
értelmező (interpreter) –, illetve a jel közötti viszonyon alapulnak: szintaktika (a jelek 
egymáshoz való viszonyainak tanulmányozása), szemantika (a jel és a jeltárgy viszonyának 
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tanulmányozása), pragmatika (a jel és a jel értelmezőjének a viszonyával foglalkozó 
tudományág). Ezekre a tudományágakra, amelyek a mai napig fontos részét képezik a 
szemiotika kutatásának, Voigt részletesebben is kitér később a „Jelek és jelszövegek 
felépítése” című fejezetben, ahol egy szemléletes példán, a keresztény templomokban 
található festett képek szemiotikáján keresztül azt is bemutatja, hogy ez a három 
tudományterület mennyire elválaszthatatlan egymástól (104. old.). A fejezet végén a szerző 
röviden tárgyalja azt a 16 beszéd (discourse)-típust, amelyekre módozatuk (mode), illetve 
használatuk (use) alapján Morris felosztotta a szövegeket, a közlés alapvető eszközeit. 

A szövegszemiotikáról az „Elsődleges és másodlagos jelrendszerek” című fejezetben 
esik szó. Itt a szerző a szovjet szemiotikai kutatás főbb elképzeléseit ismerteti. A 
Szovjetunióban az 1960-as években a kibernetika és a modellálás elméletének elterjedésével 
két szemiotikai kutatóközpont alakult ki, az egyik Moszkvában V.V. Ivanov nyelvész 
vezetésével, a másik, a Jurij Lotman irodalomtudós alapította iskola pedig Tartuban, a mai 
Észtország területén (a két kutatóközpont együtt mint a Moszkva-Tartu szemiotikai iskola 
vált ismertté). A strukturalizmusban gyökerező szovjet szemiotikai iskola, amelynek tagjai 
főként nyelvészekből és irodalmárokból állnak, a jelrendszereket egymásra épülő modelláló 
rendszerekként fogják fel. A nyelvet tekintik az elsődleges modelláló rendszernek, amelyre 
más jelrendszerek, például az irodalom mint másodlagos modelláló rendszer ráépül. Az 
irodalom mellett a szovjet szemiotika a mítoszok, a folklór és az archaikus rítusok 
szemiotikai vizsgálatával is foglalkozik. 

A következő két fejezetet már egy tágabb terület, a kultúra és a társadalom 
szemiotikájának szenteli a szerző „A társadalmi szemiotika és a kultúra szemiotikája”, illetve 
„A kultúra szemiotikájának további kérdései” címmel. Bár több kutató is foglalkozott és 
foglalkozik ma is társadalomszemiotikai kérdésekkel (például V.V. Ivanov, J. Lotman, A. 
Schaff, illetve R. Barthes vagy Umberto Eco), a mai napig nem született meg egy rendszeres 
társadalmi szemiotikai áttekintés. Ugyanez érvényes a kultúraszemiotika területére is. Sem a 
Jeltudomány keretei, sem a profilja nem engedi meg, hogy Voigt ebben a kötetben magára 
vállalja ezt a feladatot. Ehelyett elővesz három fontos társadalmi intézményt, az oktatást, az 
„erőszakszervezeteket”, vagyis a katonaságot és a rendőrséget, illetve az emlékezet 
megőrzésének intézményeit, azaz a levéltárakat és a múzeumokat, és bemutatja az itt 
megnyilvánuló szemiotikai jelenségeket mind társadalmi, mind kultúraszemiotikai 
szempontból. A két fejezet bőven tartalmaz érdekes, szemléltető leírásokat. A 
kultúraszemiotika további kérdéseit tárgyaló fejezet második részében a szerző röviden kitér 
Jurij Lotmannak, a kultúraszemiotika legmeghatározóbb képviselőjének jelelméletére is. 
Lotman irodalmi és történeti szövegeken keresztül vizsgálta a kultúrát – elsősorban az orosz 
kultúrát – szemiotikai szempontból. Az ő nevéhez fűződik a szemioszféra fogalmának a 
megalkotása is: a szemioszféra az a szemiotikai tér, például a szöveg, amelyen belül a 
szemiózis folyamata lejátszódik. 

