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2016-ban lesz 25 éves a Magyar Szemiotikai Társaság! 
 
Tagdíjfizetés (2015, 2016): 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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2016. év tervezett szemiotikai (és társult) programjai 
 
2016. április 11-12. 50. magyar nyelv hete, Sátoraljaújhely—Széphalom 
Fővédnök: Áder János köztársasági elnök 
Rendező:  
Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport—Inter Kft.  
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2016. április 13-14. Néphagyomány és nyelvi hagyomány: folklór és nyelv kapcsolata a 
Kárpát-medencében. Erdélyi Zsuzsanna születésének 100. évfordulójára.  
Rendező: A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány  
 
2016. május 5-6. Hogyan (ne) tanítsuk a nyelvtant? Tandem-konferencia Budapesten és 
Nagyváradon 
Konferencia, műhelybeszélgetés a nyelvtantanításról 
Rendező: Magyar Szemiotikai Társaság, együttműködő szervezet: Romániai Magyar 
Pedagógusok Egyesülete, Nagyvárad 
 
2016. május (később meghirdetve): A Magyar Szemiotikai Társaság éves közgyűlése  
 
2016. június 15-19. 3. nyelvésztábor, Sátoraljaújhely – Széphalom  
Rendező: Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport--Inter Kft. 
2016. június 17-19. 6. anyanyelvi juniális, Sátoraljaújhely—Széphalom  
Rendező: Anyanyelvápolók Szövetsége  
 
2016. június 18. „A legnagyobb magyarok” esszékonferencia. Esszékonferencia Széchenyi 
István születésének 225. évfordulója alkalmából 
Rendező: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága  
 
2016. július 25-29. Partiumi (Bihari) Nyári Egyetem: Határtalanul… bomló nemzeti 
kultúrák, Berettyóújfalu–Nagyvárad/Félixfürdő 
Rendezi: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Partiumi Keresztény 
Egyetem  
 
2016. szeptember 30. – október 2. Eger, 15. Semiotica Agriensis: Multikulturalitás 
A TERVEK SZERINT ITT, EGERBEN ÜNNEPELJÜK MEG AZ MSZT 25 ÉVES 
FENNÁLLÁSÁT!  
 
2016. november 7. Összeomlás előtt… A szórványok, diaszpórák üzenete 
Rendező: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága  
 
2016. november 13. A 6. magyar nyelv napja: Tudományos tanácskozás – Gálaműsor 
Rendezi: Anyanyelvápolók Szövetsége 
 
2016. november 21—22. A grammatikaírás és -tanítás aktuális kérdései 
Rendező: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék  
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Erdei Tamás (SZTE JGYPK) 
VOIGT VILMOS HÁROM SZEMIOTIKAI KÖTETE 

 
Voigt Vilmos: Jeltudomány. Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek 05. Szegedi Egyetemi 
Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2011. 148 p. - Voigt Vilmos: 
Etnoszemiotika. Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek 07. Szegedi Egyetemi Kiadó – 
Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2013. 158 p. - Voigt Vilmos: Jelek és vallások. 
Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek 08. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula 
Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2015. 224 p. 
 
