
1  

SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

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

 
Új folyam 25 (1991-) * 2015. június 1. * 2015. 2. 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 2015-re: Kérjük, hogy tagdíját átutalással fizesse be a következő 
bankszámlaszámra: OTP 11705008-20423070. A tagdíj 2015. május 6-ától 1000 Ft/év. 
Akinek módja van rá, kérjük, hogy emelt összegű tagdíjjal támogassa 24 éves társaságunkat! 
Társaságunk semmilyen állami támogatást nem kap (programtámogatásokat szerencsére 
igen), az 1%-os részesedés pedig a személyi jövedelemadó kulcsok csökkenésével visszaesett.  
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.  
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ESEMÉNYEK/KONFERENCIÁK 
 

Magyar Szemiotikai Társaság 2015. évi kiemelt programjai 
 

2015. június 12. 9.30 Régi és új utak a szemiotika oktatásában, Budapest 
2015. június 17—21. 2. nyelvésztábor, Sátoraljaújhely, Széphalom (az anyanyelvi, 
nyelvészeti szervezetekkel közösen) (továbbiak itt: www.e-nyelv.hu)  
2015. szeptember 24—25. Felelet a Mondolatra. Konferencia a vitairat 200. évfordulóján, 
Budapest—Pécel (továbbiak itt: www.szemiotika.hu)  
2015. október 2—4. Az udvariasság szemiotikája. 13. Semiotica Agriensis-konferencia, Eger 
(továbbiak itt: www.szemiotika.hu)  
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Régi és új utak a szemiotika oktatásában 
2015. június 12. péntek 9.30—13.40 

Konferenciaprogram 
 
A konferencia helye: a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának tárgyalóterme 
Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2., 14-es kapucsengő (Anyanyelvi Konferencia felirat 
szerepel rajta). Az épület a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán található. A Blaha Lujza térnél 
kell leszállni a járművekről és a második keresztutcáig kell menni a Rákóczi út jobb oldalán 
az Astoria (a Duna) felé. 
Szervezői elérhetőség: 06-20/946-7193 
A konferencia kezdési időpontja: 9.30 
 
9.30-9.45 Regisztráció 
9.45-9.50 A konferencia megnyitása – Szívós Mihály 
 
9.50-10.10  Cs. Jónás Erzsébet  
Orosz nyelvi kultúra-szemiotikai implikációk egy mai német irodalmi szövegben a 
fordításstilisztika aspektusából. (Katya Petrovszkaja: Talán Eszter) 
10.10-10.20 Vita 
 
10.20-10.40 Hidasi Judit 
A szemiotika arcai: a BGF Kommunikáció és média szakos hallgatói oktatásának 
tapasztalatai 
10.40.-10.50 Vita 
 
10.50-11.10 Balázs Géza 
A szemiotika újraindítása - a Magyar Szemiotikai Társaság mint a szemiotika új hullámának 
elindítója 
11.10-11.20 Vita 
 
11.20-11.35 Kávészünet 
 
11.35-11.55 Szívós Mihály 
Alapvető témák a szemiotika oktatásában 
11.55-12.05 Vita 
 
12.05-13.30 Kerekasztal beszélgetés a szemiotika oktatásáról valamennyi jelenlévő 
részvételével 
Megvitatni javasolt fontosabb témák (amelyek majd kiegészülnek más témákkal az előadások 
alapján és jelenlévők javaslataiból ott helyben) (lásd az absztraktok után).  
 
13.30-13.40 Zárszó  
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A konferencia előadásainak összefoglalásai 
 

Cs. Jónás Erzsébet, Nyíregyházi Főiskola 
 

Orosz nyelvi kultúra-szemiotikai implikációk egy mai német irodalmi szövegben a 
fordításstilisztika aspektusából (Katya Petrovszkaja: Talán Eszter) 

A művészi szöveg másodlagos jelnek tekinthető, hiszen a nyelvi jelek benne esztétikai jellé 
rendeződnek. Ennek a kettős jelnek az idegen nyelvre történő átültetése nem csak 
nyelvismeretet igényel, hanem az esztétikai jel összetevőinek a felismerését és a célnyelvi 
átadni tudását is.  

A szépirodalmi szöveg modelláló jellegéből következően benne minden nyelvi jel 
funkcionálisan átértékelődik a befogadóra gyakorolt hatás szempontjából. A különféle 
stíluseszközökként fellépő alakzatok, normától eltérő nyelvi megoldások mellett ilyenek azok 
a kultúra-szemiotikai implikátumok, amelyek a fordító számára is sajátos feladatot jelentenek. 
Változtatás nélkül átemelheti a célnyelvi szövegbe, magyarázatokkal láthatja el vagy 
adaptálhatja az általa feltételezett befogadói horizont szerint, esetleg kihagyhatja 
funkciótlannak ítélve.  

