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Tagdíjfizetés (2017):  
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 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. 

 
* 
 

AZ IDŐ SZEMIOTIKÁJA (Semiotica Agriensis 16.) 
Eger, 2017. szeptember 29. – október 1. 

 
2017. szept. 29. péntek 
 
13.00 Köszöntők 
Szakmai megnyitó: Voigt Vilmos (ELTE–MSZT):  
Plenáris előadások 
13.30 Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE): Az idő: tapasztalat, fogalom, jel (plenáris előadás) 
14.00 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (MTA TK SZI–MOME): Az idő szemiotikájához 
14.30 Voigt Vilmos (ELTE–MSZT): Az óra (mint tárgy) szemiotikája 
15.00 Szünet 
15.30 Balázs Géza (ELTE–PKE): Az idő antropológiai szempontból 
16.00 Büky László (SZTE): Az idő ábrázolása Füst Milán lírájában 
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16.30 Vita, hozzászólások 
17.00 Múzeumi séta az egri várban  
19.30 Az MSZT Udvariasság (2. bővített kiadás) és Multikulturalitás kötetének, valamint egyéb 
kiadványainak bemutatója  
20.00 Irodalmi est: Dante-fordítások (hangfantázia) 
 
2017. szept. 30. szombat 
9.00 Pátrovics Péter (ELTE): Időkezelés és időkép a nyelvben (plenáris előadás) 
9.30 Már Orsolya (BBTE): Családnevek az idő tükrében (Egy háromszéki község családneveinek 
vizsgálata 1895-től napjainkig) 
9.55 Kollár Csaba (NKE): Eseménysűrűség és eseményklaszter értelmezése az 
információbiztonság 
10.20 Koltay Tibor (EKE): Információfogyasztás a gyorsuló és a lassuló időben 
10.45 Terdikné Takács Szilvia (Bókay János Humán Szakközépiskola): A látható idő 
11.10 Tokaji Ildikó (DunaújE): A szubjektív idő korosztályos sajátosságai 
11.35 Vita, hozzászólás 
14.00—18.00 
14.00 Szívós Mihály (MTA): Az idő problémája a szemiotikai elemzésben (plenáris előadás) 
14.30 Szirmai Éva (SZTE): Kis szicsasz, nagy szicsasz. A (határ)idő-képzetek kulturális 
meghatározottsága 
14.55 Ortutay Katalin (PE): Az idő és a francia forradalom 
15.20 Újvári Edit (SZTE): A linerális időkoncepció vizuális szemiotikájának változása a középkori 
és az újkori keresztény ikonográfiában 
15.45—16.00 Szünet  
16.00 Csányi Gergely (Helyzet Műhely, KSH, PTE): Idő, vágy, hatalom. Mélylélektan és 
társadalmi idő: az idő élmény mint pszichológiai egyenlőtlenség a kapitalista világrendszerben 
16.25 Nagy Natália (Ungvári Nemzeti Egyetem): Az idő és a modernizáció hatása a születéshez 
fűződő hagyományokra a Tóháton 
16.50 Vaskó Ildikó (ELTE): A gyors és a lassú idő nyomában 
17.15 Vita, hozzászólások  
Este: Szalonnasütés egy egri borpincénél  
 
2017. okt. 1. vasárnap 
9.00 Pomozi Péter (ELTE): Igeidők és evidencialitás az idő-mód-aspektus (TAM) modell 
tükrében az ősmagyartól az ómagyarig (plenáris előadás) 
9.30 Kissné Rusvai Julianna (NYE): Az obi-ugor nyelvek időképe 
9.50 Dallos Edina (MTA-ELTE-SZTE): „lássatok el egy hónapig!” Tér és idő egy altaji sámán-
énekben 
10.10—10.25 Szünet 
10.25 Deák-Sárosi László (OSZK): A modernizmusok időfelfogása: Idő-szimbólumok a Szindbád 
(1979) című filmben 
10.45 Nagy Dániel (ELTE): Az atompapságtól az irodalmi kultuszig – a kulturális emlékezet 
szemiotikája  
11.05 Tomori Tímea (EKE): Időgazdálkodás az információs társadalom iskolájában 
11.25 Pölcz Ádám (ELTE): A retorika az időben -- az idő a retorikában 
11.45 Vesszős Balázs (PKE, ELTE PhD-hallgató): Az idő, mint kulturális dimenzió vizsgálata 
interkulturális üzleti környezetben 
12.05 Vita, hozzászólások, a konferencia zárása 
 