Az Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek sorozatát Tóth Szergej és Vass László 
szerkesztők azzal a céllal hozták létre, hogy a kötetek az alkalmazott nyelvészet egyes 
területeinek rövid, de alapos bemutatása mellett a nyelvészeti mesterszakok kurzusai 
számára közvetlen, differenciált, tematikusan szervezett jegyzetekként 
szolgálhassanak. Ebbe a keretbe illeszkednek a sorozatban 05-ös, 07-es és 08-as 
sorszámot viselő kötetek is, melyek szerzője Voigt Vilmos, a néprajztudomány doktora, 
a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke. Az egyes mesterfüzetek fejezeteinek száma 
éppen egy felsőoktatási kurzus féléves óraszámával egyezik meg, az egyes fejezetek 
pedig egy-egy jól körülhatárolt témát járnak körül, így a kurzusok oktatói és hallgatói 
számára is könnyen, praktikusan használhatóak. Megjelenésük aktualitását emeli, hogy 
az első kötet kibocsátásának évétől, azaz 2011-től szemiotika mesterszak indult az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 
A három közül az első, Jeltudomány című kötet a terjedelmi korlátok miatt nem adja, 
nem adhatja az eddig megjelent összes fontos szemiotikai mű tartalmi áttekintését. A 
bevezető fejezetben azonban a legfontosabb művek már említésre kerülnek, az utolsó 
fejezetben és a mellékletben pedig további jeltudománnyal foglalkozó könyvek, sőt, 
szervezetek felől tájékozódhat az olvasó. A második fejezetben ismerteti a szerző, mit 
is ért a jeltudomány „jel” fogalma alatt, milyen tulajdonságai vannak a jeleknek, és 
bemutatja ezekről a tudományterület „alapítói”, Ferdinand de Saussure és Charles 
Sanders Peirce gondolatait. A harmadik fejezet a jelek rendszereire hívja fel a 
figyelmet: egy jel csak egy adott jelrendszer részeként értelmezhető, tehát az 
interpretáló számára csak ezen jelrendszer ismeretében válik jellé. Ezután Peirce 
jelosztályozásának teljes bemutatása következik, majd a nála gyakorlatiasabb, a 
(társadalomtudományi) alkalmazás fontosságát hangsúlyozó Adam Schaff 
tipológiájával és Georg Klaus szigmatika fogalmával ismerkedhet meg az olvasó, mely 
utóbbi fogalom a szemantikának alárendelt területként a jelnek a jeltárgyhoz fűződő 
viszonyát vizsgálja.  
A hatodik fejezet „jel” és „jelentés” szoros összefüggését érzékelteti. Már maga a jel szó 
is számtalan jelentéssel bír, az egyes nyelvek eltérő színrendszere eltérő fizikai 
(fényhullámhosszal mérhető) színhatárokat jelentenek, egy ételrecept követőjének 
pedig kihívás lehet a különböző mennyiségek jelentésének értelmezése (púposzott 
evőkanálnyi, vizespohárnyi stb.). A fejezet röviden bemutatja Gottlob Frege, Louis 
Hjelmslev és Roland Barthes szemiotikai jelentéselméleteit. E névsorba illeszti Charles 
Morris nevét a következő fejezet, mely az ő – szövegek működésével foglalkozó – 
elméletének leírását adja, amelyben a szövegegységek (discourse) négyfajta módozata 
(megjelölő, kiemelő, előírásszerű, formatív) és négyfajta használata (informatív, 
értékelő, késztető, rendszerező) alapján tizenhat típust különít el. A nyolcadik fejezet 
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mutatja be „a párizsi iskolát”, hatásukat, eredményeik közül kettőt, és vezetőjüket, 
Algirdas Greimast, aki szemiotikai szótárat is szerkesztett. 
A kilencedik fejezet hívja fel a figyelmet arra a – különösen szovjet tudósok által 
tárgyalt – elméletre, hogy a jelrendszerek között vannak elsődlegesek, és vannak ezekre 
épülő másodlagosak is. A nyelv természetesen elsődleges jelrendszer, az erre épülő 
költészet a másodlagosra példa. A jelek és jelszövegek felépítése c. fejezet megmutatja: 
bár egy kultúra jelei mindig önkényesek, arbitrálisak, azokat csak szigorú szabályok 
követésével használhatjuk és érthetjük meg. A nyelvhez hasonlóan az egyéb 
jelrendszerekben is szintagmatikus szabályok irányítják a jelek egymás után illesztését, 
és paradigmatikus szabályok a szintagmatikus sorrendben az egyes jelek másikkal való 
lecserélhetőségét. Ezen szabályok működésére az egymásra meglepően hasonlító 
nemzeti himnuszok világából kapunk példákat. E rendszer ismeretében a nyelven 
túlmenően más jelek szintaktikáját, szemantikáját és pragmatikáját is 
tanulmányozhatjuk – e három szemiotikai terület elkülönítése már a jeltudomány 
korai szakaszában felmerült. A társadalom és a kultúra szemiotikájával foglalkozó 
tizenegyedik fejezetben Voigt megjegyzi: egyelőre alapos elméleti áttekintés nem 
született, a társadalomszemiotika és a kultúraszemiotika pontos elméleti alapozása 
még várat magára. Ehelyett az egyes jelenségeket, főleg az intézményesült formában 
megjelenő társadalmi/kulturális jelhasználatot vizsgálják a kutatók, így például a 
tudomány, az oktatás, a hatalom, az erőszakszervezetek, a kulturális intézmények által 
használt jeleket. A szó szoros értelmében vett kultúra jeleivel foglalkozik a 
tizenkettedik fejezet. Nemcsak a magaskultúra jeleiről van szó: egy katonai erővel 
hódító hatalom a saját jelhasználatát kényszeríti a meghódítottakra, miközben saját 
hatalmát műkincsek elrablásával jelzi. Komplex szemiotikai előadást láthatunk a 
kirakatokban, a falusi búcsúk árusainak standjain vagy az otthoni magángyűjtemények 
elendezésében. A fejezet Jurij Lotman munkásságának ismertetésével zárul, aki egész 
életében foglalkozott a kultúrával, annak tipológiájával, és sokszor érintette a kultúra 
szemiotikáját is. 
Mint az a fentikből kiderül, a szemiotika klasszikusaihoz hasonlóan Voigt Vilmos is 
széles körből meríti a különböző jeltudományi elméleteket illusztráló példákat. Ezek a 
példák, akárcsak a jelek maguk, sokfélék, érdekesek, szemléletesek, olykor humorosak 
is. A kötet értékét nagyban emeli, hogy a szerző az általa továbbgondolásra, további 
kutatásra érdemesnek tartott témákat, jelenségeket, példákat – stílszerűen – egy 
tizenötödik századi kódexből vett „jel” szóval jelölte meg a lap szélén. A jelenlegi és 
jövőbeli szemiotikusok számára javasolt témák száma százötven fölött van! 
Voigt Vilmos már az első kötet tizenharmadik fejezetében felhívja a figyelmet rá, hogy 
az etnoszemiotikát, azaz a folklorisztika és néprajz jeltudományi ágazatát 
nemzetközileg is magyar találmánynak tartják. A neves néprajztudós ezzel előlegezte 
meg következő, Etnoszemiotika című kötetét. Etnoszemiotikának az egyes népek 
életmódjának jeltudományi vizsgálatát nevezzük. Már a bevezető fejezetben körüljárt 
példák utalnak a téma gazdagságára: a gyász öltözködéssel való kifejezése vagy az 
oroszlán mint nemzeti jelkép vizsgálata épp úgy idetartozhat, mint a Valentin-napkor 
manapság használt jelek. 1970 körül még a folklór szemiotikáját érintő külföldi 
nyelvészek, Greimas és Sztyepanov nem tartották alkalmasnak a szemiotikát modern 
jelenségek vizsgálatára. Magyarországon ugyanekkor néprajkutatók, Hoppál Mihály, 
Gráfik Imre és Voigt Vilmos foglalkoztak egy ennél tágabb értelemen vett, a mai népek 
és társadalmak jelhasználatával is foglalkozó etnoszemiotika lehetőségeivel. Végül 
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Voigt Vilmos szervezte szemiotikai keretek közé ezen kutatásokat, és a 
legterjedelmesebb, legismertebb nemzetközi szemiotikai szótár számára is ő készítette 
el a megfelelő címszót. 
Mint arra a Mennyire sokféle is egy jel? c. fejezetben a szerző utal, az etnoszemiotika 
egyik nagy előnye az elméleti jeltudományhoz képest, hogy tényei a komplexitásnak, 
az egyes jelek többrétegűségének, összetettségének felismerésére késztetnek. A 