A mű utolsó fejezete címéhez híven („Két ígéret beváltása”) két különböző témát 
tárgyal. A fejezet első része az etnoszemiotikával foglalkozik, amely lévén a szerző kutatási 
területe a jeltudományon belül, illetve a magyar szemiotikai kutatás „húzó ágazata”, nem 
maradhatott ki a kötetből. Minthogy a jeltudománynak ez a területe nemzetközi 
viszonylatban is szorosan kapcsolódik a magyar szemiotikai kutatáshoz, a szerző 
szükségesnek tartja, hogy a korábbi fejezetektől eltérően – még ha csak vázlatosan is – 
ismertesse a magyar etnoszemiotikai kutatás fontosabb képviselőit és műveiket. A második 
ígéret Peirce interpretáns (interpretant)-elméletére vonatkozik. A kultúraszemiotikához 
kapcsolódva, Voigt egy-egy példával illusztrálva röviden bemutatja a peirce-i háromféle 
interpretánst, amely voltaképpen nem más, mint a jelekre adható háromféle válasz: 
„közvetlen” (immediate), „dinamikus” (dynamic) és „végső” (final). 

A könyv nem száraz ismertetés, hanem a jeltudomány fontosabb területeinek a 
szerző sajátos stílusában, olvasmányos formában – olykor iróniával, olykor humorral 
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fűszerezve – megírt áttekintése. Külön említést érdemelnek a kötetben szereplő példák, 
amelyeket Voigt alkalmanként a saját tapasztalatából merít. Ezek hozzásegítik az olvasót a 
tárgyalt téma jobb megértéséhez. Ilyen például a kínai színház előadásmódjának leírása a 
nemverbális nyelvek szemiotikája kapcsán (52. old.), vagy a kutyák ugatásának vagy nem 
ugatásának szemiotikai értelmezése a szerző lakhelyének környékén az augusztus 20.-i 
tűzijáték alkalmával (50. old.), illetve az egykori kecskeméti tanácselnök szobájának 
bemutatása kultúraszemiotikai szempontból (121sk.), és folytathatnánk a sort, hiszen a 
művet át- meg átszövik a szemléletes és sokszor élvezetes példák. 

A kötet nem tartalmaz részletes bibliográfiát. Ez egyrészt terjedelmi okokra 
vezethető vissza, másrészt arra, hogy a szerző már említett, Bevezetés a szemiotikába című 
művének 2008-as kiadásában egy igen részletes, 30 oldalt kitevő bibliográfiai mutató 
található. Így a Jeltudomány végén csak azokat a szemiotikai témájú, magyar és idegen 
nyelvű műveket találjuk feltüntetve, amelyek a két kötet megjelenése között eltelt 
időszakban, vagyis 2008 és 2011 között jelentek meg. 

A Jeltudomány elsősorban egyetemi hallgatóknak készült, ám mindenki haszonnal 
forgathatja, aki a szemiotika iránt érdeklődik. Ha valaki nem rendelkezik szemiotikai 
alapismeretekkel, érdemes előbb elolvasnia Voigt Vilmos korábban említett 
szemiotikatörténeti könyvét. A Jeltudomány hozzásegít a már megszerzett alapismeretek 
elmélyítéséhez. 

Egyetlen kritikai megjegyzést szeretnék tenni a végére, de ez nem a szerzőt érinti, 
hanem a nyomdai munkának szól. A kötet ragasztókötéssel készült és a lapjait olvasás 
közben a szó szoros értelmében „ki lehet olvasni” a könyvből (már ha ez nem csak az én 
példányommal van így). Persze még ebből a tényből is levonható kultúraszemiotikai 
következtetés a mai magyar könyvnyomtatás helyzetére vonatkozóan! 
 

Tóth Ibolya 
 

VOIGT Vilmos: Etnoszemiotika 
 Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2013  

(Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek 7.), 156 oldal. 
 
