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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/ 

 
* 
 

A Szemiotikai Munkabizottság a Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság egyik albizottsága. Az 
Osztályközi Bizottság az MTA I. és II. Osztálya alá tartozik. 

Az SZMB elérhetőségei: 
Az SZMB e-mail címe: mta.szemiotika@gmail.com  

Elnök: dr. Újvári Edit, titkár: dr. Lajos Veronika 
 

* 

A Magyar Szemiotikai Társaság 2019. évi programjai: 
 
2019. május 3. 13.00 Az MSZT éves közgyűlése 
14.00 Peirce-szeminárium: Baukó János: Szlovákia magyarlakta településeinek névszemiotikai 
tájképe 
 
2019. június 3—4. VI. Józsa Péter művelődésszemiotikai konferencia. Szombathely, Nagyrákos. 
Felkért plenáris előadók: Voigt Vilmos, Markó Péter, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor 
 
2019. június 7. IV. szemiotikaoktatási konferencia  
 
2019. szeptember 27—29. A gyermek szemiotikája. 18. Semiotica Agriensis, Eger 
 
A programok az MTA Szemiotikai Munkabizottságával közösen valósulnak meg. 
 

mailto:balazs.geza@gmail.com
mailto:magyszemtars@gmail.com
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VI. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium 
2019. június 3—4. (hétfő-kedd), Szombathely és Nagyrákos 

 
2002-ben indult a Józsa-szimpóziumok sorozata, amelyet 2005-ben, 2009-ben, 2014-ben és 2017-
ben folytatott a Magyar Szemiotikai Társaság a nagyrákosi polgármesteri hivatallal, olykor Vas 
Megye Közgyűlésével, a szombathelyi Savaria Múzeummal vagy éppen a Martineum felnőttképző 
központtal karöltve, egyes esetekben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.  
A VI. művelődésszemiotikai szimpózium témája: egy Józsa Péter-tanulmány újraolvasása, 
értelmezése. Tematikai kapcsolódás Józsa Péter munkásságához. Néhány javaslat:  
Józsa Péter: Kód – kultúra – kommunikáció (NPI, é. n.): A társadalmi kommunikáció és a kultúra 
egységes elmélete felé  - Kultúra és társadalmi praxis - A kultúra csatornarendszere: a 
közművelődés - A kultúra feltétele: az aktivitás - Társadalmi lét és esztétikai praxis - Esztétikai 
jelentés és esztétikai kód - A társadalmi tudat és a kultúra - A szavak, a dolgok - és a filozófus - 
Szemiotika és kommunikációelmélet - A szemiózist alkalmazó csoportok típusai - 
Tömegkommunikációs sztereotipek és klisék funkciója 9-12 éves gyerekek tudatában.  
Józsa Péter: Adalékok az ideológia (NPI, 1979): Jelentéstani problémák a társadalmi 
kommunikáció elméletében (Magyarországi művészetszociológiai és művészetszemiotikai 
kutatások eredményei) – A jelentés fogalma – A film mint beszéd, diskurzus, nyelvezet és nyelv – 
Ideológiai struktúrák és jelentésszerkezetek – Jancsó-tanulmányok – A vallás funkcionális 
elemzhése 
Józsa Péter: Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika (Akadémiai, 1980): A strukturális elemzés 
tárgya – A „homológ-metaforikus” (konkrét-logikai) kód és funkciói - Mire való a szemiotikus 
elemzés?  
Józsa Péter: Cultural blocks in Budapest (1979) 
A szimpóziumra előadáscímmel és rövid (néhány mondatos) kivonattal lehet jelentkezni 2019. 
április 30-ig. A szimpózium keretében Nagyrákoson megkoszorúzzuk Józsa Péter sírját.  
Címünk: magyszemtars@gmail.com, illetve: iroda@e-nyelv.hu   
 

Az MSZT elnöksége 
 

* 
 

Felhívás a IV. szemiotikaoktatási konferencián való részvételre 
 
Az MTA Szemiotikai Munkabizottsága a Magyar Szemiotikai Társaság támogatásával szervezi 
meg a IV. szemiotikaoktatási konferenciát, amelyre várjuk a szemiotikát oktató tanárok, kutatók, 
és e tudomány iránt érdeklődők jelentkezését. 
A szemiotika oktatása több hazai egyetemen, valamint a szomszédos országokban működő 
magyar nyelvű egyetemeken és karokon is folyik, ezért halmozódnak a tapasztalatok és új 
kihívások jelennek meg. Ilyen körülmények között több területen is célszerűnek látszik erősíteni 
az oktatás színvonalát. Az egyik legfontosabb témakör az új tanítási módszereknek a 
megismertetése, a másik valamilyen szemiotikaoktatási törzsanyag kialakítása, amelyet a BA, MA 
és PhD szinteknek megfelelően tagolni kell. Ez utóbbi témával azért érdemes már most alaposan 
foglalkozni, mert a kialakítása sok egyeztetést igényel majd. Csak fokozatosan lehet eljutni odáig, 
hogy a tárgy oktatói – a hallgatók visszajelzéseit is figyelembe véve - meghatározzák azokat a 
szakterületeket és alapfogalmakat, amelyeket elég fontosnak tartanak megtanítani az egyetemi 
hallgatók számára és elvárni tőlük az alkalmazásukat is. 
Végül a szemiotika oktatásában továbbra is fontos olyan témák kidolgozása, amelyek felkeltik a 
hallgatók érdeklődését és segítenek nekik jobban megérteni a jeltudomány módszereit. 
A konferenciára 20 perces előadásokkal lehet jelentkezni. 
 