jelhasználat vizsgálatának pragmatikai oldalát az öltözködés, szintaktikai oldalát a 
mesék és ráolvasások, szemantikai oldalát a népdalok világából vett példákkal 
szemlélteti a könyv. A következő három fejezet foglakozik Peirce második 
„trichotómiájával”. Indexikus jelekre olyan meglepő példákat olvashatunk, mint a 
különböző nemzetiségekre vonatkozó sztereotípiák. Ikonikus jelekként a kalotaszegi 
hímzés jelrendszeréből láthatunk gazdagon illusztrált példákat. A szimbólumok 
mibenlétét a zászlók fajtáinak bemutatásával szemlélteti a szerző. 
A szöveg mint diskurzus a tizedik fejezet témája. Az apróhirdetéseknek, a 
köszönéseknek és azok fogadásának, a (tréfás) sírfeliratoknak vagy a locsolóverseknek 
az elemzése megmutatja: a nyelvi szövegek jóval többek, mint csak nyelvi szövegek. 
Voigt Vilmos már negyven éve javasolta a műfajhierarchia bevezetését a folklorisztikai 
kutatásba. Ehhez megkülönböztető jegyek félszáz oppozícióját foglalta rendszerbe, 
amelyet ugyanebben a fejezetben mutat be. A tizenegyedik fejezetben a szóbeliség, a 
szóbeli szövegek három nagy tartományát (mindennapi, népköltészeti, hivatásos) 
szemlélteti változatos példákkal. E három tartományt a kommunikáció tényezői 
szerint foglalja táblázatba a fejezet végén. További három fejezet az alkalmazott 
etnoszemiotika területére kalauzol: megismerhetjük a népdalszövegek jelképeit, a 
házak és berendezésük szemiotikáját és a fordítás, fordíthatóság, fordíthatatlanság 
etnoszemiotikai értelmezését. 
Ahogy a „trilógia” első kötete a másodikat, úgy a második a harmadikat előlegezi meg: 
a második kötet függelékében a vallás szemiotikájával, a vallással mint jelrendszerrel 
foglalkozik a szerző egy tanulmány erejéig. Ebben megjegyzi, hogy noha számos 
konferencia és kiadvány érintette már hazánkban a vallások szemiotikáját, 
pontosabban a vallásokban használt jelek elemzését, a vallástudomány és a szemiotika 
összekapcsolása még nem történt meg. Pedig a vallás és a jelhasználat lényegüket 
tekintve is igen szorosan kapcsolódnak össze: a valódi vallás transzcendens, önmagán 
túlmutat, Peirce jeldefiníciója pedig így szól: jel az, ami valami helyett áll. Ezért 
örvendetes, hogy a 08-as sorszámot viselő mesterfüzetet ennek a témának „szentelte” a 
szerző. 
Már a Jelek és vallások c. könyv bevezetőjében szerepel a vallásszemiotika 
„alaptörvénye”: a vallási jel esetében különösen fontos az önmagába való visszacsatolás, 
a jel értékelése, azaz elfogadása vagy elutasítása. A vallás a társadalmi tudat sajátságos 
kifejeződése, és mint ilyen, jelrendszert alkot. Ezt a rendszert érhetjük tetten a 
különböző vallások naptárainak felépítésében, vagy a geneziselméleteikben a „teremtés 
előtti teremtés” gondolatában – ez voltaképpen a rendszer megteremtését jelenti a 
tulajdonképpeni teremtés előtt. Megismerhetjük a kötet elején a magyar teológia 
klasszikusainak jelfelfogását is: Pázmány Péterét katolikus, Apáczai Csere Jánosét 
protestáns részről. 
A különböző vallású népeknél különböző jelei vannak az isteneknek, ezek az 
egyiptomiaknál például számosabbak, mint a görögöknél. Az isteni és egyéb vallási 
jelek esetében a legfontosabb az interpretáns, aki a jellel közvetlen kapcsolatban van 
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(immediate interpretant), reagál, válaszol a jelre (dynamical interpretant) és annak 
hatására kreatív tevékenységet végez (final interpretant). Továbbá a vallással 
kapcsolatban is értelmezhetőek elsődleges és másodlagos jelrendszerek. Ezekre 
bőségesen hoz példákat a könyv olyan témakörökből, mint az idő mérése, a 
csillagképek értelmezése, az indián vagy a japán hitvilág. Az ötödik fejezet arra ad 
választ, hogyan értelmezhetőek jeltudományi szempontból hiedelem, hit, vallás és 
rítus fogalmai. Hiedelemnek azt nevezhetjük – írja a szerző a következő fejezetben –, 
amikor hiedelemtörténetek, hiedelemábrázolások, hiedelemcselekvések (pl. 
zarándokút) és hiedelemtárgyak hiedelemfunkció keretében jelennek meg. A 
hiedelmek szintagmatikus (pl. egy történet felépítése) és paradigmatikus (pl. visszatérő 
sztereotíp szereplők) tengelyeit vizsgálja a fejezet további része. A hiedelmekkel 
keveset foglalkoztak eddig a szemiotikusok, Voigt Vilmos viszont érdekes okfejtésében 
még azt is megvizsgálja a jeltudomány szempontjából: egyáltalán miért is hiszünk 
bennük? 
Az életet és a halált kifejező áldozás, áldozat jeleit olyan különböző népeknél mutatja 
be a szerző, mint a vogulok vagy a vikingek. Az Ál- és alakoskodás c. rész Umberto Eco 
gondolatából indul ki: valami akkor jel, ha nem az, ami: hazugság, ál-alak. A vallásban 
ez érhető tetten az „álnokság” fogalmában vagy a halotti maszkok használatában. A 
hétköznapi ember számára ennél nagyobb jelentőséggel bír, hogy az egyes vallások mit 
tartanak igazságnak, hiszen az „igaz hit” alapját képező igazságfelfogások különbsége 
véres vallásháborúkat eredményezett a történelem során. Sokszor a vallási vezetők az 
isteni igazság kiderítésére alkalmazott eszközei sem csupán jóslást, jelek értelmezését 
vagy különböző logikai gondolatmeneteket alkalmazó hitvitákat jelentettek, hanem 
például tüzesvas- és forróvízpróbákat. 
Az egyébként bizonytalan származású teológus-logikus, Poinsot 1631-ben kiadott 
művével, a Tractatus de Signis (Értekezés a jelekről) c. írással foglalkozik a tizedik 
fejezet. Noha Poinsot elsősorban logikusként aposztrofálható, néhány – Peirce és 
Gremais gondolatait megelőlegező – felismerése a vallásszemiotikában is használható 
(a mindennapok jeleivel nem is nagyon foglalkozik). Ilyen az a gondolat, hogy a vallás 
nem Istenre, hanem a kultuszra vonatkozik. 
Mivel a vallások világában igen gyakran szövegekben nyilvánulnak meg a jelezés 
eredményei, és a műfajok szemiotikája jól működő kutatási terület, ezért igen fontos a 
sajátos vallási szövegműfajok jeltudományi elemzése. Ezek közül a látomásokkal, az 
imákkal és a találós kérdésekkel foglakozik a tizenegyedik fejezet. A tizenkettedik 
fejezetben jelzi a szerző: ha egy üzenet egy „másik világból” érkezik, az automatikusan 
jelnek számít, legyen az vallásos áhítat közben átélt látomás, vagy okkultista 
szeánszokon a „táncoltatott” asztal mozgása. Az okkultista témakör már a 
tizenkilencedik század második felétől népszerű volt hazánkban, az 1920-as években 
Az okkultizmus könyvei címmel könyvsorozat is jelent meg. Voigt Vilmos kötetét – 
annak függelékében – ismét egy önállóan is olvasható esszével zárja, ezúttal Szent 
György orosz fémikonokon történő ábrázolásainak elemzésével, s ehhez néhány képet 
is mellékel. 
A három kötetet haszonnal forgathatják a szemiotika iránt érdeklődők, akik számára a 
szerző számos további jeltudományi művet és érdekes kutatási témákat javasol. A 
kultúra, azon belül a folklorisztika és néprajz kutatói újabb nézőponttal és 
módszerekkel gazdagodhatnak. A fentebb már ismertetett okok miatt a három 
mesterfüzet leginkább a különböző nyelvészeti mesterszakok hallgatóinak és 
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oktatóinak ajánlható. Ahogy Voigt Vilmos az első itt recenzált kötetben írja: „...az 
oktatás gyakorlatilag az „interpretálás” tanítása. Mindehhez az interpretáns megfelelő 
fokozatait ajánlom – mindenkinek. A firstness és a primary interpretant jegyében a az 
egész mű létének és céljának felismerését. A secondness és a dynamic interpretant 
jegyében a felmerülő kérdésekre adandó válasz keresését. A thirdness és a final 
interpretant jegyében pedig önálló továbbmunkálkodást.” 
 