A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 2010-ben indította útjára 
az Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek című sorozatát, melynek hetedik kötete Voigt 
Vilmos Etnoszemiotika című jegyzete. Ahogy Tóth Szergej és Vass László 
sorozatszerkesztők az előszóban megjegyzik (7. oldal), a mesterfüzetek célja az egyetem 
nyelvészeti mesterképzéseinek támogatása. A kötetek különböző témákat járnak körül, 
amelyek kiegészítést nyújtanak az egyes kurzusuk tananyagához, vagy a hallgatók 
eligazodását segítik a nyelvészet egyes területein. A sorozatnak nem célja – nem is lehet 
célja – az egyes területek részletes feldolgozása. Ebben a szellemben íródott Voigt kötete is, 
amely a szemiotika módszereinek alkalmazási lehetőségeit mutatja be az etnográfiai 
kutatásokban. 

Voigt Vilmos néprajzkutató, folklorista, a Magyar Szemiotikai Társaság alapító 
elnöke az etnoszemiotika világviszonylatban is elismert szakértője. Nevéhez több, általános 
jeltudománnyal foglalkozó mű is köthető – pl. szintén az Alkalmazott nyelvészeti 
mesterfüzetek sorozat 5. részeként megjelent Jeltudomány (Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 
2011) vagy az 1977-ben megjelent Bevezetés a jeltudományba (Gondolat, Budapest). Voigt a 
70-es évek kezdete óta publikál tanulmányokat az etnoszemiotika tárgykörében – 
elismertségét jellemzi, hogy a Thomas A. Sebeok által kezdeményezett Encyclopedic 
Dictionary of Semiotics-ban (Mounton de Gruyter, Berlin, 1986) az Ethnosemiotics címszó 
megírására is őt kérték fel. 
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Az etnoszemiotika jelentését a szerző a következőképpen határozza meg: 
„Etnoszemiotikának… az egyes népek életmódjának jeltudományi vizsgálatát nevezzük.” (10. 
oldal) Ez a vizsgálat két irányból is megközelíthető. Egyrészt a jeltudomány felől – a jelek 
vizsgálatának módszereit alkalmazva a népi kultúra elemein; másrészt a néprajzi kutatások 
is eljuthatnak olyan területekre, ahol a vizsgált jelenségek leírására már célszerű a 
jeltudomány eszközeit használni. E tudományterület az etnolingvisztika és az antropológia 
alapjaira épül, a mesemorfológia és a strukturalista szövegvizsgálat eszközeinek 
felhasználásával jut el ahhoz a szemléletmódhoz, amelyet főleg a magyar etnoszemiotikusok 
képviselnek. Míg A. J. Gremis és Jurij Szergejevics Sztyepanov a múlt és a kezdet 
vizsgálatára tartották alkalmasnak a szemiotikai módszereket, addig a magyar képviselők 
(köztük Hoppál Mihály, Gráfik Imre és Voigt Vilmos) a néprajzkutatás felől közelítenek a 
jeltudományhoz és a jelen kultúra leírására is alkalmazzák. 

Jelen kötet célja az, hogy bemutassa, hogyan használhatók a jeltudomány fogalmai 
és rendszerei a népi kultúra elemzésében. A sorozat igényeinek megfelelően Voigt ezt nem 
kimerítő részletességgel teszi, inkább csak egy-egy jellemző példát vagy problémát vet föl. 
Ezeket a szemiotikai kereteket külön nem definiálja, ismeretüket előfeltételezi. Ezért a 
könyv főleg azoknak az olvasóknak lehet hasznos, akik tisztában vannak a jeltudomány 
alapkérdéseivel, viszont szeretnének betekintést nyerni etnográfiai használatába. 

A tartalmi bevezetés és az etnoszemiotika kialakulásának felvázolása (1. és 2. 
fejezet) után a szerző a jelek sokrétű értelmezési lehetőségeivel foglalkozik („Mennyire 
sokféle is egy jel?”). A tavasz példáján keresztül mutatja be, hogy egyes jelenségeket hogyan 
jelölhetnek természeti, emberi, ideológiai, társadalmi és kulturális jelcsoportok, amelyek 
összessége határozza meg a jelölni kívánt fogalmat. Az egyes szinteket az interpretánsok 
különbözőképpen rangsorolják, azonban a komplex rendszeren keresztül a jelentés mindig 
érvényesül. 

