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SZEMIOTIKAI 
TÁJÉKOZTATÓ 

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

 
Új folyam 28 (1991-) * 2018. április 25. * 2018. 2. szám 

 
* 

A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos és elektronikus változat) 
Alapító szerkesztő: Józsa Péter 

 
Szerkeszti: Balázs Géza (balazs.geza@gmail.com) 

 Munkatárs: Pölcz Ádám (magyszemtars@gmail.com) 
Felelős kiadó: Voigt Vilmos, a társaság elnöke 

Honlap: www.szemiotika.hu  
* 

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/ 

 

* 
 

PEIRCE-SZEMINÁRIUM 
 
Az MTA Szemiotika Munkabizottsága az évente megrendezett Peirce Szeminárium keretében 
2018-ban Benyovszky Krisztián szlovákiai magyar szemiotikust (intézetigazgató, Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara) kérte fel előadást tartani.  
Az előadás címe: A szereplő szemiotikája. 
 
Időpont: 2018. április 27. péntek, 14.00 óra 
Helyszín: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (konferenciaterem)  
1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2., 14-es kapucsengő 
Minden kedves kollégát nagy örömmel látunk rendezvényünkön. 
 
Üdvözlettel: 
 
Újvári Edit                          Lajos Veronika 
elnök                                    titkár 
 

* 
 
2018. május 17. (csütörtök) 17.00 óra az MSZT éves közgyűlése, Budapest 
Helyszín: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (konferenciaterem) 
1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2., 14-es kapucsengő 

mailto:balazs.geza@gmail.com
mailto:magyszemtars@gmail.com
http://www.szemiotika.hu/
http://www.szemiotika.hu/2009/07/18/szemiotikai-tajekozato/
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Program: 
1. Az MSZT 2017, 2018. évi programja (elnök, főtitkár) 
2. Gazdasági beszámoló (2017) 
3. 2018 és 2019. évi tervek 
4. Egyebek 
5.  

Budapest, 2018. április 17. 
Az MSZT elnöksége 

 
* 

 
2018. június 20–24. (szerda–vasárnap) 5. nyelvésztábor. Sátoraljaújhely–Széphalom 
 
Az idei tábor díszvendége: Prószéky Gábor, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója. A 
programban irodalmi, nyelvészeti előadások, beszélgetések szerepelnek. A tábor résztvevői 
meglátogatják a feltárás alatt lévő sátoraljaújhelyi várat.  
Rendezők: Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport–Inter Kft. –MNYKNT–ASZ–PIM 
 

* 
 
2018. június 23. (szombat) 1868 – az MNYKNT hagyományos esszékonferenciája a 
széphalmi Magyar Nyelv Múzeumában. 1868: az Eötvös József-féle népiskolai reform.  
Rendezi: MNYKNT  
 

* 
 
2018. szeptember 28–30. (péntek–vasárnap) A titok. 17. Semiotica Agriensis 
Eger, Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem 
 
A konferencia témája a titok. A téma sokféle szaktudományos és interdiszciplináris keretben 
mutatható be. Különösen ajánljuk a következő területeket, témákat (szemiotikai keretben): 
nyelvészet (elhallgatás, kimondási tabu), irodalom (krimi), szemiotika (titkosítás, titkosnyelv, 
jelfejtés), antropológia-néprajz (elrejtés, gyermekek, szubkultúrák titkos világa), 
szociálpszichológia (rejtőzködés, magántitok, a titkok köre, tematikája), informatika 
(kiberbiztonság), kriminalisztika (bűnözés, nyomozás), természettudományok (megfejthetetlen 
jelenségek), orvostudomány (orvosi titok, zugevés), jog (államtitok, üzleti titok). A titok filozófiai 
és interkulturális kérdései is fontosak lehetnek. 
A konferencián szívesen látunk a különböző szakterületek képviselői mellett egyetemi hallgatókat, 
doktoranduszokat is.  
 
Jelentkezés határidő (rövid absztrakttal): 2018. június 30-ig. 
Visszajelzés az előadás elfogadásáról a tervezett programmal: 2017. július 31.   
Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs díj: 6000 Ft. 
A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozatban 
megjelentetik. 
 
Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 30/318-9666 
A konferenciával kapcsolatos információkat a www.szemiotika.hu oldalon folyamatosan frissítjük.  
Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Nonprofit Kft., Interkulturális Kutatások Kft., 
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly Egyetem 

* 

mailto:magyszemtars@gmail.com
http://www.szemiotika.hu/
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Jegyzőkönyv 
a Magyar Tudományos Akadémia Szemiotikai Munkabizottságának üléséről 

 
Időpont: 2018. február 19. 14.00 óra 

Helyszín: ELTE BTK, Múzeum krt. 4./A IV. emelet 417. 
 
Jelenlévők bizottsági tagok: Dr. Balázs Géza, kandidátus, Dr. Kapitány Gábor, MTA doktora, Dr. 
Kroó Katalin, MTA doktora, Dr. Orosz Magdolna, MTA doktora, Dr. Szívós Mihály, kandidátus, 
és Dr. Voigt Vilmos, MTA doktora 
A Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság részéről jelen van: Dr. Kiss Farkas Gábor, elnök. 
További jelenlévők: Az SZMB elnöki posztjára jelölt Dr. Újvári Edit, és a titkári posztra jelölt Dr. 
Lajos Veronika 
Kiss Farkas Gábor, az MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottsága elnöke köszönti 
a jelenlévőket, bemutatkozik, majd részletesen ismerteti az MTA SZMB-ra vonatkozó bizottsági 
ügyrendet és beszámol Újvári Edit és Lajos Veronika bizottsági taggá választásának 
sikerességéről, és egyben jelzi, hogy a döntést az I. Osztály bizottságának is jóvá kell hagyni. 
Felkéri Szívós Mihályt, a SZMB leköszönő elnökét, hogy a kiküldött napirendi pontoknak 
megfelelően vezesse le a bizottság ülését.  
Elsőként Szívós Mihály elnök beszámol az MTA SZMB 2017. évi szakmai tevékenységéről, amit 
a jelenlévők egyöntetűen elfogadnak.  
Ezt követi a Munkabizottság következő ciklusra jelölt elnökének és titkárának bemutatkozása és 
megválasztása. Jelöltek: elnök: Újvári Edit az SZTE docense, a Jel-Kép-Tér Munkacsoport tagja, 
és titkár: Lajos Veronika a Miskolci Egyetem adjunktusa. A tagság további személyi javaslatokat 
nem tesz a tisztségekre. A titkos szavazás eredményét a szavazóbizottság – amelynek tagjai 
Kapitány Gábor és Orosz Magdolna – elnöke, Kapitány Gábor ismerteti: hat igen szavazat 
mindkét jelölt mellett, ellenszavazat nem érkezett. Egy rövid átmeneti időszakban, amíg Újvári 
Edit akadémiai köztestületi tagsága elintéződik, Szívós Mihály megbízott, átmeneti ügyvezető 
elnökként működik tovább. 
Következő napirendi pont, hogy az elnökjelölt és a titkárjelölt ismerteti a 2018. évi 
programjavaslatot. Újvári Edit először köszönti a jelenlévőket és felvezeti a 2018. évi 
programtervezetet (melléklet 3.), ami egyszerre a korábbi munka folytatása és új elképzelések 
bemutatása, majd felteszi a kérdést: a bizottság tagjai milyen javaslatot kívánnak tenni, hol 
képviseltesse még magát a Szemiotikai Munkabizottság?  
Balázs Géza elmondja, hogy az utolsó szombathelyi Józsa Péter Szemináriumot – amelynek 
keretében az elhangzott előadások mindig megjelennek a Vasi Szemlében – 2019. júniusára 
tervezik és felveti, hogy a SZMB tagjai fontolják meg annak folytatását (erről jövőre hoz döntést a 
SZMB).  
Szívós Mihály a nemzetközi kapcsolatok témakörben beszámol arról, hogy az IASS keretében 
létrehoztak egy tudományos kollégiumot a helyi kezdeményezések támogatására (konferencia, 
könyvkiadás…). Elmondja, hogy Benyovszky Krisztián felajánlotta a SZMB tagjainak, hogy 
vegyenek részt szlovákiai konferenciákon, ezzel is erősítve a magyar – szlovákiai szakmai 
kapcsolatokat. Voigt Vilmos azt javasolja, hogy az SZMB vegye fel a kapcsolatot az IASS jelenlegi 
főtitkárával, a bolgár szemiotikussal, Kristian Bankovval, akinek a segítségével a nemzetközi 
kapcsolatok körét tovább lehet szélesíteni. Szívós Mihály felteszi a kérdést Kiss Farkas Gábornak: 
lehet-e és milyen formában támogatáshoz jutni a munkabizottság programtervezetének és 