Megjegyzés: Az írást a szerző és a szerkesztő engedélyével vettük át a Nyelvek – kódok – 
hallgatók. Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok 2. című kötetből. A szerk.  
 

* 
 

Sz. Tóth Gyula 
Jelekkel a világ körül (nem 80 nap alatt) 

 
Balázs Géza: Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei. Magyar Szemiotikai Társaság, 

2015. 
 
Rövid, ismertető recenziót terveztem írni először. Ahogyan alaposabban 
belemélyedtem az olvasásba, egyik tanulmány a másik után kerekítette a témát. 
Hatalmas és fontos problémakör tárult föl, ami lendítette az inspirációt, ezzel tágítva 
az értelmezés kereteit. 
Már az elején be kell jelenteni, hogy kapóra jött ez a kötet, kedvemre való, számos 
tétele a tananyag részeként szerepelt kommunikációs kurzusaimon. Az irodalmat 
szemlézve régi „ismerősöket” találunk, mint Buda Béla, Horányi Özséb, Szépe György, 
Leontyev, Chomsky, Karácsony Sándor: A magyar észjárásával, Foucault: A hatalom 
metamorfózisával, aztán a sűrítőn látó E. Hall, aki a Rejtett dimenziókat tárja fel. Az 
összeállításban vannak még kedvencek, és ismeretlenek is bőven. A vaskos kincstárból 
49-et a szerző jegyez.  
Jó ismerősök, értelmiségiek, ízlelgetve a könyv címét, bizonytalanok voltak. Hm. 
Közelítésül ilyenekkel próbálkoztam: emberkörüli jelek, jelek az ember útján. De ott a 
beszélő alcím. Na, ezek itt a kérdések: „életünk” meg „feltűnő”. Tiszta sor. Ahogy a 
tanulmányokat olvassuk, sorra jönnek az újabb kérdések. Itt van a következő. Miért 
kell kötetbe gyűjteni korábban megjelent tanulmányokat? Miért kell megjelentetni 
korábban már kiadott könyveket? Könyvszerkesztői tanfolyamon felvetődik. Tényleg. 
Hiszen egyszer már kiadták, az emberek elolvasták (?). Szükség van erre még? El lehet 
adni? Nyereséges egy ilyen válogatás? Jogos, ám szűklátókörű kérdések. No, ilyenekre 
válasz ez a kötet. 
Nézzük didaktikusan: átvilágítjuk a szerkezetet, a tartalmat, keressük a témákat. 
Elmélet és gyakorlat együtt. Elméleti írás: 10, esettanulmány: 10. Eligazításul: a 
tanulmányok első megjelenésének helye. Elmélyedésre: irodalom, 249 forrás. 
Többoldalú, transzdiszciplináris (mondhatunk hálózatot is) megközelítés, sokfelé nyit: 
tudományok, oktatás, kulturális szektorok, műveltségterületek. Minden, ami emberi – 
mindennapi szemiotikai rendszereink, szól az eligazítás. Életünk feltűnő és rejtett jelei, 
amelyekről tudunk vagy sem, meghatározóak, befolyásolják életünk sorát. A feltűnő 
jelek között vibrálnak olyanok, mint a graffiti, a tetoválások, a rejtvényfeliratok, a 
közéleti jelszók. A bőr is emlékezik, a ruha emlékeztet, az öltözködés árulkodó, 
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amiként az is, mit eszünk s hogyan. Az ízlés univerzális és kultúrafüggő. A bor, a 
pálinka nem hiányozhat a vendégbarát gasztronómia asztaláról, de a vasútnak is 
megvan a romantikája, illetve a szemiotikája. A kulturális emlékezet technológiája 
átalakul, erről képes szokásaink közölnek bővebb ismereteket. A hatalom 
megkerülhetetlen: a nyelv az érdekek szolgálatában. Jó résen lenni, átláthatunk a 
szitán, az akciók, a szónoklatok leleplezhetőek. Az internethasználat fordulatai 
megnövelik az „új (virtuális) írásbeli kultúrák” iránti tudományos érdeklődést, 
megjelenik a SMS-es folklór, s annak számos hatása.  
A jelek tanulmányozása, mint „a fejlődés egyik alapgondolata, az emergencia vagy 
»kiemelkedés« vagy »új minőség«” elvezet az antik filozófiáig, mondja a szerző. A jel az 
„emergens folyamat előfeltétele és közvetítője”. Megismerhető, tanulható, a tanulás 
„magával vonja a jelek értelmezését, felhalmozását és elsajátítását” (31-32.).  
Balázs Géza a jelek szárnyán nagy utat jár be. A művelődéstörténeti–nyelvi aspektusok 
kibontása után Rákosrendezőn graffitikbe botlik (193.), Dél-Magyarországon a 
vasútbúcsúztatón időzik el (176.). A szekszárdi löszfalba vájt régi pince sem kerüli el 
figyelmét (166.). A házias gasztronómiára csábító falvédőfeliraton is megakad a szeme: 
„Finom étel lesz a tálba – Gyere babám vacsorára” (162.). (Ennek a műfajnak, témának 
nagy divatja van, számos gyűjtő színes falvédőkről álmodik, bőséges repertoárral 
rendelkezik. Két ember van: akinek volt falvédője, és akinek nem. Szólt az asszony 
bölcsen: „Férjecském, boldog vagyok nagyon, Ha pénzed korcsmában nem hagyod”. És 
a vallomás: „Úgy imádom én magát, mint a Hold az éjszakát”. Ez személyes darab, 
pécsi gyermekkorom családi emléke, földművelő nagyszüleim konyhájának faláról. Az 
Isonzótól hazakerülve nagyapám megnősült, az ifjú pár egybekelt, életük végéig nem 
hagyták el egymást.) A világutazó, mondjuk éppen Erdélyen át, eljut Costa Ricáig, de 
az úttalan utakat sem kerüli el, Szarvas és Mezőberény között megállásra készteti: 
„Krisztus-kereszt az erdőn” (94.). A házszámozás is segíti, talán így találja meg 
Zuglóban a Rákosmező teret, az országgyűlések emlékkövét (84.).  
Ám bármerre is vezessen Balázs Géza útja, az útjelző, a támpont: Széphalom, Kazinczy 
Ferenc emlékével, a magyar nyelv szimbolikus helye (95-102.). Megható a tudomány, a 
tudás, a tanárok tisztelete, mely kölcsönös a fiatalabb és az idősebb kollégák részéről. 
Egy kultúrtörténeti pillanat tanúskodik erről. A Napfényes szemiotika című fejezetben, 
visszatekintve a szemiotikai konferenciákra, mit is jelent mindez a résztvevőknek: „Egy 
nagy élmény” – vallja meg Voigt Vilmos, a Magyar Szemiotikai Társaság alapító elnöke. 
„Aki az életének első néhány évtizedében nem tud beszerezni ilyen saját 
tudományterületeket és ilyen példaadó embereket maga köré, minek is él?” (119.). A 
temetőben a nagy elődök előtti főhajtás is a szemiotika emberi, értékőrző tartalmát 
példázza (18.). 
Mindenről fotót készít Balázs Géza, rögzít: bemutatásra, felejtés ellen. Mert a 
jeltermelődés magával hozza a jelromlást is, a felejtést. Egyfelől felveti: az egyik fő 
kérdés az, hogy „terápiára van szükség, vagy egyáltalán az emberi élet, a kultúra, illetve 
a kultúrához való viszonyunk újragondolására. Tudom, hogy ez a legnehezebb.” (42.). 
Ugyanakkor működik és hat a felejtés – művészete is van, ám betegség is: „Kulturális 
Alzheimer-kór”  
Az ember keveredik a tömegben, nem csendesedik. A kevert világban az ember 
elszakad a gyökereitől, új jelrendszerekben bolyong. Úgy érzi boldogul. A felejtés 
szemiotikája súlyos kérdéseket vet föl, kénytelen: jobb elfelejteni azt, amit felejteni 
szeretnénk? Jobb volna felejteni, ami összeomlik úgyis… „Eddig minden kultúra 