A konferencián mutatja be a társaság a Multikulturalitás című tanulmánykötetet, 
valamint az Udvariasság című kötetének második, bővített kiadását. 
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* 
 

Az V. Interdiszciplináris Humorkonferencia időpontja: 2017. szeptember 14–15., 
helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Stephaneum, 2087 Piliscsaba-Klotildliget, 

Egyetem utca 1. 
Honlapja: https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/magyar-nyelv-

esirodalomtudomanyi-intezet/magyar-nyelveszeti-tanszek/hirek/v-magyarinterdiszciplinaris-
humorkonferencia 

 
* 

 
Az Állati jelek, képek és terek konferencia előadói és bejelentkezett résztvevői (a 2017. 

szeptember 7-ig beérkezett jelentkezések alapján) 
 

Időpont: 2017. november 17–18. 
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Interaktív 

Természetismereti Tudástár, Szeged, Boldogasszony sugárút 6. 
A konferencia weboldala: http://www.jgypk.hu/jelkepter/allati-jelek-kepek-es-terek-

konferencia/ 
 

Előadók Intézmények Az előadások címe 

Apróné 
Gergely 
Ágnes 

Ronega Flow Kft. résztvevő 

Bagi Ibolya SZTE Orosz Filológiai Tanszék Állati metamorfózisok az orosz avantgárdban 

Balázs Géza ELTE Mai Magyar Nyelvi 
Tanszék 

Az állatok „beszéde” 

Balog Edit SZTE Alk. Humántud. Int. A medve alakja az orosz népmesékben 

Bartók Zoltán PTE Néprajz- /Kulturális 
antropológia Tanszék 

Emberies állatok ― állatias emberek: ember és 
természet határainak elmosódása újpogány 
zenekarok dalszövegeiben 

Bácskai 
Mihály 

SZTE Alk. Humántud. Int. Állatábrázolások a kortárs irodalomban 

Bernáth 
András 

SZTE Modern Nyelvek… A róka, a szamár és a vakond: állatszimbolika 
Ben Jonson és Shakespeare drámáiban 

Bíró-Balogh 
Tamás 

SZTE JGYPK TÓKI Hattyú, a kutya 

Borgó András Innsbruck Állatábrázolások késő középkori héber 
kéziratokban 

Buda Attila ELTE Madarak, képek, szituációk 

Cseh Attila SZTE JGYPK Jel-praktikák a vízfelszín alatt 

Deák-Sárosi 
László 

Országos Széchényi Könyvtár Állati filozófia, állati jelek a modernizmus végéről 

Drahota-
Szabó 
Erzsébet 

SZTE JGYPTK 
 

Kerülgetjük, mint macska a forró kását - Állatok 
a frazeologizmusokban 



 4 

 

Csetényi 
Korinna 

SZTE Alk. Humántud. Int. A horror hatásmechanizmusai. Támadnak az 

állatok 

Döbör András SZTE JGYPK Szakképzési 
Központ 

Állatdialógusok, mint politikai publicisztikák a 
Magyar Kurír című felvilágosodás-kori hírlapban 

Földessy 
Edina 

Néprajzi Múzeum Élet és halál, semmi és minden között. A 
kaméleon szimbolikája Afrikában és Európában 

Gaál 
Zsuzsanna 
 

SZTE Alk. Humántud. Int. Állatképek és emberi elmék 
 

Hajnal Zsolt SZTE Orosz Filológiai Tanszék „Vadászat”, avagy milyen is a „normális” 
homoszexuális férfi? 
Állatmetaforák mint a szubjektum jelölői és a 
férfitekintet („male gaze”) kapcsolata El 
Kazovszkij költészetében 