céljainak megvalósításához? Kiss Farkas Gábor megígérte, hogy utánanéz a lehetőségeknek és 
továbbítja a felvetést az illetékeseknek: vajon hogyan lehetne támogatást biztosítani a 
munkabizottság programjai számára. Mindenki egyetért abban, hogy a TKI jól és hatékonyan 
kezeli a pénzügyeket. 
Voigt Vilmos tovább fűzi a beszélgetést a szemiotika nemzetközi szervezeteiről. Kifejti, hogy a 
SZMB jelenleg is jó kapcsolatot tart fenn az észtekkel, amit érdemes a továbbiakban is ápolni; a 
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finn társszervezet idén tartja évek óta első ülését, érdemes lenne a finn szervezethez is 
kapcsolódni valamilyen formában. A bizottságnak nincsenek tartozásai vagy elmaradásai a 
nemzetközi társaságok felé. Javasolja, hogy a bizottság hívja meg Kristian Bankovot előadást 
tartani Magyarországra. Szívós Mihály egyetért a felvetéssel és hozzáteszi: a Peirce-szeminárium 
erre egy kiváló alkalom lenne. Voigt Vilmos hozzáteszi, hogy a szombathelyi Józsa Péter 
szimpózium is megfelelő lenne egy nemzetközi kutató vendégül látásához.  
Újvári Edit felveti a szomszédos országokkal való nemzetközi együttműködés kérdését: kiderül, 
hogy Máthé Dénes a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen, Magyari Sára pedig Nagyváradon oktat 
szemiotikát. Balázs Géza vállalja, hogy megkérdezi Magyari Sárától az iasi Román Szemiotikai 
Társaság helyzetét és jelzi, hogy érdemes lenne elindítani a szakmai kapcsolatot a iasi kollégákkal. 
Voigt Vilmos hozzáteszi, hogy a Román Szemiotikai Társaság három alkalommal szervezett 
ülést/konferenciát. Solomon Marcus, a román szemiotika jeles kutatója sajnos már elhunyt. 
Kapitány Gábor a román szemiotikához kapcsolódva említi a térszimbolikát (Bodó Julianna és a 
KAM, Eliade).  
Voigt Vilmos: Érdemes együttműködni a MAKAT-tal és jó hirdetési felület a SZMB számára. 
Szívós Mihály megkérdezi Kiss Farkas Gábort, milyen formában valósulhat meg a 
munkabizottság honlapjának/felületének frissítése. Kiss Farkas Gábor kijelenti, hogy érdemes 
lenne az osztályközi bizottság honlapját frissíteni, és azt javasolta, hogy a Művelődéstörténeti 
Bizottság egy már létező felületet használjon, amire a SZMB is fel tudja tölteni a különböző 
információkat. Ugyanakkor elmondja, hogy az Akadémiának a honlapfejlesztésre sajnos nincs 
külön pénzügyi forrása. 
Szívós Mihály felveti, hogy a SZMB esetleg az MSZT honlapját is használhatná valamilyen 
formában – pl. a hírekben, vagy akár külön oldalként. A kérdés részleteit az ülés keretein kívül 
tisztázza Szívós Mihály és Balázs Géza, majd a következő ülésen beszámolnak annak 
eredményéről. 
Voigt Vilmos azt javasolja, hogy a SZMB tegye hivatalossá a kapcsolatot a Franciaországban 
dolgozó Grabócz Mártával (zeneszemiotika). Ezzel többen egyetértenek, így Szívós Mihály 
felteszi a kérdést – kézfelnyújtással jelzett nyílt szavazás keretében –: ki támogatja, hogy 
meghívjuk Grabócz Mártát a SZMB tagjának? Egyöntetű igen szavazattal a tagok elfogadták ezt a 
kezdeményezést.  
Lajos Veronika, az SZMB titkára felveti a Facebook lehetőségeinek kiaknázását a SZMB életében: 
egyetértés születik abban, hogy inkább eseményeket érdemes létrehozni egy-egy programról a 
hírverés miatt, állandó oldalt nem biztos, hogy érdemes fenntartani. Orosz Magdolna támogatja, 
Balázs Géza kétségeit fejezi ki egy önálló FB-oldal működtetése iránt. Lajos Veronika vállalja, 
hogy kezeli a programokhoz kapcsolódó FB-eseményeket. Emellett utána néz annak is, hogyan 
lehet az eseményeket/híreket beküldeni az MTA események oldalára.  
Kiss Farkas Gábor felajánlotta, hogy az SZMB programjai, az ülések és egyéb események, az 
ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének könyvtártermében máskor is megtarthatók. A 
tagok szívesen vettek a felajánlást. 
 