9 
 

elpusztult vagy átalakult.” (111.). Jel–kép–rendszer – sok még a meg nem fejtett titok. 
Fel van adva a lecke, Balázs Géza mint felelős kutató-tanár „nem tett mást”, jelzi: 
váltóra van állítva a szemafor. Aki megőriz valamit, mégis, kulturális gyökereiből a 
földrajzi hely- és klímaváltásban, az a vándorlás és letelepedés után, annak ellenére, 
fennmarad. Mi tartja fenn, mi élteti az afrikai meleg zónából jövő embert a hideg 
északon?  Saját jel/kép/rendszere, ha fiziológiailag nehéz is elviselni a skandináv 
hűvösséget. A hit. Annak jele, képe, rendszere által őrzi a kultúráját, az öltözéket, a 
kendőt az arca előtt, az étkeket, az étkezést. Az imádság, amihez teret adnak az új 
kultúrában szaporodó mecsetek. A megőrzött kulturális jelek otthonossá teszik az 
egyént (aki nem „bábu”) a befogadó kultúrában. 
Ebből a kis ízelítőből bizonyára érzékelhető a kötet gazdagsága, többirányúsága. Így a 
közelítések is többfélék, a recenzens kedvére válogat, némelyiknél, mint például az 
oktatásnál jobban elidőz. Tanítás? Szemiotika az iskolában? Ránk férne, sűrűsödik a 
világ. Ugyanakkor a táguló globalizmus szűkít, a színesség uniformizál. Miért? Az 
egyén csak a számára kedvező jeleket fogja. Miért? Többségi alapon, tömeghatás. A 
nagy színességben mindenki kezd hasonló lenni, példákat keres: belenéz az 
elektronikus képbe, választ – egyéniségét nem ismeri, az internetes forgatagban 
magára ismer –, azt hiszi, magát látja, a Mindenkit látja. A tömegen visszaköszön… a ki 
is? A tömegember. A színművészetnek is tárgya, egy darab kapcsán a színikritika 
szerint így is kifejezhető: „Ebbe belenézve nem magunkat látjuk, hanem Akár Akárkit, 
egy olyan tömegembert, akinek nem lévén más lehetősége, saját testét dobja piacra. A 
darab a jelenkor erkölcsi és morális válságát tárja föl a brechti elidegenítés 
módszertanával.” (Mi, a tömegember. Vagy.hu, 2015. január 23. 
http://www.vagy.hu/tartalom/cikk/8368_mi_a_tomegember) Akár Akárki, egy játékos 
fordulattal lehetne Akakij Akakijevics. De micsoda különbség! Gogol elbeszélésében A 
köpönyeg főszereplője egy egészen más kor, egészen más típusú alkata. Szenvedő hős. 
Monoton életéből, elégedettségéből a tragédia rángatja ki. A sarkára áll? Elégtételt 
vesz? Szelleme visszajár, mondják, egyénisége – és nem akárkisága – csak halála után 
jelenik meg. A bennünket körülvevő jelek azt üzenik: nem muszáj ezt megvárni. Élj a 
körülötted lévő jelekkel. Használd őket, egyéniségedre lesznek. Igaz, „jelpedagógia” is 
kellene (83.)  
Elérkezett a tömegember kora? Azok, akik formálják, irányítják a tömegesedés 
folyamatát, nagyon is sajátosak. Egyéni látásmóddal, ízléssel és képességekkel, sajátos 
attitűddel, szükséges eszközökkel űzik az emberipart. Nagyfokú tudatossággal. Mert a 
globalizáció, egyféle megközelítésben: a „tőkés társaságok világuralma”. Ahogy David 
C. Korten híres könyvének címe is jelzi. (Lásd a könyv magyar kiadásának fülszövegét: 
több neves méltatója szerint korszakalkotó mű, „a Nobel-díjas Desmond M. Tutu érsek 
egyenesen kötelező olvasmánynak minősíti”.) Mindennek megvannak a sajátos jegyei, 
„feltűnő jelei”, csak észre kéne venni őket. Vagy az ember szereti, ha becsapják? Úgy 
érzi, szabad, közben a komfort, a világdivat rabja. Minden relatív. Lásd a tömegember 
„boncolása”, Ortega már elkezdte. (http://tomegember.blog.hu/) Amikor jelzés nélkül 
cselekszünk: durr, van hang, fény, még illat is, csak egymásba csendülés nincs. Ó, hol 
vagyunk Baudelaire harmóniájától… Ne mondjunk le róla. Már szólt a filozofikus 
figyelmeztetés az életérzésről. Igaz, dalban, az emberek különösnek, bohókásnak 
tartották. Pedig a KFT együttes már évekkel ezelőtt nagyon komolyan kijelentette: 
„Bábu vagy… 
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… nem te lépsz, 
valaki irányít. 
Jól vigyázz, mi lesz majd, 
ha megun és leállít? 
Elszakad, elszakad 
a zsinór, és leülsz. 
Jól teszed, ha talpra állsz, 
és mielőbb menekülsz. 
 
Azt hiszem, nem hiszed, 
nincs erőd, hogy észre vedd. 
Nyisd ki a szemed! 
 
Bábu vagy, bábu vagy, 
valaki elvakít. 
Bábu vagy, úgy mozogsz, 
ahogy ő irányít. 
Elszakad, elszakad 
a zsinór, és leülsz. 
Jól teszed, ha talpra állsz, 
és mielőbb menekülsz. 
 