Katya Petrovszkaja 1970-ben szóletett. Orosz anyanyelvű ukrán-lengyel-zsidó gyökerekkel 
rendlelkező írónő, aki a 90-es évektől Berlinben él. Szándékosan németül, a német olvasók 
jelentésképzését figyelembe véve szedte össze családja múltját keresve önéletrajzi 
történeteiben. A német nyelv mintegy elidegenítési effektusként könnyítette meg számára a 
rálátást a szovjet idők eseményeire, a második világháborúra, az ukrán zsidók 
meghurcoltatására. Saját bevallása szerint ezt a könyvet minden nyelvre lefordíthatják, csak 
épp oroszra nem. A szovjet idők kultúra-szemiotikai implikációi, a korra vonatkozó orosz 
nyelvi sztereotípiái, kliséi megváltoztatnák a szöveg eredeti szándékát, értelmét. Első könyve 
Talán Eszter címmel Berlinben 2014-ben jelent meg, de 2013-ban már a címadó fejezete 
alapján elnyerte a rangos Ingeborg Bachmann-díjat. 

Melyek ezek az orosz jelértékű implikációk? Ilyen rögtön a nyelv grafikai megjelenése, a 
cirill-betűk vizualitása, amely alkalmanként váratlanul jelenik meg a német szövegben.  
Gyakrabban ugyanez fonetikus átírást kap, így az oroszul nem tudó befogadó számára is 
olvashatóan legtöbbször értelmező szövegmagyarázattal egészül ki. A temporalitás 
szociokulturális összetevőjét is magában hordozó reáliák az orosz névadások is ide 
sorolhatók. A családhoz tartozó rokonok között szerepel pl. Vil nevű, aki Vlagyimir Iljics 
Lenin nevének kezdőbetűiből a bolsevik vezér tiszteletére alkotott férfi keresztnevet kapta. De 
ilyen a Gertrud orosz férfinév is, amely „munka hőse” orosz szavakból nyert mozaikszó. A 
történetek során számos orosz irodalmi idézetet épít be a szerző, amelyek forrásmegjelölés 
nélkül – mint a kulturális emlékezet részei – szintén orosz implikációk. Az orosz szavak 
hangalakjának hangulata gyakran pozitív vagy negatív érzelmi asszociációkat indít el.  

Kíváncsiak lehetünk, a fordító felismeri-e ezeket a stíluseszközökké vált orosz kultúra-
szemiotikai elemeket, s meg tudja-e alkotni a hatásukban egyenértékű célnyelvi megfelelőket. 
Ezekre a kérdésekre keressük a választ a német nyelvű könyv magyar fordítását vizsgálva 
immár a magyar olvasó szemével is. 
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Hidasi Judit, Budapesti Gazdasági Főiskola/ Társadalomtudományi Intézet/ 
 

A szemiotika arcai:  
a BGF Kommunikáció és média szakos hallgatói oktatásának tapasztalatai 

 
Az előadás egy rövid számadás arról, hogy  közel egy évtizedes tapasztalatok alapján hogyan 
alakult a szemiotika mint tantárgy oktatása a Budapesti Gazdasági Főiskola Kommunikáció és 
Média  (KoMédia) szakos hallgatóinak a  képzésében.  A KoMédia képzés célja olyan 
kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a társadalom, a gazdaság és a média 
működését, intézményrendszereit, és a nyilvános szereplés valamint a kapcsolatmenedzsment 
korszerű elméleti és gyakorlati ismeretei birtokában képesek lesznek hazai és multinacionális 
vállalatok üzleti kommunikációjának, sajtókapcsolatainak szervezésére, közigazgatási és 
kulturális intézmények tájékoztatási tevékenységének koordinálására, civil szervezetek 
érdekképviseletére a hazai és a nemzetközi térben. Hatékonyan tudnak közreműködni a 
szervezeti konfliktusok és válsághelyzetek kezelésében, felkészültek lesznek szóvivői és 
sajtóreferensi feladatok ellátására. Az előadás törekszik választ adni olyan kérdésekre, hogy a 
szakos képzés makro-célkitűzései megvalósításához miben és mennyivel tud a szemiotika 
oktatás hozzájárulni, valamint, hogy melyek azok a területek, amelyek a képzés 
hatékonyságának a javításához a jövőben hozzá tudnának járulni: röviden, a fejlesztendő 
területek.  Ezeket a kérdéseket hármas strukturális tagolásban járjuk körül: bemutatjuk a 
kereteket, a tartalmat és a módszereket.  
1.A keretek: a szemiotika tantárgyi státusza: a szakmai, elméleti ismeretek blokkba tartozó 
„A” modulos kötelező tárgy. A szemiotika mint funkcionális gyűjtőtudomány fogalmával az 
alapképzéses hallgatók tanulmányaik első évfolyamában találkoznak, a második 
szemeszterben, mégpedig a szemiotika különféle aspektusainak  a társtudományok – 
nyelvtudomány, filozófia, viselkedéskutatás, néprajz, kultúra-tudomány, irodalomtudomány – 
tükrében történő vizsgálata révén. 
2.A tartalom: Bemutatásra kerül az ember alkotta jelrendszerek keletkezésének, 
alkalmazásának és változásainak a folyamata a világban történő hatékonyabb eligazodás 
érdekében. Az előirt szakirodalmon kívül (Hall, Horányi, Szívós, Voigt), amely kötelező és 
ajánlott kategóriákra oszlik, kifejezetten támogatott az olyan cikkek, tanulmányok, aktuális 
híranyagok, nyomtatott és képi media források beemelése az oktatásba, ami a szemiotika mint 
élő alkalmazott tudomány jelenlétére utal. A BGF mint intézmény képzési profiljából és 
prioritásából adódóan külön hangsúlyt kap három vetület: az interkulturális aspektusok, a 
kommunikációs aspektusok és a mediahoz köthető alkalmazások, ezen belül is kiemelt helyen 
a vizualitás.  
A módszerek: a képzést dominálják az interaktív előadás típusú foglalkozások, szemléltető 
anyagokkal tarkítva. Az előadások során előzetes felkészülés alapján csoportos hallgatói 
prezentációkra kerül sor, amelyeknek súlya 40% a szemeszter végi érdemjegy 
meghatározásánál. Törekszünk arra, hogy egy-egy hallgatói csoport a saját érdeklődésének 
megfelelő témát választhasson, azt dolgozhassa fel, és prezentációját minél kreatívabb és 
hatékonyabb módon adja elő. A jelen előadás ezen prezentációs gyakorlatokból is bemutat 
szemléltető jelleggel néhányat.  
Végül röviden érintjük az eddigi tapasztalatok és a jelenlegi szervezeti és tantervi keretek 
realitási között megvalósíthatónak tűnő fejlesztési javaslatokat.     
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Balázs Géza, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 
 