A következő fejezetek a szemiotika három területével, a pragmatikával, 
szintaktikával és a szemantikával foglalkoznak. Voigt itt sem részletes kifejtésre törekszik, 
inkább egy-egy szemléletes példával mutatja be az etnoszemiotika lehetőségeit és feltárásra 
váró problémáit. Elsőként Pjotr Grigorjevics Bogatirjov cseh és szlovák népviseletek 
leírására kialakított funkcionális rendszerét tekinti végig. Az egyes viseletek gyakorlati 
funkciójuk mellett esztétikai, társadalmi helyzet és táj szerinti funkcióval is rendelkeznek. 
Ezek a funkciók más arányban érvényesülnek az a mindennapi, ünnepi és szertartásos 
viseletek esetében. Hogy ezek arányát és sorrendjét mi határozza meg, azt a szerző Peirce 
jeltipológiájának alkalmazásával igyekszik bemutatni. Az indexek, ikonok és szimbólumok 
hozzáadásával új réteget nyit meg a bemutatott rendszerben, segítve ezzel az értelmezést. A 
szintaktika etnoszemiotika területéről a Meletyinszkij nevéhez fűződő, Propp 
mesemorfológiáján alapuló bináris blokkelméletet ismerhetjük meg, amely sajátos mesei 
cselekvések és sajátos mesei értékek kezdeti hiányával, majd az adott mese végére 
mindkettő meglétével jellemzi a történet felépítését. További példáként Igor Csernov és Pócs 
Éva ráolvasásszöveg-elemzéseit mutatja be a szerző, azonban ezeket saját gondolataival nem 
egészíti ki. A szemantika köréből legérdekesebb példaként a folklorizmus és a 
folklorizálódás folyamatait emelném ki. Voigt – ésszerű módon – nem magyar példával él, 
hogy az olvasó objektívabb képet alkothasson a szemiotikai változásáról. 

A szerző a 7-9. fejezetekben Peirce jeltipológiájának három alapkategóriáját, az 
indexet, az ikont és a szimbólumot mutatja be a népi kultúra egyes elemeinek segítségével. 
A kapcsolaton alapuló index megjelenési formái lehetnek például a sztereotípiák, amelyek 
az adott nemzetet vagy népcsoportot egy-egy meghatározó tulajdonsága, vagy hozzájuk 
köthető ételek, italok, haszonállatok szerint jellemez. A hasonlóságon alapuló ikonok 
legkézenfekvőbb példái, a pravoszláv vallások szentábrázolásai mellett a szerző a magyar 
népi kultúrából is válogat. Péntek János gyűjtése nyomán a kalotaszegi népi hímzés mintái 
és elnevezései között mutatja be az ikonikus kapcsolatot. Voigt a szimbólumok közül a 
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nemzeti lobogók értelmezési lehetőségeit mutatja be. Ezek az értelmezési lehetőségek 
kultúránként változnak, azonos jeleket máshogy interpretálhatnak. 

A következő két fejezetben (10. és 11.) az írott szövegek és a szóbeli 
megnyilvánulások szemiotikai elemzését találjuk. A szerző – a kiadvány kereteihez igazodva 
– ebben az esetben is csak a legfontosabb elméleteket foglalja össze. A szövegek és 
diskurzusok esetében Charles Morris és A. J. Greimas elméleteire szorítkozik, kiegészítve 
saját információelméleti rendszerével, amely az adó-kódolás-üzenet-dekódolás-vevő 
működése szerint csoportosítja az egyes folklórszövegeket (70. oldal). A szóbeliség három 
tartományáról (mindennapi, népköltészeti és hivatásos) írottak Voigt korábbi könyvének, az 
1972-ben megjelent A folklór alkotások elemzésének adott fejezeteinek összefoglalása. 

A következő fejezetek már az etnoszemiotika egy-egy példa értékű, szűkebb 
tartományával foglalkoznak. A „Népdalszövegeink jelképei?” című részben Voigt főképp 
Vikár Béla népdal-jelkép vizsgálatát mutatja be, kiemelve a parallelizmust és annak hiányát 
a népdalszövegek szerkezetében.   