Azt hiszem, nem hiszed, 
nincs erőd, hogy észre vedd. 
Nyisd ki a szemed!” 
 
(Megjelenési dátum: 1996. Muszáj volt idézni a teljes dalszöveget fantasztikus 
aktualitása miatt. Hogy a nagyérdemű ne csak táncdalként hallgassa, és legyintsen rá, 
hanem „szemiotikai füllel is nézze”.) 
A kötet külső borítója rendkívül kifejező: a kép lefedi a szöveget. Összhang van. A 
(mai) kor embere szembesül egy jellel, nevezetesen az egy tárgy. A helyszín: Guatemala 
City, Popul Vuh Múzeum. A tárgy ismeretlen: egy tőlünk földrajzilag távoli 
népközösség kultúrájára utal. A tárgy mint jel, jelez, jelentést küld. Vele szemben egy 
figyelő-érdeklődő tekintet: mi ez? Érdekes ez? Fontos ez nekem? Valaki készítette ezt a 
tárgyat. Hogy kerül ez elém? S ha már elém került, közöm van hozzá? Mi közöm van 
hozzá? Mi dolgom van vele? A maja civilizáció egy darabjával néz „farkasszemet” egy 
európai. Egy magyar éppen ezekért utazott mintegy tízezer kilométert. Az ilyen 
pillanatokért. Mert érdekli a dolog, hát közeledik. „A világot a dolog hozza közelünkbe. 
A közel lényege a közeledés”. (HEIDEGGER, Martin: A dolog = A dolog és a nyelv, ford. 
JOÓS Ernő, Sárvár, Sylvester János Könyvtár, 2000, 48.) Szembesülés egy kultúra 
darabjaival. Figyelő-érdeklődő tekintettel közelítsünk hozzá. Talán még megfejhetjük a 
titkot. A velünk élő titkokat. Talán még javunkra lehetnek. Kinek tűnik fel a tárgy, 
kérdezhetjük Heidegger nyomán? A figyelő embernek. Emberünk a borítón 
szuggesztíven néz, fel akarja fedezni azt, amit észrevett. Ki ez az ember, Bárki lehet, 
(de nem Akárki) sugallja a kötet szerzője, akinek ez a szokása, s a nyomaték kedvéért 
saját arcát kölcsönzi az írásműnek. A fényképet is ő készítette, ha már arra járt. A 
magyar kulturális antropológus-nyelvész, néprajzkutató professzor rendszeresen ad 
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közre szöveges beszámolókat távoli útjairól (is). (Lásd http://e-
nyelvmagazin.hu/2015/03/05/koszonjuk-kolumbusznak/) 
Kell-e hát újra kiadni a korábbi tanulmányokat? Válaszainkat soroljuk. Korábban 
elkerülték a figyelmet. Nem érett meg az olvasóban a gondolat a felfogásra, elmaradt a 
feldolgozás, a szintézis. Nézzük az időtényezőt. Az itt sorolt témák, ezek az irodalmak 
szépen fokozatosan jelentek meg a magyar kiadványokban, és még lassabban 
szivárogtak be a szakmai befogadói tudatba, még kevesebbeknél lettek tartós 
szintéziselemek. Még a felsőoktatásban is csak itt-ott jelent meg tantárgyként a 
kommunikációelmélet, a szemiotika, a személyiségtan, az agykutatás eredményei. 
(Hogy metafizikáról, filozófiáról ne is beszéljünk.) A sikeres érettségihez ilyen 
ismeretek nem voltak szükségesek. (Ma sincs másként.) Voltak elszórt próbálkozások, 
e sorok írója az érettségi utáni (vendéglátás, turizmus, kereskedelem) szakképzésben a 
kommunikációs kultúra című tantárgyba csempészte be az „újdonságokat”. (A diákok 
kedvvel vették az „okulást”.) 
A kötetben tárgyalt témák, irodalmak, mire elterjedtek volna jelentőségüknek 
megfelelően, változott a helyzet. A rendszerváltás szétnyitotta a kultúra „ollóját”, újabb 
és újabb jelenségekre reagáló diszciplínák jelentek meg. Elég csak az 
internetkutatásokra gondolni. Az elméletek nem épültek be szervesen az iskolai 
oktatásba. Sőt, a hálózatkutatás, minden figyelmeztetés ellenére, kissé 
elhomályosította a korábban felmutatott tudományos ismereteket, már-már feledésbe 
vonva olyanokat, mint előítélet, személyiség, antropológia… 
Világossá vált, hogy a „látványcivilizáció”, ahogy Vargas Llosa nevezte, sok mindent 
kínál, és sok mindent eltakar, de a lényegi – az emberi-kulturális – kérdések maradnak! 
Az ember, a felforrósodó világhelyzetben, minden látszat ellenére, egyre inkább 
elbizonytalanodik, és kezdi keresni a válaszokat. (Egyáltalán kezdi föltenni a 
kérdéseket: Mi az ember? Mi tudhatok? Mit kell tennem? Mi adatott meg, hogy 
reméljek? No, talán még Kant is beköszön.) Tehát egyáltalán: mi ez a világ, és mi végre 
vagyunk benne? Ismerjük-e a saját kultúránk jeleit, múltjával, jelenével, és 
eligazodunk-e közöttük, általuk? (Meg)értjük-e a más kultúrák jeleit? Sok még a 
megfejtésre váró kérdés. Vagyis feladat. A jel a közelítés eszköze, létrehozni képesség, 
megfejteni képesség, észrevenni: attitűd. Szóval: Ki vagyok én?, amint Hobo Blues 
Band „korszakos dalában” hangzik el a kérdés az identitáskeresés jegyében (43.). De 
ennek is van előzménye, Hobo, a gondolkodó énekes gazdag kútból merít: Villon 
költészete előadó-művészetének egyik alappillére. Mint az Apró képek balladája. Lírai 
személyesség, emberi őszinteség, közvetlen hang, több mint ötszáz éve íródott, ma is 
érvényes. Francois Villon: Apró képek balladája  
  
Tudom, mi a tejben a légy, 
tudom, ruha teszi az embert, 
tudom, az új tavasz mi szép, 
tudom, mely gyümölcs merre termett, 
tudom, mely fán mily gyanta serked, 
tudom, hogy minden egy dolog, 
tudom a munkát, lusta kedvet; 
csak azt nem tudom, kivagyok. 
 
Tudom az urak nyakdíszét, 
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tudom, melyik ruha mi szerzet, 
tudom, ki gazdag, ki cseléd, 
tudom, mily fátyolt kik viselnek, 
tudom a tolvaj- s kártyanyelvet, 
tudom, tortán él sok piszok, 
tudom mely csap mily bort ereszthet, 
csak azt nem tudom, kivagyok. 
 