A szemiotika újraindítása - a Magyar Szemiotikai Társaság mint a szemiotika új 
hullámának elindítója 

 
 
Az 1990-es évekre a szemiotika sokak szemében „lefutott”, már sokkal inkább 
hermeneutikával, majd kognitív tudományokkal kezdtek el foglalkozni. És éppen akkor 
alakult meg a Magyar Szemiotikai Társaság. A Társaság kezdetektől feladatának tekintette a 
szemiotikai oktatás áttekintését, segítését. 
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán leginkább Voigt Vilmoshoz kapcsolódtak ilyen 
tematikájú előadások. Az 1990-es évektől a Mai Magyar Nyelvi Tanszék kínálatában is 
folyamatosan jelen volt a szemiotika.  
Az 1990-es évek végén elkészítettük egy szemiotikai specializáció tantervét, s beadtuk a 
Soros Alapítványnak, de nem nyertünk vele. 
2002-től szervezzük az ifjú szemiotikusok konferenciáit - hozzákapcsolva a Semiotica 
Agriensis rendezvényhez. A sorozat indításának a fő oka az volt, hogy az 1990-es években 
már nem láttunk utánpótlást a szemiotika terén. Tanár kollégáinknak, valamint a konferencia- 
és kiadványsorozatnak köszönhetően, 2002-től a szemiotika utánpótlása láthatóan 
megerősödött Budapesten kívül is, pl. Piliscsabán, Egerben, Szegeden, Kaposvárott, 
Szombathelyen is. Láthatóan mindig egy-egy kollégához és annak az "iskolájához" 
kapcsolódóan.  
És végül elérkeztünk a "bolognai" folyamat által lehetővé tett interdiszciplináris MA szakok 
megalapításához. Így igen nagy munkával és szerencsés konstellációval  - a régióban 
egyedüliként, de Európában is viszonylag ritkaságként - 2010-ben elindulhatott a szemiotika 
MA szak az ELTE-n.  
Az elmúlt 20 évre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy a szemiotika "új hullámát" 
indíthattuk el. De az örvendetes tényt beárnyékolja, hogy még ezen az egyébként 
rokonszenves, vonzó és igazából versenyzésre sem szolgáló területen sem tudtunk mindenkit 
összefogni. 