Hernádi 
Mária 

Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem 

Állatfigurák Nemes Nagy Ágnes költészetében 

Hubbes 
László Attila 

Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem 

Állatok apokalipszise 

Huszár Ágnes ELTE BTK Nyelvtudományi 
Doktori Iskola 

A macska az orosz folklórban és irodalomban 
 

Irsay-Nagy 
Balázs 

ELTE BTK Egyiptológiai 
Tanszék 

Páviánok az alvilág és az ég kapujában: egy 
óegyiptomi vallásos koncepció 

Z. Karvalics 
László 

SZTE Kulturális Örökség és 
Humán Információtudományi 
Tanszék 

Homo venator est. A Nagy Jelkaland 
Artemisztől Prométheuszig 

Kérchy Anna SZTE Angol-Amerikai Intézet A dodó madár dala. Környezet- és nyelvfilozófia a 
19. századi angol fantasztikus irodalomban 

Kolumbán 
Adrienn 

Partiumi Keresztény Egyetem A galamb motívumának elemzése a keresztény 
ikonográfiában 

Kovács 
Katalin 

SZTE Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék 

Egy 17. századi proto-állatszemiotikai modell: 
Charles Le Brun fiziognómiáról szóló előadása 

Lepahin 
Valerij 

SZTE Orosz Filológiai Tanszék Állatok ábrázolása a bizánci és az orosz 
ikonfestészetben 

Lobánov 
Artyom 

SZTE Alk. Humántud. Int. Állatábrázolások az orosz népi kultúrában 

Loch Gergely Liszt Ferenc Zeneművészeti E. Az „ornitomuzikológia” és a tudomány 

Lovas Kiss 
Antal 

Debreceni Egyetem Néprajzi 
Tanszék 

Emberes kutyák, kutyás emberek. Szimbolikus 
cselekvések a kutya-gazda kapcsolatban 

Maran, Timo University of Tartu Zoosemiotics: History, Models, Challenges 

Magyari Sára Partiumi Keresztény Egyetem Állatfigurák a temetőben 

Markó Bálint Babes-Bolyai TE Magyar 
Biológiai és Ökológiai Intézet 

A szagok ábécéje – rokonfelismerés és átverés 
hangyáknál 

Mihály Csilla SZTE  Német Ir. Tanszék Megjegyzések a kafkai állatfigurák narratív 
szerepéhez 



 5 

Miklós Péter SZTE JGYPK Apostoli bestiárium. Állatalakok a pápai 
címerekben 

Mojzer Anna ELTE BTK Művészettörténet Albrecht Dürer rinocéroszrajza (1515, British 
Museum) és az ennek nyomán készült 
metszetsorozat 

T. Molnár 
Gizella 

SZTE JGYPK Felnőttképzési 
Intézet  

Címerállatok eltűnése és feltűnése. Címerek és 
konstruált emlékezet 

Molnárné 
Urbanik 
Tímea 

SZTE JGYPK Felnőttképzési 
Intézet 

Állatszimbólumok Mészöly Miklós műveiben 

Nagy Árpád 
Miklós 

Szépművészeti Múzeum Antik 
Gyűjtemény 

Semiotica magica: hogyan ábrázoltak állatfigurák 
isteneket a római császárkori amuletteken? 
Három sajátos szerkezeti típus 

Ocsovai Dóra SZTE Magyar-Francia 
Felvilágosodás Kutatóközpont 

Csápok és uszonyok – állati szimbólumtár a 
felvilágosodás korában 

Pataky 
Adrienn 

ELTE BTK Madarak és biopoétika Nemes Nagy Ágnes 
lírájában 

Propszt 
Eszter 

SZTE JGYPK Nemzetiségi 
Intézet 

Állati jelentéshordozók a magyarországi németek 
történetének irodalmi megformálásában 