mailto:magyszemtars@gmail.com
mailto:iroda@e-nyelv.hu
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A konferencia témakörei, illetve szekciói: 
1. Új tanítási módszerek alkalmazása a szemiotika területén 
2. A szemiotikai törzsanyag lehetséges elemei, fogalmai, területei a BA-, MA-szintű általános 

szemiotikaoktatásban, valamint a PhD-szintű szakos és nem szakos szemiotikaoktatásban 
3. A szemiotika oktatásában jól felhasználható, a hallgatók érdeklődésére számot tartó témák 

bemutatása 
A konferenciára várhatóan megjelenik az előző szemiotikaoktatási konferencia anyagait 
tartalmazó kötet is. 
A konferencia időpontja: 2019. június 7. 10 óra. 
Helye: Budapest, ELTE (közelebbi leírást a következő körlevélben adunk) 
A konferencia előadásait lektorált formában megjelentetjük. 
Regisztrációs díj nincs. 
A jelentkezéseket az mta.szemiotika@gmail.com címre várjuk 2019. május 15-ig a következő 
adatokkal: 
Név, Titulus, Intézmény, Elérhetőség, Az előadás címe, Absztrakt (négy-ötmondatos leírás) és 
kulcsszavak 

 
Az MTA Szemiotikai Munkabizottság Vezetősége 

 
* 
 

KONFERENCIAFELHÍVÁS 
 

A gyermek szemiotikája. 18. Semiotica Agriensis, Eger, 2019. szept. 27—29. 
Eger, Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem 

 
A konferencia témája a gyermek szemiotikája. A téma sokféle szaktudományos és interdisz-
ciplináris keretben mutatható be. Különösen ajánljuk a következő területeket, témákat (szemio-
tikai keretben): folklorisztika (gyermekfolklór), pszichológia (játék, gyermekpszichológia), 
nyelvészet (gyermeknyelv), irodalom (gyermekirodalom), művelődéstörténet (a gyermekkor 
világa), pedagógia. A gyermek, gyermekkor filozófiai és interkulturális kérdései is fontosak 
lehetnek. A konferencián szívesen látunk a különböző szakterületek képviselői mellett egye-temi 
hallgatókat, doktoranduszokat is.  
A konferencia kapcsolódik a külhoni gyermekek éve programhoz.  
 
Jelentkezés határidő (rövid absztrakttal): 2019. június 30-ig. 
Visszajelzés az előadás elfogadásáról a tervezett programmal: 2019. július 31.   
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. Pölcz Ádám adjunktus, az MSZT tit-kára, 
dr. H. Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője, dr. 
Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke. A konferencia titkára: Blankó Miklós 
egyetemi hallgató. 
Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 06-30/318-9666 
A konferenciával kapcsolatos információkat a www.szemiotika.hu oldalon folyamatosan fris-
sítjük.  

mailto:mta.szemiotika@gmail.com
mailto:magyszemtars@gmail.com
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Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Dobó István Vármúzeum, Inter Nonprofit Kft., 
Interkulturális Kutatások Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly 
Egyetem 
 

* 
 

Az MTA Szemiotikai Munkabizottság beszámolója a 2018. évi tevékenységéről 
 
1. Az albizottság ülései   
2018. február 19. ELTE BTK. Az ülésen a mandátumának lejárása miatt Szívós Mihály és Pölcz 
Ádám lemondott az elnöki, illetve a titkári tisztéről. Az SZMB tagság egyhangú titkos szavazással 
dr. Újvári Editet elnöknek, dr. Lajos Veronikát titkárnak választotta meg.  Ezután a tagság 
elfogadta az SZMB aktualizált ügyrendjét, valamint a 2018. évre szóló munkatervet. 
 
2018. április 27, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának konferenciaterme, 1072 
Budapest, Rákóczi út 38. I. em. 2. Az SZMB tagok megvitatták és egyhangúlag elfogadták az 
SZMB díjainak alapítását: SZMB Nívódíj és szabályzat; SZMB Elismerő Oklevél és szabályzat. 
 