 
Szívós Mihály, MTA 

 
Alapvető témák a szemiotika oktatásában 

 
A szemiotikát jelenleg két formában oktatják: egyrészt a szemiotikusok képzése keretében, és, 
másrészt, a különböző BA és MA szakok keretében kiegészítő tárgyként. Ez alapvetően 
kétféle megközelítést, kétféle tantervet és kétféle oktatási stratégiát és szemléletet követel 
meg. Ennek ellenére, úgy tűnik, hogy lehetnek olyan témák, amelyek mind a kétfajta oktatási 
formában helyénvalóak, feldolgozhatóak és átadandóak. Az előadás célja ezeknek a témáknak 
a bemutatása a teljesség igénye nélkül. 
E témák két nagy csoportra oszlanak: módszertani és tartalmi javaslatokra. A módszertani 
javaslatok, amelyek teljesen nem választhatók el a tartalmi aspektusoktól, olyan területek 
oktatására vonatkoznak, mint az alapvető elméleti szemiotikai területek, a már kialakult 
elemzési területek, a népszerűvé vált témák és a szemléltető erővel rendelkező példák. Ezek 
közül az alapvető szemiotikai területekkel azért is érdemes kiemelten foglalkozni, mert a 
hallgatók igénylik minden tudományterületen azt, hogy elhelyezhessék újonnan szerzett 
tudásukat a tudományág szakmai térképén. Ez a későbbi továbbtanulásukat, illetve a 
visszatérésüket a szemiotikához jelentősen megkönnyíti. 
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Jelentős módszertani kihívást is jelent az oktató számára az a feladat, hogy a szemiotikát 
elhatárolja a rokon tudományoktól, amelyek ugyanazokon, vagy nagyon közeli területeken 
dolgoznak, mint a szemiotika. Ehhez kapcsolódva érdemes foglalkozni a jeltudomány kutatási 
irányainak sokféleségével és a mögöttük meghúzódó elméleti vitákkal. Ha az oktatás során 
előtérbe kerülnek a szemiotika módszertanának legfontosabb kérdései, akkor az elhatárolás 
egyébként nehéznek tűnő feladata lényegesen könnyebbé válik. 
Az előadás kitér a legalapvetőbb elméleti szabályokra, valamint arra, hogyan lehet azokat 
példák segítségével bemutatni. Az előadás olyan példával zárul majd, mellyel azt kívánom 
szemléltetni, hogyan lehetséges egy egészen alapvető szemiotikai tételt egy irodalmi elemzés 
révén szemléltetni. Ezeknek az alapvető szabályoknak az ismételt bemutatása, különböző 
kontextusokban történő tárgyalása mindenképpen tanácsos az oktatás minden formájában. 
Ennek során az oktató kiemelt feladata az, hogy a dologi szemlélettől a viszonyszemléletig 
eljuttassa a hallgatót, ami egyben a mindennapi jelszemlélet meghaladását is jelenti. A dologi 
szemlélet lényege az, hogy a jelelemző kizárólag az egyes jelek, de valójában csak a 
jelhordozók tulajdonságainak leírását tartja szem előtt, és nem látja meg azt, hogy 
ugyanannak a jelhordozónak számos más jelentése is lehet. A viszonyszemlélet éppen ez 
utóbbi lehetőségből indul ki, és rá támaszkodva az elemző a jelviszonyok sokféleségét és a 
létrehozásukban szerepet játszó kontextusok funkcióját is megvilágítja. 
A szemiotikai elemzés módszertanának csak néhány aspektusát tárgyalom, hiszen e téma 
messze meghaladja egy előadás kereteit. Mégis célszerű – ha nagyon tömören is – foglalkozni 
vele, hiszen a szemiotika oktatásának fő célkitűzései közé tartozik, hogy a hallgatók erről 
legalább egy vázlatos képet kapjanak. 
 
Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetéshez ajánlott témák 
Egy szemiotikai szemeszter programjának lehetséges elemei 
A hallgatók számára legnépszerűbb szemiotikai témák 
A szemiotika BA szintű oktatásának legalapvetőbb tapasztalatai 
A szemiotikáról alkotott tévképzetek eloszlatásának tapasztalatai 
A szemiotikai vizsgák fontosabb tapasztalatai 
Konzulensi tapasztalatok a szemiotikai dolgozatok és disszertációk írásáról 
Összeállítható-e szemiotikai példatár az oktatáshoz? 
 
Az előadások, a viták és a résztvevői javaslatok alapján e témákhoz továbbiak csatolhatók a 
beszélgetés során. 

*  
K O N F E R E N C I A F E L H Í V Á S  

 
Az udvariasság szemiotikája 

 
13. Semiotica Agriensis, Eger, 2015. október 2—4. 

 
Az emberi kapcsolatok minőségének alapvető meghatározója a kapcsolatteremtés, -tartás, 
kommunikációelméleti fogalommal a fatikus nyelvi kód (nyelvi elem, rítus). A különböző 
társadalmakban a kapcsolattartásra számos udvariassági rituálé, szimbólum, másodlagos 
jelrendszer jött létre. A témához a következő fogalmak kapcsolhatók: köszönés, köszöntés, 
bók, illem, etikett, diplomácia, udvarlás, virágnyelv. Mindezek bemutatására, elemzésére a 
szemiotika alkalmas keretet kínál. Ezenfelül az udvariasság elemzésében interdiszciplináris 
(pl. az említett kommunikációelméleten túl, pragmatikai, filozófiai, etikai, esztétikai, 
nyelvészeti, szociolingvisztikai, irodalmi, művészetelméleti, retorikai, valamint alkalmazott 
nyelvészeti) megközelítéseket is lehet alkalmazni.  
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A konferencia időpontja: 2015. október 2–4. 
Helyszíne: Eger, Eszterházy Károly Főiskola 

 
Jelentkezés határidő (rövid absztrakttal): 2015. 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 
 

* 
 

TERVEZET 
Felelet a Mondolatra 

Esszékonferencia a vitairat 200. évfordulóján 
Budapest—Pécel, 2015. szeptember 24—25. 