Renner 
Zsuzsanna 

ELTE BTK Indoeurópai 
Nyelvtudományi Tanszék 

Visnu Vadkan megtestesülésének állatalakú 
ábrázolása: egy teremtésmítosz ikonográfiája 

Sarnyai Csaba SZTE Orosz Filológiai Tanszék Emberállatok: Az orosz népi démonológia 
átmeneti lényei 

Szekernyés 
János 

Romániai Képzőművészek 
Szövetsége 

A holló a Hunyadiak címermadara 

Szirmai Éva SZTE JGYPK Felnőttképz. Int. Maugli-történetek 

Szívós Mihály MTA Az ikonicitás válfajai és szerepük a szemiotikai 
elemzésben 

Tóth Szergej SZTE Alk. Humántud. Int. Egy ideológiai metafora története: az orosz medve 

Újvári Edit SZTE JGYPK Felnőttképzési 
Intézet 

Állati bűnök. Állatfigurák a középkori 
bűnallegóriákban 

Újváriné Illés 
Mária 

SZTE Zeneművészeti Kar Pillangók és kígyók. Állatok megjelenítése az 
európai zenetörténet egyes alkotásaiban 

Vecseiné  
Munkácsy 
Katalin 

ELTE Matematikai Intézet Állatszereplők a matematikai  oktató diákon 

Vesszős 
Balázs 

ELTE BTK Bogáncstól (Batyun át) Beastig – a puli, mint 
érték interkulturális térben 

Vígh Éva SZTE Olasz Tanszék Machiavelli bestiáriuma 

Voigt Vilmos ELTE Folklór Tanszék Böbe, Misi és a magyarországi 
csimpánzfestmények azonosítási problémái 

 
 
 
 
* 
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Valami véget ér… 

 
V. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium Szombathelyen és Nagyrákoson 2002-ben 
Voigt Vilmos egyetemi tanár (ELTE), a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke javaslatára rendezték 
meg az első Józsa Péter szimpóziumot Szombathelyen és Nagyrákoson. Ez utóbbi helyen volt egy 
kis parasztháza Józsa Péter művelődésszociológusnak, és itt is van eltemetve. Ezt követően 2005-
ben, 2009-ben és 2014-ben voltak hasonló rendezvények. A szimpóziumok kapcsolódtak Józsa 
Péter művelődésszociológiai és szemiotikai munkásságához, de mai, aktuális kérdéseket is 
felvetettek, mintegy folytatva művelődésszociológus által fölvetett kérdéseket. 
 
Józsa Péterre ma már jórészt csak egykori kollégái, szociológusok, esztéták, népművelők 
emlékeznek. Mit kell róla tudni? 1929-ben született Budapesten, és 1979-ben ugyanott halt meg.  
Iskoláit a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar--francia szakán végezte, majd 1953-ban (már 
mint ELTE bölcsészettudományi karán) filozófia-polgári gazdaságtan szakos középiskolai tanári 
oklevelet is szerzett. 1974-ben lett a filozófiai tudományok kandidátusa. 1951-ben a Pedagógiai 
Szemle, majd a Szikra Könyvkiadó szerkesztője, 1956-ban a Gondolat Könyvkiadónál dolgozott. 
A forradalomban és szabadságharcban játszott szerepe miatt letartóztatták és öt év börtönre 
ítélték, 1960-ban amnesztiával szabadult. Ezután szabadfoglalkozású fordító és szerkesztő, majd a 
Népművelési Intézet munkatársa, később főmunkatársa. 1972-től az ELTE BTK Népművelési 
Tanszékén a művészetszociológia és kommunikációelmélet előadója (1972), címzetes egyetemi 
docens (1974), több alapvető szöveggyűjtemény, tankönyv szerzője. Foglalkozott a 20. századi 
ideológiai áramlatokkal, filmesztétikával, a festészet, zene funkcióival, az esztétikum társadalmi 
hatásaival, de ott volt a magyar szemiotika születésénél is. Ő volt a ma is létező Szemiotikai 
Tájékoztató első szerkesztője. Nevéhez fűződik egy modern magyar—francia olvasásszociológiai 
felmérés. Közzétette a magyar városi ifjúság szociodemográfiai összetételét vizsgáló, általa 
vezetett, nagy jelentőségű kutatás eredményeit. Nevéhez fűződik számos klasszikus szociológiai 
munka (Émile Durkheim, Kurt Lewin, Albert Soboul, Max Weber) fordítása. 
 