„…elvileg sincs olyan eleme egy kultúrának, amelyet nem lehetne jellé fejleszteni, 
úgy használni és interpretálni.” (113. oldal) Voigt iménti kijelentését támasztja alá a 13. 
fejezettel, amelyben a népi kultúra egy kis szegletét, a lakóházak jeleit mutatja be magyar és 
– Pierre Bourdieu nyomán – az Algériában élő kabil házépítészet jelképein keresztül. 
Különösen érdekes a kabil ház női és férfi princípiumainak elkülönítése (112. oldal). 

Az utolsó fejezet a szemiotika és a folklórtudomány egy kevéssé vizsgált 
területével, a fordítások jelentőségével foglalkozik.  Pedig jelentősége nem elhanyagolható, 
hiszen ahogy a szerző is megjegyzi: „… a jel, ami valami helyett áll – egyszersmind a fordítás 
definíciója is.” (117. oldal) Ezt támasztja alá több érdekes példával, úgymint a népetimológiai 
„fordításokkal”, vagy Edith Piaf dalszövegeinek fordítási nehézségeivel. 

A Függelék Voigt egy teljes értékű tanulmányát foglalja magába „A vallás 
szemiotikájáról – és két magyar klasszikusáról” címmel. A tanulmány megfelel egy, a jelen 
sorozatba illeszthető vallásszemiotikai témájú kiadvány programadó írásának is. A szerző 
összefoglalja – ebben az esetben nem mozaikszerűen, hanem összefüggő módon – a vallások 
vizsgálatának szemiotikai lehetőségeit, valamint Pázmány Péter és Apáczai Csere János 
korai, jeltudománynak minősülő munkáinak elemzését.     

A kötet nem tartalmaz részletes bibliográfiát, csak néhány javaslatot közöl az 
olvasóval a szemiotika további tanulmányozásának lehetőségeiről. A kiadvány 
személynévmutatóval és a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti tanszék és a 
Generalia gondozásában megjelenő nyelvészeti tanulmányok felsorolásával zárul. 

Az Etnoszemiotika egyetemi jegyzet, amely az Alkalmazott nyelvészeti 
mesterfüzetek követelményeinek megfelelve a szemiotika egy kisebb részterületébe nyújt 
betekintést. A szemiotika alapfogalmait és az etnoszemiotikát teljességében nem mutatja be, 
ezért főleg azoknak az olvasóknak lehet hasznos, akik tisztában vannak a jeltudomány 
alapjaival és érdeklődnek a népi kultúra kutatásában lehetséges alkalmazása iránt. Voigt 
saját tapasztalataiból és nagy elődök munkájából meríti példáit, melyeket közvetlen 
stílusban és érthetően mutat be motiválva ezzel a felvillantott témák jövőbeni 
továbbgondolását. 
 

Válóczi Róbert 
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Érvényes, hasznos szocioszemiotika 
Kapitány Ágnes—Kapitány Gábor:  

A mindennapi élet jelrendszereiből. Szocio-szemiotikai tanulmányok  
Loisir Könyvkiadó, Budapest, 2014. 647 oldal. 3750 Ft. 

 
Aki ma szemiotikai, akár a ritkábban hallható szocioszemiotikai kutatásról-tanulmányról 
hall, rögtön fölteszi a kérdést: érvényes-e ma még a szemiotika. Kapitány Ágnes és Kapitány 
Gábor, az életben és munkásságban örök páros tanulmánykötetét látva egyértelmű a válasz: 
igen, sőt talán még érvényesebb, mert frissebb, mint valaha, sőt még megújulni is képes. A 
szocio- vagy társadalomszemiotika a magyar szemiotika egyik erőssége – vallják a magyar 
szemiotikusok (a szocioszemiotika szót például én Szépe Györgytől hallottam). Persze a 
társadalomszemiotikának különösen egyik ágazatára, az etnoszemiotikára vagyunk büszkék. 
Maga az etnoszemiotika nem tekinthető a pusztán a hagyományos etnográfia (néprajz) 
szemiotikai megközelítésének, hiszen már régóta beszélünk modern (mai) etnográfiáról (mai 
néprajzról, folklórról, sőt posztfolklórról stb.). A társadalomszemiotika (szocioszemiotika) 
tehát úgy fogható föl, mint a mai társadalom jeleinek (jelező, szimbolizációs) folyamatainak 
a kutatása. E terület leginkább Amerikában fejlett. Egyúttal beletartozik a szemiotikának 
abba az irányzatába, amelyet a már említett Szépe György „napfényes filológiának” nevezett 
egy baráti beszélgetésben.  