Tudom ló s öszvér erejét, 
tudom, mit érnek, mit cipelnek, 
tudom, pénz szava szép beszéd, 
tudom, hol mérik a szerelmet, 
tudom, mit higgyek a szememnek, 
tudom, Róma mit alkotott, 
tudom, a cseh mért eretnek, 
csak azt nem tudom, kivagyok. 
 
AJÁNLÁS 
 
Mindent tudok hát, drága herceg, 
tudom, mi sápadt, s mi ragyog, 
tudom, hogy a férgek megesznek, 
csak azt nem tudom, ki vagyok. 
/Szabó Lőrinc műfordítása/  
(A bejegyzés forrása: Vízöntőde online, 2010. február 23. = 
http://papijoecivisek.blogspot.hu/2010/02/francois-villon-apro-kepek-balladaja.html) 
És hogy lehet elboldogulni a jelek világában? Hát abdukcióval. Erről bőséges 
tájékoztatást ad a tudós szerző, elméleti levezetésekkel igazít el bennünket. Azt 
tudtuk, hogy az oktatásban még mindig – sokszor indokolatlanul, érdemein felül – 
dívó dedukció kevés, de az indukciós körök sem elegendőek, újabb csavar kell: 
abdukciós eljárások alkalmazás szükséges. Mindez világos okfejtéssel kiderül, a szerző 
már a kötet elején „beadja”, útbaigazításként. Megint tanultunk valamit. 
A korábbi (és nem régi!), fontos tanulmányok – így, itt és most – egybegyűjtve, esélyt 
adnak a válaszok megtalálására. Kutatási eredmények, világosan kifejtve, pontosan 
argumentálva. Ám ezzel nincs elintézve, az anyag jól transzformálható tananyaggá, 
oktatási célú felhasználásra.  Izgalmas, érdekes olvasmány, mindenkinek szóló hasznos 
tanulságokkal. Emberek a jelek útján – sokszínű jelek közt, még hadak is vonulnak. Ez 
nem tudományos kérdés. Ez kemény mindennapi menetelés. Balázs Géza nem is olyan 
régen még így biztatott: „Ha hamis a szó, kapaszkodj a nyelvbe!” Ezzel a kötettel mára 
ez így alakul: „Ha hamis a nyelv, kapaszkodj a jelbe!”  
Na, most talán kiteljesedik válaszunk az írás elején feltett kérdésre, mármint hogy 
szükséges-e az ilyen összeállítás, az újrakiadás. Még hogy hasznosság!? És ha valaki azt 
gondolná, hogy itt most vészharang kondul, hát téved. Persze, harangozni márpedig 
kell. Nem a recenzens veri félre a harangot, nem szándéka, csak jelet ád: fontos üzenet 
érkezett. Vegyék át! Kérem. Vajon mi lehet a könyvborítón az a fej? Ki készítette? Mit 
üzent? Jó lenne megfejteni. 
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Megjegyzés: Az írás képmelléklettel olvasható az E-nyelv Magazinban is (www.e-
nyelvmagazin.hu).  
 

* 
 
 

Adamikné Jászó Anna 
Legyen hungarikum a fonomimika! 

 
Hungarikum nemcsak tárgy lehet, hanem szellemi termék is: Bartók életműve, a 
Kodály-módszer és még sok egyéb (szépen írt erről a Magyar Nemzetben dr. Hantz 
Péter). Miért ne lehetne hungarikum a fonomimika? Tokaji aszút nem mindenki iszik, 
gulyást nem mindenki eszik, nem mindenki ír golyóstollal, de mindenki tanul olvasni-
írni, ezért a fonomimika mindenkit érint(het). Azzal pedig mindenki egyetérthet, hogy 
az olvasás-írás tanítása az anyanyelv tanítása is egyben, az anyanyelvi műveltség ügye. 
A fonomimika a hangoztatást és a mozgást kombináló, játékos olvasástanítási módszer 
volt, 1899-ben találták fel, 1925-ben a tanterv is előírta, 1925 és 1950 közötti 
ábécéskönyveink fonomimikai módszerűek voltak. Tudomásom szerint csak 
Magyarországon alkalmazták, ezért lehetne hungarikum. Állítólag a legelmaradottabb 
környezetből jövő, legcsekélyebb értelmű gyereket is megtanították vele olvasni, nem 
volt „diszlexia”. 

Milyen volt a fonomimika? Tulajdonképpen egy eszköz volt, 
melyet a hangoztató-elemző-összetevő olvasástanítási 
módszerhez alkalmaztak. A hangoztatás volt az alapja, vagyis 
előbb a hangot tanították meg, mégpedig valamilyen játékos 
mesébe foglalva. A tanító mesélt a gyerekeknek, a meséből 
kiemelt egy jellegzetes 
hangot, például egy 
kisfiú valamin 
csodálkozott, s ezt 
mondta: á. A hanghoz 
egy kézjelet kapcsoltak. 

Összevonták a hangokat a kézjelek segítségével. 
Ezután tanították meg a betűt, a nyomtatottal 
párhuzamosan leírva is, mindig hangoztatva. Majd 
összeolvasták a betűket, megint a kézjelekkel. 
Mi volt a kézjelek szerepe? A pszichológus Nagy 
László szerint: együttmozgás, mely segítette az 
elszigetelten tanított hangok kapcsolását, 
összeolvasását. Egyébként a kézjeleket csak 
elsőben alkalmazták, év végére leszoktak róluk a 
gyerekek, akkor már folyékonyan olvastak. 
Döbbenetes élményem volt nemrégiben egy 
doktori védésen: a jelölt megemlítette, hogy a 
problematikus gyerekek tanításában milyen fontos a mozgás. Akkor beszéltünk is 
arról, hogy ezeket a gyerekeket mennyire segítené a fonomimika, ha a mai tanítók 
ismernék. Egy reklámot lehet hallani manapság a tévében: „A rendszeres testmozgás 
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fejleszti az agyi pályák kialakulását.” A fonomimika feltalálója ezt nem hangsúlyozta, 
de nyilván tapasztalatból érezhette. 
Kodály biztosan ismerte a fonomimikát, kérdéses, hogy volt-e hatással a fonomimika a 
kézjeles szolmizáció kialakítására. Jó disszertációtéma, kedves zenepedagógusok! 
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A fonomimika kitalálója és sikerre vivője egy okos tanítónő, Tomcsányiné Czukrász 
Róza volt. Nehéz volt elismertetnie, mert a tanügyi bácsik nem akartak hadonászni. 
1950-ben rendeletileg megszüntették, a Módszertani kézikönyvben az illetékesek ezt 
írták (kapaszkodjanak meg): „Ezt a fonomimikai módszert a primitív ember ösztönös 
mozdulatára alapozták”, gépies volt, a burzsoá pedagógia játékos jellegét képviselte, „a 
szocialista társadalomban ez a módszer nem felelhet meg, nálunk nem válhat 
mulattató játékká, szórakozássá a tanulás”. Erős ellenérzést alakítottak ki a 
fonomimikával szemben, nem sikerült soha felújítani, mert az oktatásirányítók valami 
rosszat hallottak róla. (Tomcsányiné 1945 után elhagyta az országot, lehet, hogy ez is 
közrejátszott a fonomimika elítélésében. Nem tudom, mikor és hol halt meg.)  
Hosszasan lehetne még a fonomimikáról írni, részletesen ismertettem A magyar 
olvasástanítás története c. könyvemben. Nemcsak a mozgás volt benne fontos, hanem 
a hangoztatás is. A hangoztatás elsődlegessége nagyon fontos az olvasástanításban (ez 
sérült 1978-ban). Az az olvasástanítási módszer jó, az segít a kevésbé fejlett analizáló 
képességű gyerekeken, amelyik a hangoztatásra épít, ezt bebizonyította Csépe Valéria 
Az olvasó agy c. könyvében. A fonomimika sikerességéről nincsen kísérletes bizonyítás, 
„csak” a gyakorlat igazolta.  
Legyen hungarikum a fonomimika, már csak azért is, hogy ne felejtsünk el egy bevált 
olvasástanítási módszert. Aki olvassa, adja át! 
 