A személyét vagy munkásságát ismerő egykori kollégák és tanítványok közül az évek során 
többen eljöttek a szombathelyi és nagyrákosi szimpóziumokra: Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, 
Pomogáts Béla, Markó Péter, Voigt Vilmos, Gráfik Imre, Murai András, Horváth Sándor, Balázs 
Géza.  
 
Az V. Józsa Péter-szimpózium fő témája ez volt: Két értékvilág - Józsa Péter Jacques Leenhardt-
tal közösen írott könyve (Két főváros, két regény, két értékvilág) kapcsán. 2017. június 2-án 
Szombathelyen, a Martineum Felnőttképző Akadémián, június 3-án Nagyrákoson, a 
Polgármesteri Hivatalban hangoztak el az előadások. Néhány gondolat az előadásokból és a 
reflexiókból: 
 - A globális klímaváltozás kötelezővé teszi a szolidaritást. Ezzel szembe megy az ellenségkép. 
Nincs más kiút, mint a szolidaritás. A világ változik, ne féljünk tőle. Békében kell lenni az 
idegenekkel, a megoldás: a feltétel nélküli vendégszeretet. (Markó Péter) 
 - Kockázattársadalom, deformált társadalom (csökken a népesség), kényszerré válhat a tudatos 
betelepítés. (Egy hozzászóló) 
 - Többes értékzavar figyelhető meg a magyarországi értéktárak kapcsán: ellentmondanak 
egymásnak a városi, a megyei, a nemzeti értéktárak. (Gráfik Imre) 
 - Az e-mail-regény egy sajátos új műfaj, hasonlít a levélregényre. (Barkaszi Gabriella) 
 - Miként használható fel az irodalom a gazdaságban, a reklámban? Pl. reklámvers formájában. De 
valóban etikus és sikeres-e Radnóti verset felhasználni egy sörreklámban? (Istenes Petra) 
 - Kimutatható összefüggés a kulturális fogyasztás és az igényes nyelvhasználat között. Egy 
fővárosi (főleg új, alternatív) művészeti lehetőségeket felmérő kutatás alapján. (Tóth Melitta)  
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 - Mind az írásnak, mind az olvasásnak több szintje és formája megfigyelhető a népéletben. 
(Horváth Sándor) 
 - A centrum és a periféria értéke, esélye: Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas megye összehasonlító 
elemzése kapcsán. (Pusztay János) 
 - Lesz olvasás és olvasnivaló továbbra is, de az jórészt más olvasás lesz. A Gutenberg-galaxis 
véget ér. A ma nemzedékének egészen más a művelődési igénye. (Balázs Géza) 
A szimpózium végén a résztvevők megkoszorúzták Józsa Péter sírját, majd Baksa Eszter 
polgármester asszony javaslatára elhatározták, hogy két év múlva, 2019-ben megrendezik a VI. 
Józsa Péter szimpóziumot. 
A program az NKA támogatásával valósult meg. Valamennyi szimpózium válogatott anyagát a 
Vasi Szemle című folyóirat megjelentette. (Balázs Géza) 
 

* 
 

MIÉRT AZ ÚT JOBB OLDALÁN KÖZLEKEDÜNK  
(ÉS AZ ANGOLOK MIÉRT FORDÍTVA)? 