 
Rendező: Magyar Szemiotikai Társaság, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 
 
2015. szept. 24. (csütörtök) délután, Budapest  
Kováts Dániel: A Mondolat—Felelet a Mondolatra vita 
Sebő József: Két szomszédvár: Veszprém és Pécel 
Fráter Zoltán: A péceli kiskastélyos világ 
Fűzfa Balázs: A Kazinczy-kép újraírása a posztmodern magyar irodalomban (Nemes Nagy 
Ágnes, Ottlik Géza, Péterfy Gergely) 
Balázs Géza: Szemere Pál és Kölcsey Ferenc: vitázók és nyelvújítók 
 
Este: Összeállítás a Mondolat és a Felelet a Mondolatra vitájából 
 
Fogadás 
 
2015. szept. 25. délelőtt 
Kirándulás Pécelre 
A Ráday-kastély meglátogatása 



8  

További előadások  
Szemere Pál emléktáblájának/sírjának megkoszorúzása 
 
Nyitott, még feldolgozható témák: 
A Rádayak (mecenatúra, költészet) 
Az irodalomtörténeti bulvár (Szemere és Kölcsey kapcsán) 
Egy újabb péceli nyelvész: Deme László 
 
Várunk további ötleteket! 
 
Előadásokkal jelentkezni lehet még 2015. június 30-ig!  
 

* 
 

Voigt Vilmos 
Török szemiotika 

A kulturális örökségek szemiotikája – az eredetiségtől a modern közzétételig 
 
Az Isztambuli Egyetem informatikai karán 2015. május 8—9-én nemzetközi konferenciát 
rendeztek (Semiotics of Cultural Heritages: Authenticity to Informatics -- Kültürel Mirasin 
Semiyotiği: Otantikten Enformatiğe, rövidítve ISCCH2015 – ami egyben a honlapra is utal). 
A fő szervező F. Deniz Özden professzor asszony volt, aki a hagyományok feltárásával és 
bemutatásával (például tudományos filmek készítése) foglalkozik. Több mint 70 előadásra 
került sor, ezek többsége török előadótól és törökül, ám argentin, finn, francia, japán, lengyel, 
lett, olasz, spanyol előadók is felléptek. A legtöbb előadás jól illusztrált, érdekes bemutatót 
hozott, igazán változatos témákkal. A karjalai erdőkben a kősziklákra ütögetéssel hangokat 
előidéző „kőzene” témájától a 19. század vége felé Párizsban működő perzsa „kukkoló 
dobozokig”, a kalligráfiától és szufi költészet szimbolikájáról, akár a régészeti leletekből 
kikövetkeztethető számszimbolikáig, a hagyományos török ételek elkészítésének 
bemutatásáig változatos volt az „autentikusság” bemutatása. Több előadás is kiváló 
kultúratudományos magyarázatot adott (többek között a modern francia kultúrakutató, Marc 
Augé). Például arról, hogyan szűnik meg, majd szeretne újjászületni a „szomszédság” a török 
közösségekben. A falvakban ez mindent behálózott, ám amikor milliók a nagyvárosokba 
(vagy éppen külföldre) költöznek, hogyan próbálják ezt újraéleszteni a résztvevők: a 
felhőkarcolók udvarain, és „valódi török mészáros” közösség-teremtő tevékenységéről 
szólván. Volt előadás arról is, hogy a gazdag polgárok 19. századi pompás levantei villáit 
hogyan lehetne ma az idegenforgalomban kihasználni. Minthogy magam is a vízivárosi 
Csalogány utca utcakövein játszottam nap mint nap – puerilis traditio --  a futbalmeccseket 
szüneteltetve akkor, amikor az 5-ös autóbusz is a mi pályánkon jött végig – külön érdekelt a 
török gyerekeknek az utcákon való játékát bemutató előadás. 
A finn zenekutató, Eero Tarasti professzor (aki évtizedekig a Nemzetközi Szemiotikai 
Társaság elnöke volt) pár ével ezelőtt egy laza nemzetközi hálózatot hozott létre a kultúra 
értékeinek megőrzésének szemiotikája témából – voltaképpen ennek a hálózatnak is 
rendezvénye volt az isztambuli konferencia. Bevezető előadásában Tarasti a maga 
„exisztenciális” szemiotikájának alapgondolatait mutatta fel. Három plenáris előadás volt: 
Tarastin kívül magam az UNESCO „intangible cultural heritage” védelméről szóló 
dokumentumait mutattam be és egy valóban szemiotikai „hagyományvédelmi” terminológiát 
javasoltam. 
Ám a leginkább elmemozdító a román matematikus, a most 90 éves Solomon Marcus 
bevezető plenáris előadása volt.  Marcus magyarországi kapcsolatai sok évtizedesek és 
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megszakítatlanok. A Magyar Szemiotikai Társaságnak is réges régen tiszteleti tagja. Előadása 
a „megőrizhető” és voltaképpen „idejétmúlt, felesleges” hagyományok élvezetes 
megkülönböztetése és tárgyalása. Matematikusként nem konkrét eseteket említ (bár példái 
igencsak tanulságosak). Tudtommal e témakörben a leginkább eligazító ez az áttekintés. 
Mindenkinek elgondolásra ajánlom! 
A mai török állam sokat költ a hagyományok bemutatására, nyilván az önazonosság 
kinyilvánítása végett, ám turisztikai szándékkal is. A majd 80 milliós (!) lakosság ezerféle 
saját hagyományt képviselt, és a török állam ezt a neolitikumtól (!) a mai kézművességig 
egyaránt a magáénak tekinti, még a bizánci kereszténység emlékeit is. Aki már járt 
Törökországban, tudja, hogy ott biztosan több ógörög, és igen sok római lelet ma is 
látogatható – mint Hellászban és Rómában; és az ezerféle iszlám hagyomány, a kerengő 
dervisektől a kertkultúráig ma is csodálatraméltó. Az e koroknál régibb leletek pedig szinte 
csak itt megtalálhatók – noha néha évtizedekre nem is látogathatók, mint a „legrégibb” 
európai kultúra, Catal Höyük esetében. Az utóbbi két-három évtizedben ezek kutatása 
rohamtempóval folytatódik. Magam is alig ismertem rájuk régi jegyzeteim alapján. Lásd 
például: M. Öcal Oguz zsebkönyve: Turkey’s Intangible Cultural Heritage (Ankara, 2013. 
Ministery of Culture and Tourism) gyönyörű képekkel az olajlámpáktól az olajjal bekent 
hagyományos török birkózásig, a petróleumlámpától az ajtókopogtatókig. E példatárból is 
bárki tanulhat. 
A szemiotika címszóként megemlítése alkalomszerű és nem elméleti volt. A török előadók 
többsége nem is utalt erre a távlatra. Ám nekünk annál inkább érdemes felfigyelni arra, hogy a 
népi/hagyományos kultúra tárgyai, tényei, jelenségei ma nálunk sem nem a maguk helyén 
találhatók meg – hanem ennek jeleiként. 
 