A SZMB e-mail címe: mta.szemiotika@gmail.com   
Budapest, 2018. február 19. 
 

* 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság megrendelhető ÚJ kiadványai: 
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. 

 

27. Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Szerk.: Balázs Géza–Balázs László–Veszelszki 
Ágnes. MSZT, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 220 oldal. (Második kiadás: 2015) 
28. Emlékezet: ünnep, fesztivál. Szerk.: Pölcz Ádám. MSZT, Budapest, 2013. 183 oldal.  

mailto:mta.szemiotika@gmail.com
mailto:magyszemtars@gmail.com
http://www.e-nyelv.hu/konyvesbolt
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29. A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben. Szerk.: Balázs 
Géza. MSZT, Budapest, 2013. 263 oldal.  
30. Szívós Mihály: A jelaktusok elmélete. MSZT-Loisir Könyvkiadó, Budapest, 2014. 230 
oldal. 
31. Balázs Géza: Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei. Inter–MSZT, Budapest, 2015. 
268 oldal.  
32. Balázs Géza és Pölcz Ádám szerk.: Tájszemiotika. (Melléklet: A szemiotika oktatása. 
Szerk.: Szívós Mihály.) MSZT, Budapest, 2015. 282 oldal. 
33–34. Balázs Géza és Pölcz Ádám szerk.: Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, 
nyelv. MSZT, Budapest, 2016. 250 oldal. (A második, bővített kiadás: 2017.) 
35–36. Balázs Géza és Veszelszki Ágnes szerk.: Generációk nyelve. Inter–MSZT, 
Budapest, 2016. 456 oldal. 
37. Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz. Szerk.: Balázs Géza és Molnár 
Gergely. MSZT, Budapest, 2017. 196 oldal. 
38–39. Multikulturalitás. Szerk.: Balázs Géza és Minya Károly. MSZT, Budapest, 
2017. 300 oldal.  
40. Szívós Mihály: Fordulópontok a hallgatólagos tudás és a tudattalan 
felfedezéstörténetében. A hallgatólagos tudás általános elmélete. MSZT–Loisir, 
Budapest, 2017. 334 oldal.  
41–42. Balázs Géza és Lengyel Klára szerk.: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. 
Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Tanulmánykötet. ELTE BTK Mai Magyar 
Nyelvi Tanszék–Inter (IKU)–MSZT, Budapest, 2018. 438 oldal. 
 
IKU-TÁR  
1. Rácz János: Szőlő- és borneveink (2015) 
2. Balázs Géza: Új szavak, kifejezések. A rendszerváltás kisszótára (1990-2015) (2016) 
3. Rácz János: Virágneves könyv (2017) 
4. Halmai Tamás: Alfonz, a barátom. Korrektorglosszák (2018) 
 
Sorozaton kívül:  
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.  
Bauko János – Benyovszky Krisztián (szerk.): A nevek szemiotikája, NYKFE – MSZT, Nyitra – 
Budapest, 2014. 268 oldal. A Nyitrán tartott 11. Semiotica Agriensis konferencia kötete. 
 
Tagdíjfizetés (2018):  
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. 
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Támogatók, együttműködő partnerek:  
A Szemiotikai Tájékoztató online megjelenését 2012-től támogatja is támogatja az Nemzeti 
Kulturális Alap. 
A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal és a Magyar 
Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal.  

 