Megjegyzés: A Magyar Nemzet Hétvégi Magazin 2013. március 16-i számban megjelent 
írásnak kérésünkre a szerző által átdolgozott változata. A szerk.  
 

* 
 

Beszámoló a Felelet a Mondolatra konferenciáról 
Már-már pikantéria… 

 
Az általa látogatott nagy könyvtárban előtte száz évig senki sem vette ki a 
Mondolatot… ezzel indította Balázs Géza a Felelet a Mondolatra konferenciát. 
Két napon át, Budapesten és az „Antimondolat” szülőföldjén, Pécelen, a Ráday 
kastélyban idézték fel irodalmárok és nyelvészek a különös vita és különös emberek 
történetét. 
Kováts Dániel fölvillantotta: Kölcsey és Szemere talán csak szórakoztak 1814 nyarán, 
Kölcsey nem is akarta kiadni a Feleletet. Sebő József és társasága Dicshalom 
(Veszprém) üzenetét hozta: nem voltak annyira keményfejű ortológusok a 
veszprémiek. Kazinczynak viszont üldözési mániája lehetett, állítólag Fazekas 
Döbrögiében is magát vélte fölfedezni. Minya Károly a sikertelen nyelvújításokat 
nyelvészeti szempontból indokolta. Pomozi Péter a vita mai üzenetére, a tudatos 
nyelvtervezésre figyelmeztetett, Fűzfa Balázs pedig Péterfy Gergely Kitömött barbárja 
kapcsán beszélt a kor eszmeáramlatairól. 
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Már-már a pikantéria határát súrolták a péceli előadások: melyek Szemere és Kölcsey 
bonyolult kapcsolatát, azt a bizonyos 1814. esztendő nyári hónapjait idézték fel Fráter 
Zoltán, Hujber Szabolcs és Balázs Géza oknyomozásában – de nem a bulvár-
irodalomtörténet, hanem az alapos szövegelemzés módszerével.„Jó irodalmi 
alkotásban lehetetlen hazudni” hangzott el. 
 

 
 
Zárásul egy ugyancsak péceli nyelvész, Deme László portréját rajzolta meg éveken át 
munkatársa, Büky László. A péceli „kiskastélyos” világ színházteremtő próbálkozásait 
Holló Szilvia mutatta be – először itt mutatta be egy 1822-es, kuriózum értékű péceli 
kastélyszínház színlapját… 
Balázs Géza így összegzett: 2013-ban Veszprémben volt egy Mondolat konferencia, 
emléktáblaavatás, ott fogalmazódott meg bennem, hogy folytassuk a Felelettel, de 
időközben a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tagjai is fölvetették, indítsunk 
sorozatot Elfeledett nyelvészek, nyelvi hétköznapok címmel. Ez kezdődött most el, s 
úgy látom, lesz bőven dolgunk, sőt a témák felkutatására vállalkozó emberünk is. A 
Felelet a Mondolatra konferencia anyagát 2016 elején megjelentetik. 
(A programot támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.) 
 
Szöveg: VSZ, kép: Minya Károly 
 

* 
 

Udvariasságkutatók– Semiotica Agriensis, 13–14. (2015) 
 
Hogy mióta van udvariasságkutatás, azt tudjuk, hogy mi az udvariasság eredete? 
A Magyar Szemiotikai Társaság egri udvariasság-konferenciáján több válasz is 
elhangzott: levezethető az emberi viselkedéskomplexumból (rangsor), bár ezt még 

nem hangsúlyozták. 
Az udvariasságot a nyelvben 
rendelkezésre álló „helyettesítő 
viselkedés” teszi lehetővé. Ez 
az alap. S ami ráépül, az már 

illemirodalom, 
művelődéstörténet, 

nyelvtörténet, nyelvművelés, 
meg leginkább pragmatika, 
például a lassan már unásig 
ismételt udvariasságelméletek. 
Az udvariasság témájának 
legjobb szakemberei 
találkoztak Egerben, 
bemutatták kutatásaikat, 
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fölvetettek problémákat, meghallgatták egymást. Csak úgy záporoztak a 
szakkifejezések és megközelítések: arcvédelem, lélektani tegezés, beszédaktus – 
jelaktus, udvarias figyelmetlenség, babajelbeszéd, kvázifatikus funkció, diszkurzív harc, 
pragmatikai modalitás, közösségképző szerep, legyező- és szeretetnyelv… (Bővebben a 
konferenciáról 2016. február 28-ig megjelenő kötetben.) Elgondolkodtató volt, amikor 
azt hallottuk, udvariasság társadalmi-kulturális norma, 
„kérdés, hogy melyik szubkultúra fogja a gyeplőt”. 
2015. okt. 2-4. között zajlott Egerben a 13-14. SemioticaAgriensis konferencia: Az 
udvariasság nyelve, szemiotikája.  Egy híján harminc előadás hangzott el, bemutatták a 
tavalyi konferencia Tájszemiotika című kötetét, valamint két irodalmi műsort (Búcsú 
Váradtól, Felelet a Mondolatra). 2016. szeptember 30. és október 2. között a 15. egri 
szemiotikai konferencia témája a Multikulturalitás lesz. (VSZ)  
 

* 
 

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.  
ÚJ 31. Balázs Géza: Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei. Inter-MSZT, Budapest, 
2015. 268 oldal.  
LEGÚJABB: Balázs Géza és Pölcz Ádám szerk.: Tájszemiotika. MSZT, Budapest, 2015. 284 
oldal.  
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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. 
 
Ha a sorozatból hiányzik egy-két kötete, kérjük, jelezze, igyekszünk megszerezni. 
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.  

 