 

Pomogáts Béla: 
Egy barátság emlékei 

(Megjelent a Vasi Szemle 2014/3. számában a 278-279. oldalon is.) 
 

Józsa Péterről itt és most nem úgy szeretnék beszélni, mint a modern magyar tudományosság 
„apostoláról”, aki annak idején (a hatvanas évek végén, a hetvenes években) igen sokat tett a 
hazai tudományosság megújulásáért, mindenekelőtt, mint az olvasásszociológia és a 
szemiotika sikeres képviselője. A barátságról szeretnék beszélni, amely (nem függetlenül a 
közösen átélt történelmi eseményektől) összekötött bennünket. A hatvanas évek közepén 
ismerkedtünk össze: mindketten ötvenhatos „börtönviseltekként”. Ugyanabban az időben: 
1960 késő tavaszán szabadultunk, ő, ha jól emlékszem, a budapesti (vagy váci?, 
márianosztrai?) börtönből, én a tököli internálótáborból. Akkor ismerkedtünk össze, midőn én 
Tamás Attilának (korábban az Új Hang című kitűnő folyóirat szerkesztőjének, később a 
szegedi, majd a debreceni egyetem neves tanárának) a jóvoltából, mint rovott múltú és állás 
nélkül lézengő ifjú tanár munkalehetőséget kaptam az akkor készülő Magyar Irodalmi 
Lexikon szócikk-írói között. A huszadik századi anyag szerkesztésében kapott munkát 
Haraszti Sándor, a neves újságíró, a forradalom idején Nagy Imre kormányának sajtófőnöke, 
velem, mint egykori „ötvenhatossal” különös barátsággal bánt, rengeteg munkát (és szép 
tiszteletdíjat) adott. Jól emlékszem, az ő hivatali szobájában ismerkedtem össze egy dús hajú, 
tömött bajuszú (régi barátai szerint az ifjú Sztálinra hasonlító) fiatalemberrel, aki ugyancsak 
kevéssel azelőtt szabadult Kádár János börtönéből. 
A megismerkedést hamar kölcsönös rokonszenv, majd tartós barátság követte. Józsa Péter és 
felesége, Jutka körül (a hozzánk, Nagymező utcai lakosokhoz közel eső, tágas, Ó utcai 
lakásban) népes baráti kör alakult ki. Olyanok jártak oda, mint Donáth Ferenc és felesége, 
Bozóky Éva, Eörsi István, Andorka Rudolf, Szabó Miklós (a demokratikus ellenzék ismert 
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alakja, később a Szabad Demokraták Szövetségének országgyűlési képviselője), Gyurkó 
László (akinek ezután megjelent Lenin-biográfiája heves vitákat okozott), Dornbach Alajos, 
Tóth Lajos (korábban szekszárdi ügyvéd és ugyancsak ötvenhatos elitélt), Obersovszky Gyula 
(aki a börtönben „fejben” írott és megőrzött verseit adta elő), és a társaság védelmező 
szellemeként Rajk László özvegye, Rajk Júlia, akivel azután engem és feleségemet egy másik 
közös ügy (ez már politikamentes volt), a kutya- és macskavédelem is összehozott. Az ő 
irányításával jártunk ki vasárnaponként az egykori Károlyi Mihály-birtokon, Károlyiné 
Andrássy Katinka védnökségével létesült állatmenhelyre kutyákat, macskákat etetni, almot 
takarítani – de ez egy más történet). Meg még sokan mások, általában az ötvenhatos 
forradalom néhány esztendőn keresztül börtönben, internálótáborban tartott „baloldali” 
résztvevői közül. Kiváló és összetartó baráti társaság volt ez, gyakran összejártunk: 
Andorkáéknál, Dornbachéknál, Eörsiéknél, minálunk, legtöbbször Józsa Péteréknél, akiknek 
otthona egyszerre volt baráti találkozóhely és politikai vitaklub. 
Józsa Péter, amellett, hogy szorgosan növelte tudományos életművét, mindig kiváló 
beszélgetőtársnak, társsági előadónak és jóbarátnak bizonyult. Midőn már konszolidálódni 
kezdett a politikai helyzet, s a korábbi bebörtönzötteknek kezdtek megjelenni a művei, 