 
Az angolok egy csomó dolgot másképp, fordítva csinálnak, mint a világ többi része. Például a 
metrikus rendszer helyett mérföldben, fontban és pintben mérik a dolgokat, és az út bal oldalán 
vezetnek. Lehet őket ezért különcnek tartani, de az a helyzet, hogy utóbbit éppen mi csináljuk 
fordítva, mint ahogy az több mint ezer éven át szokás volt, az angolok csak tartották magukat a 
hagyományhoz, miközben mindenki más váltott. A közlekedés szabályozásáról a legkorábbi 
feljegyzések és régészeti leletek a Római Birodalom idejéből származnak, ők építettek először 
olyan úthálózatot, ahol már volt értelme meghatározni, hogy melyik oldalon illik haladni. Ez 
pedig a bal oldal volt, és ez a rendszer maradt életben és terjedt el egész Európában a 
középkorban. Az 1300-as évekből fennmaradtak olyan pápai dekrétumok, amelyek a vatikáni 
zarándokok számára írják elő, hogy az út bal oldalán haladva kell megközelíteni Rómát - ez aztán 
az egész kontinensen hallgatólagos szabállyá tette ezt a rendszert. Történészek szerint a baloldali 
közlekedésnek praktikus, önvédelmi okai voltak. Az emberek nagy része jobbkezes, így ha valaki 
az út bal oldalán halad (jellemzően lóháton), a fegyvert forgató keze van a szembejövő sávhoz 
közelebb - vagyis ha egy szembejövőről kiderül, hogy ellenség, hatékonyabban tud megküzdeni 
vele. A jobboldalra való áttérés a 18. században kezdődött, Amerikában. Ekkor kezdték az utak 
forgalmát uralni a több pár ló húzta, nagyméretű szekerek. Ezeken jellemzően nem volt külön 
bak a sofőrnek, aki így a bal oldali leghátsó lovon ült. Azért a bal oldalin, mert onnan tudta a 
legjobban irányítani a lovakat a jobb kezében tartott ostorral. De így bal oldali közlekedésnél a 
szekér vezetője egészen az út bal szélére szorult, ahonnan nehezebb volt úgy navigálni a járművet, 
hogy az ne ütközzön neki a szembejövő szekereknek. Ha a felállás viszont jobboldali közlekedés - 
baloldali ló, a sofőr közelebb kerül az út közepéhez, azzal a szembesávhoz, és egyszerűen jobban 
látja, hol a szekér széle, és mennyire van messze tőle a szembejövő. A jobboldali közlekedés az 
1700-as években el is terjedt Amerikában, és 1792-ben törvénybe is iktatták. Európában a 
franciák kezdték el először a jobboldali közlekedést használni, majd a napóleoni időkben ezt a 
rendszert egyszerűen rákényszerítették az összes meghódított terület népességére. Ezt a szokást 
később átvették a németek is, így a 20. századra nagyjából az egész kontinensen a jobboldali 
közlekedés lett a módi (Magyarország 1941-ben állt át). A britek azonban ellenálltak. London és 
az angol városok szűk útjai egyébként sem kedveztek a szekereknek, ami miatt az egész váltás 
elindult, és az angolok egyébként sem arról híresek, hogy csak úgy átvegyenek szokásokat, pont a 
franciáktól. A brit szigeteket ráadásul sosem hódították meg sem a franciák, sem a németek, tehát 
a kényszer is kiesett, mint ok a közlekedés megfordítására. Így miközben a 20. század második 
felére az egész világ beállt a jobboldali közlekedésre (az autógyárak pedig ennek megfelelően a 
baloldali kormányra), az angolok, és az egykori brit gyarmatbirodalom tagjai, mint India, 
Ausztrália, és Afrika délkeleti része, megmaradt a bal oldalon. Csak néhány olyan ország van, ami 
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úgy maradt meg a baloldali közlekedésnél, hogy nem volt a brit gyarmatbirodalom tagja, ilyen 
például Japán, Indonézia és Nepál. 
 
Hanula Zsolt írása nyomán. A teljes cikk itt olvasható:  
http://index.hu/tudomany/til/2016/06/11/miert_az_ut_jobb_oldalan_kozlekedunk_es_az_ang
olok_miert_forditva/  
 

* 
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