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor 20 „friss” szemiotikai tanulmányt fűzött össze: 
jórészt az elmúlt két évtized kutatásaiból, kezdve a szimbólumkutatástól, folytatva a mai, 
mindennapi, változó élet egyes jelenségein, antropológiai jellemzőinken át egészen a változó 
(kulturális) evolúció (emergencia) jelenségéig. Szemléletük komplex: a legátfogóbban 
kulturális antropológiainak jellemezhető, de egyértelműen besorolható a szociológia több 
ágazatába (értékszociológia, életmód-, tárgy- stb. szociológia). Szemléletükre, programjukra 
rímel Losonczi Ágnesnek, a magyar szociológia egyik doyenjének gondolata (természetesen 
idézik is egyes műveit, de ezt a rejtett helyen publikált szöveget aligha ismerik): „Voltam és 
vagyok kíváncsi kutatója a társadalomnak, aki szenvedélyesen keresi a társadalmi mozgások 
rejtélyeit. (...) Kutatásaim során több csapdát igyekeztem tudatosan elkerülni. Az első, hogy 
az ember ne a hatalom mentén gondolkozzon se pro, se kontra. (...) További csapdát 
jelenthetnek a szellemi divatok, uralkodó közhelyek, amelyektől mindig igyekeztem 
óvakodni. (...) Számomra mindig a világ megismerése volt a cél. (...) Én sohasem kívülről és 
felülről, mások szemüvegén át akartam megismerni és megérteni a társadalmunkat, hanem a 
magam eszközeivel, lentről és belülről.” (Losonczi Ágnes: A kutatásaimról, a pályaívről – az 
út, amit megtettem. 126-127. In: Baranyai Katalin szerk.: Otthon – ITThon. Esszencia-
kötetek VII., Bolyai Műhely Alapítvány, Budapest, 2012).  

Azonban meglátásom szerint a szerzők a szociológiát éppen az antropológiai 
szemléletükkel  haladják meg, s ezen azt értem, hogy a (mindennapi) jelenségek 
pszichológiai, alkalmanként művelődéstörténeti, nyelvi vonatkozásait is leírják, vizsgálják. 
Erre pedig még mindig alkalmas és érvényes keret és módszer: a szemiotika. Ennek 
programszerű és példákkal igazolt bemutatását adja A szemiotikai elemzés mint a 
szociokulturális változások jelzője című tanulmányuk: „ha a társadalomtudomány a 
szimbolikus gondolkodásra koncentrál, és annak segítségével törekszik az éppen zajló 
szociokulturális változások mibenlétének meghatározására, abból nem ’irányok’ 
meghatározása következik, hanem a változások regisztrálása, amelyek nagyon sok 
(mondhatni végtelen) kifutási lehetőséget rejtenek magukban. Ugyanakkor viszont a 
mindenkori jelen kétségtelenül leírható, a korábbi állapotoktól megkülönböztethető 
sajátosságokat hordoz, és ezek a sajátosságok a szimbolikus eszközökkel megragadhatóak” 
(171-172). És hogyan zajlik ez a folyamat, ez is a program része: „Egy korszak mindig több új 
jelenségcsoport megjelenésével jár, ezek aztán egymásra is hatnak, összekapcsolódnak 
egymással és a régiekkel, új szimbólumok, a régi szimbólumokhoz társuló új jelentések 
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keletkezését is indukálva (az új jelenség mihelyt kiterjed, kontextusok sorához kapcsolódik, 
ezek asszociációkörét magába szívja, ezáltal sokjelentésűvé – és azáltal, hogy a kiterjedés és 
a konfrontálódás folyamataiban mind az azonosság, mind a különbözés mozzanatát felerősíti 
– egyre szimbolikusabbá válik), s mindezek együttese a későbbi korok szemében az adott 
kor szellemévé, stílusává, világképévé összeállván magának annak a korszaknak a 
szimbólumává is válik” (173). Megfigyelhető persze az is, hogy nem válik stílussá, 
világképpé – mert éppen a szinte kibogozhatatlan összevisszaság, keszekuszaság, 
rendezetlenség és persze a pillanatnyiság jellemzi.  