például Eörsi István versei és elbeszélései, Andorka Rudolf szociológiai könyvei, örökös 
házigazdánk: Józsa Péter is igen érdekes művekkel lepte meg barátait. 1976-ban adta közre 
Esztétikai alkotások társadalmi hatása című munkáját (ez utóbb németül és franciául is 
megjelent), majd sorban a többit, de mint jeleztem az imént, nem tudományos munkásságát 
szeretném ebben a rövid visszatekintésben feleleveníteni. Ez természetesen a 
tudománytörténet-írás feladata, és részben meg is valósult abban a Józsa Péter Emlékkönyv 
című igen érdekes kötetben, amely S. Nagy Katalin szorgalma következtében Péter 
születésének hatvanötödik évfordulója alkalmából az olvasók elé került. Ebből a kötetből is 
kitetszik, hogy Józsa Péternek, jóllehet számára csak ötven esztendő adatott és ebből is közel 
négy esztendőt börtönben és közel két évtizedet szinte némaságban kellett eltöltenie, milyen 
gazdag és változatos tudományos életműve van. Művelődésszociológia, 
kommunikációelmélet, filmesztétika, olvasástudomány és még egy sereg szakterület – ezek 
jelzik széles látókörét, gazdag érdeklődését, tudományos sokoldalúságát. 
A jóbarátra kívántam emlékezni, és ennek során persze azt is meg kellett állapítanom, hogy 
Józsa Péter korai halálával egy igen ígéretes tudósi pálya szakadt meg és egy igen gazdag 
tudományos életmű maradt befejezetlenül. Józsa Péter, ahogy az imént már fejtegettem, nem 
pusztán tudós és közéleti személyiség volt, hanem szellemi műhelyek, kollegiális társaságok, 
baráti összejövetelek szervezője, gazdája, animátora is. Úgy tapasztalatom, hogy ez a 
máskülönben igen fontos szerep és küldetés értékelődött le, foszladozik a mögöttünk maradt 
évtizedekben. Vagyis az érdek- és politikaközpontú személyes kapcsolatok kerülnek előtérbe, 
szemben azzal, amit hagoymányosan barátságnak nevezünk. Barátságnak, mondjuk Petőfi 
Sándor és Arany János, Ady Endre és Babits Mihály, József Attila és Illyés Gyula, Juhász 
Ferenc és Nagy László baráti összetartozása nyomán. Tudományos munkái és közéleti 
szerepvállalása, helytállása mellett a barátságnak ez az ethosza is Józsa Péter szellemi 
örökségéhez tartozik. Vigyázzunk rá, ha nem akarunk magunkra maradni, ha csak 
pártgyűléseken, politikai tüntetéseken keresünk társakat. 
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A Vasi Szemle 
2014/3, 4. és 5. 
száma sorozatban 
közölte a IV. Józsa 
Péter 
művelődésszemiotika
i szimpózium, 
Szombathely-
Nagyrákos, 2014. 
április 4-5. anyagát. 
2014/3. Balázs Géza 
(bevezető), Voigt 
Vilmos: Józsa Péter 
útja a szemiotikához, 
Markó Péter: Néhány 
metafora 
hozzájárulása a mai 
társadalom 
értelmezéséhez,  

2014/4. Gráfik Imre: A jelromlásról,  
Kapitány Ágnes—Kapitány Gábor: A szövegromlás/jelromlás a szocioszemiotika 
szempontjából,  
Minya Károly: A neologizmusok és az archaizmusok korrelatív viszonya,  
Pölcz Ádám: „Mit rákentek a századok…” (A szóképek és alakzatok fogalmának rövid 
történeti áttekintése 
2015/5. Balázs Géza: „Kulturális Alzheimer-kór” (A felejtés szemiotikája),  
Horváth Sándor: Jelromlás, szimbólumpusztulás a népi vallásosságban 
 

* 
 

Megjelent a 11. Semiotica Agriensis kiadványa! 
Bauko János – Benyovszky Krisztián (szerk.): A nevek szemiotikája, NYKFE – MSZT, Nyitra 
– Budapest, 2014. 268 oldal. A Nyitrán tartott 11. Semiotica Agriensis konferencia kötete. 
 

* 
 

Megjelent a Magyar szemiotikai tanulmányok 31. kötete! 
 

Balázs Géza: Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei.  
Inter-MSZT, Budapest, 2015. 268 oldal. 

 
 

A tartalomból: 
Elméleti írások 
Az abdukció. A megszervezett (öröklött?) helyes vélekedés, következtetés 
Álom, emlékezet, identitás. Az onirikus (álombeli) tevékenység szemiotikai megközelítése 
Az emergencia mint művelődéstörténeti jelenség 
Az identitás nyelvi jelei  
Gesztuskommunikáció 
Mindennapi szemiotikai rendszereink. Jelkulturális, jelpedagógiai megjegyzések 
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Interkulturális hatások a jelhasználatra  
A magyar nyelv mint szimbólum. A magyar nyelv múzeuma elé… 
„Kulturális Alzheimer-kór”. A felejtés szemiotikája 
Napfényes szemiotika. Visszatekintés a Semiotica Agriensis egy évtizedére 
 
Esettanulmányok  
Életünk feltűnő jelei 
A bőr emlékezik. Jelek a testen 
A ruhafeliratok szemiotikai-nyelvészeti kutatásának lehetőségeiről 
Az ízlelés szemiotikájának jelentéstana 
A bor szemiotikája 
A vasút szemiotikája  
Képes népszokások. Képi fordulat a graffitiben 
Hatalom és nyelv. A nyelv a politika, a hatalom, az érdekek szolgálatában 
Hatalom és helyesírás 
Az SMS-folklór szövegtípusai 
 

* 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság megrendelhető kiadványai: 
Magyar szemiotikai tanulmányok-sorozat (1999-) 

 
Könyveinket közvetlenül a Társaságtól is meg lehet rendelni (magyszemtars@gmail.com), de 
most már az interneten is: www.e-nyelv.hu/konyvesbolt. Itt akciós árakkal is találkozhatnak.  

 
5–6. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos 
és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003. 384 oldal. 
9. Bódi Zoltán–Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes 
kommunikációban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2006. 142 oldal (+ CD 
melléklet) 
15–16. Az abdukció. Az abdukció logikája és szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga 
Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest–Líceum Kiadó, Eger, 2008. 391 oldal. 
17. A magyar reneszánsz stylus. Szerk.: Balázs Géza. Inter–Magyar Szemiotikai Társaság–
PRAE.HU, Budapest, 2008. 150 oldal. 
18–20. Ikonikus fordulat a kultúrában. Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Magyar 
Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2009. 477 oldal. 
21. Kazinczy nyomában. A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás 
máig tartó hatásairól. Szerk.: Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2009. 
143 oldal. 
24. Balázs Géza: Sms-nyelv és –folklór. MSZT, Inter Kft., PRAE.HU, Budapest, 2011. 132. 
oldal.  
25-26. Nyelv és kultúra. Kulturális nyelvészet. Szerk.: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes. 
MSZT, Budapest, 2012. 411 oldal. Ára: 4450 forint. 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. (Második kiadásban is!)  
ÚJ 28. Emlékezet: ünnep, fesztivál. Szerk.: Pölcz Ádám. MSZT, Budapest, 2013. 183 oldal.  
ÚJ 29. A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben. Szerk.: Balázs 
Géza. MSZT, Budapest, 2013. 263 oldal.  
ÚJ 30. Szívós Mihály: A jelaktusok elmélete. MSZT-Loisir Könyvkiadó, Budapest, 2014. 
230 oldal.  
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ÚJ 31. Balázs Géza: Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei. Inter-MSZT, Budapest, 
2015. 268 oldal.  
 
Sorozaton kívül:  
Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Szerk.: Balaskó Mária—Balázs 
Géza—Kovács László. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 234 oldal. 
Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Balázs Géza—Kovács László—
Szőke Viktória. Inter-MSZT-BMA-ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 224 oldal. 
ÚJ Hálózatkutatás. Diszciplínák és metszéspontok. Szerk.: Balázs Géza—Kovács 
László—Szőke Viktória. Inter-MSZT-BOM-SZTE JGYPK, Budapest-Szeged, 2013. 142 
oldal. 
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.  
ÚJ: Bauko János – Benyovszky Krisztián (szerk.): A nevek szemiotikája, NYKFE – 
MSZT, Nyitra – Budapest, 2014. 268 oldal. A Nyitrán tartott 11. Semiotica Agriensis 
konferencia kötete. 
 

A könyvek megrendelhetők: magyszemtars@gmail.com, +36-30-318-9666 
Vagy többségük közvetlenül a www.e-nyelv.hu oldalon található webboltban is! 

 
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 online megjelenését 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben is 
támogatja az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma. 
A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal és a Magyar 
Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal.  
 

 