A szerzők kapcsolódnak a magyar szemiotika egyik alapítójának és máig 
legjelentősebb képviselőjének, Voigt Vilmosnak a szemiotikai programjához is: „A jelek 
értelmezése nem könnyű dolog. Nemcsak a piktogramokkal csigavonalban teleírt knosszoszi 
korongot vagy az etruszk írást nem fejtették még meg, hanem Hieronymus Bosch képeinek 
értelmezéséről is egymásnak ellentmondó köteteket írtak össze... Ugyanakkor igen 
találékonyak vagyunk jelek és jelrendszerek kialakításában és újjáalakításában. Tamgáktól 
és tulajdonjegyektől ex librisig és kacskaringósan egyéni („miniszteri") aláírásig, néhány 
ruhadarabból összeállított újszerű és hódító öltözetekig, új termékek fantázianeveiig vagy 
rajzfilmeken egy-két vonással állat- vagy robot-szereplőkig, akiknek azonban azért emberi 
jellemvonásait is jól tudjuk érzékeltetni - se szeri, se száma a sikerültnek tekinthető jelezési 
folyamatoknak... azt sem kifogásolhatjuk, hogy ehhez a spontán jelalkotási és -befogadási 
folyamathoz riktán társul teoretikus szemiotika, mivel a múltban sem volt akadálya 
mondjuk a tenyérjóslásnak vagy a francia forradalom ünnepélyei megrendezésének, hogy 
csak alkalmazott és nem szaktudás szemiotikusok álltak rendelkezésre. Mégis azt vélem, 
hogy napjainkban lehetséges lenne a szemiotikai kultúra magasabb szintre emelése a 
kultúra e köznapi értelmében (vö. lakáskultúra): amikor ez az adott körülmények és 
feltételek értelmes használatát jelenti. Ehhez azonban a szemiotika oktatására, illetve 
szemiotikai nevelésre lenne szükség." (Voigt Vilmos: Szemiotikai kultúra - a kultúra 
szemiotikája. Debrecen, 1990. 39. l.) Illetve: éppen ilyen, a világunkat bemutató és elemző 
művekre.  

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor megvalósítja az antropológia alapeszméjét: 
megfigyelnek, megértőek és toleránsak. Módszerük megszokott sajátossága az is, hogy van 
egy adatokkal bőven illusztrált főszöveg, amelyet folyamatos „intertextuális” utalások, 
többnyire kiegészítő és továbbvezető lábjegyzetek gazdagítanak. Egyes esetekben a 
lábjegyzetek akár kis esszéknek is tekinthetők.  

A tanulmányok mindig megjelölik elméleti hátterüket. A gyakran idézett szerzők és 
elméletek jelzik a megismerés módszerét, irányát: Clifford Geertz, Jürgen Hambermas, 
Roland Barthes, Émile Durkheim, Jean Baudrillard, Charles Peirce, Anthony Giddens, Victor 
Turner, Vilém Flusser, Mihail Bahtyin, Bronislaw Malinowski, Max Weber, Michel Foucault, 
Gordon Allport, Erving Goffman. A magyar szerzők közül: Boglár Lajos, Hankiss Elemér, 
Hofer Tamás, Voigt Vilmos, Csepeli György, Gereben Ferenc, Hunyady György, Szűcs Jenő, 
S. Nagy Katalin, Fejős Zoltán. Losonczi Ágnes stb. A tanulmányok mindegyike tartalmaz 
elméleti hátteret, ám csak kisebb részük tekinthető pusztán elméletinek, valamennyiben van 
megfigyelés, leírás. Az inkább elméletiek közé sorolhatók a következők: leginkább a kezdő 
szimbólum-, a középen elhelyezkedő verseny- és a záró emergencia-tanulmány. Többségük - 
a címet tükrözve - a mai világ, környezetünk, a mai magyar társadalom megfigyelése, 
adatolása, leírása, az adatok rendszerezése és értelmezése. 

A kiemelhető témák: a „mindennapi”, bennünket, környezetünket jellemző 
tárgyvilág, lakáskultúra, a muzeologizálás (múzeumi katalógusok üzenete), turizmus-
idegenforgalom, utazás, étkezés, egészség-betegség, higiénia (tisztaság, tisztálkodás), humor 
stb. A szerzőket valamennyi szemiotikai érzékelés foglalkoztatja, érdekli. Első helyen állnak 
a leginkább „társadalmiasult” és a legtöbb kommunikációs üzenettel bírók: a látvány 
(vizualitás), a hallanivaló (akusztikusság). De megfigyeléseikből-kutatásaikból hozható példa 
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akár az ízlelés (kulináris) szemiotikájára (étkezés), a tapintás (taktilis) szemiotikájára (utazás, 
betegség, tisztaság), illetve több téma kapcsán is a szaglás (olfaktorikus, oszmatikus kód) 
szemiotikájára. Az értelmezésben a fő szempontjuk és módszerük a szimbolizáció, a 
szimbólumok létrejöttének, működésének megfigyelése, valamint értelmezése 
(szimbólumfejtés).  

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor tanulmánykötete úgy is felfogható, mint a 
rendszerváltozás utáni mindennapi világunk mindennapi képe, egyfajta történelem 
„alulnézetből”, egy, a szemünk előtt lévő, mégis, éppen a jelenlétélmény miatt „homályosan” 
látott világ megvilágítása, tudatosítása: fölfedezése, értelmezése. A görög bölcsesség szerint: 
az ember nem emelheti fel a kosarat, amelyben benne ül – viszont körülnézhetünk a 
kosárban, a kosár körül, akár nézőpontot is válthatunk (ez antropológiai sajátosságunk), s ez 
esetben talán okosabban, hasznosabban, vagy legalább kevésbé kártékonyan 
(környezettudatosabban) élhetünk. Az effajta megközelítések számos tudományterület 
számára jelenthetnek ösztönzést, de még ennél is nagyobb értékének tekintem, hogy 
bevonhatók az oktatásba, az egyetemi hallgatók motiválásába, akik szívesen és örömmel 
fedezik fel, hogy mindennapi világu(n)k van annyira érdekes, hogy kutatás tárgya legyen. 
Kapitányék a legkülönfélébb mindennapi eseményekre, cselekményekre, dolgokra figyelnek 
fel. Szinte megfoghatatlan, hogy hogyan képesek ennyire sok oldalról látni, fölfedezni a 
világot, hiszen ők is benne ülnek a kosárban. Csak egy kis lista: ázsiai tárgykultusz, a háló- 
és fürdőszoba tárgyai, utcai harapnivalók, (keleti és nyugati) autómárkák és a járművek 
állapota, a föld alatti város, utcabál, szemét, „hanggal való térfoglalás” (kiabálás), firkák, 
feliratok, plakátok, jelszavak, és mindenféle további szemiotikai „tájképek” – hogy Rodrigue 
Landry és Richard Bourhis nyelvitájkép-koncepcióját szemiotikai szempontból kibővítsük (l. 
még más kontextusban: Bartha Csilla—Laihonen, Petteri—Szabó Tamás Péter: Nyelvi tájkép 
kisebbségben és többségben. Pro Minoritate, 2013/ősz, 13-28; valamint a témához 
kapcsolódó 2013. évi nyelvészeti és 2014. évi szemotikai – Semiotica Agriensis – 
konferenciák).  

A kötetben közölt tanulmányok bár különböző kutatási programokhoz 
kapcsolódtak, megközelítésmódjukban egységet képeznek, s így önálló kötetben való 
publikálásuk akár fel is erősíthetik hatásukat. A tematika egyszersmind hozzájárulás, talán 
vitához való argumentum is a világunkról folyó – erősítésre, javításra és több megértésre 
szoruló - értelmiségi diszkurzusunkhoz. Az lenne igazán az érvényes, sőt hasznos 
antropológia, szemiotika, szocioszemiotika! 

Balázs Géza  
 

* 
 

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 
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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.  
ÚJ: 30. Szívós Mihály: A jelaktusok elmélete. MSZT-Loisir Könyvkiadó, Budapest, 2014. 230 
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.). 
 

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

NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma. 
A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal. 

 

 