2018. szeptember 28. Eger, Eszterházy Károly Egyetem. A 17. Semiotica Agriensis konferencia 
keretében az albizottság vezetősége és jelenlévő tagságának ülése. Tárgyalt programok: a 2019-
ben tartandó Peirce Szeminárium szervezése, dr. Bauko János, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Intézete docensének felkérésével. A kétévenként sorra 
kerülő, sorrendben IV. Szemiotikaoktatási konferencia szervezése a Magyar Szemiotikai 
Társasággal közösen, 2019 júniusában. A 2017. évi III. konferencia előadásszövegeinek kiadását 
Szívós Mihály szerkeszti, a megjelentetés folyamatban van. 
 
A Munkabizottság vezetése 2018 decemberében előkészítette az MTA Nyelv- és 
Irodalomtudományok Osztálya soron következő ülésére Szívós Mihály tagjelölési felterjesztését, a 
tagsággal kör e-mailben egyeztetve. A felterjesztés indoklása szerint a négy tagjelölt (Dr. habil. 
Benyovszky Krisztián, Dr. Grabócz Márta, Nagy Dániel, Wunderlich Péter) többségében az 
újabb kutatói nemzedék képviselői köréből kerül ki, ami meghatározó az SZMB munkájának 
folytonossága szempontjából is. Emellett a jelöltek már eddig is bizonyították szakmai 
érdeklődésüket, valamint jelentős eredményekkel rendelkeznek a szemiotika terén.  
 
2. Az albizottság 2018. évi legfontosabb rendezvényei. Peirce Szeminárium, 2018. április 27-e, Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának konferenciaterme, 1072 Budapest, Rákóczi út 38. I. 
em. 2. SZMB évenkénti fő szakmai programja, előadója dr. habil. Benyovszky Krisztián, a nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Intézetének docense volt, aki A 
szereplő szemiotikája címmel tartott szemiotikai előadást. Az előadás színvonalas, értékes szakmai 
program volt. 
 
A 2017 januárjában Szívós Mihály kandidátus által alapított Kortárs Szemiotikai Műhely 
elsődleges célja szellemi műhellyé válni a fiatal szemiotikusok számára. A havi-kéthavi 
gyakorisággal tartott összejövetelek további céljai közé tartozik a szemiotika új eredményeinek a 
bemutatása, a fiatal szemiotikusok posztgraduális képzésének megoldása és a szemiotika 
oktatásának fejlesztése is. A Kortárs Szemiotikai Műhely 2018-ban is tovább folytatta 
tevékenységét. Egyrészt külső előadókat hív meg, másrészt belső vitákat indít fontos elméleti 
szemiotikai kérdésekről. 
 
A 17. Semiotica Agriensis egri konferenciát az MSZT 2018-ban is az SZMB támogatásával 
rendezte meg. A konferencia témája ezúttal A titok szemiotikája volt, a Munkabizottság több 
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tagja is előadást tartott. Az SZMB részéről Balázs Géza egyetemi tanár és Pölcz Ádám titkár vett 
részt a szervezésben. Ez a rendezvény továbbra is bemutatkozási lehetőség a fiatal szemiotikusok 
számára. A hagyományoknak megfelelően a Munkabizottság több tagja előadást is tartott rajta. Az 
előadások külön konferenciakötetben jelennek meg. 
 
Az SZTE Jel-Kép-Tér munkacsoportja által szervezett Állati jelek, képek és terek I-II. című 
szemiotikai, művelődéstörténeti konferencia kötete elkészült, 2018. december 12-én prof. dr. 
Szőnyi György Endre mutatta be az SZTE Klebelsberg Könyvtár AudMin termében. A Szirmai 
Éva, Tóth Szergej és Újvári Edit által szerkesztett kötetben az SZMB számos tagja publikált. 
 
3. Az albizottság által adott díjak: A Szemiotikai Munkabizottság által 2018 áprilisában alapított 
Nívódíjat és Elismerő Oklevelet a tagság részéről érkező javaslattal és ajánlással, majd a teljes 
tagság egyetértésével 2019 májusában adjuk át. 2018-ban mindkét díjra vonatkozóan érkeztek 
javaslatok. 
 
4. Az albizottság tagjainak elismerései (díjak, kitüntetések) 2018-ban: Az albizottság tagja, korábbi 
titkára, dr. Pölcz Ádám megkapta a Magyar Szemiotikai Társaság Jelismervény elnevezésű 
szakmai kitüntetését 2018-ban. 
 
5. Az albizottság 2018. évi kiadványai. (Az alábbi, a teljesség igénye nélkül készült tárgyévi listában 
felsorolt publikációkban a Munkabizottság tagjai szerzőként és/vagy szerkesztőként szerepelnek.) 
Balázs Géza (2018) Az állatok „beszéde”. In: Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit (szerk.) 
2018. Állati jelek, képek és terek. I-II. Jel-Kép-Tér 3. Szeged, SZEK –JGYF Kiadó. II. 37–56. 
Gráfik Imre (2018) „Cégéres állatok”. Állatábrázolások a céhjelvényeken. In: Szirmai Éva – Tóth 
Szergej – Újvári Edit (szerk.) 2018. Állati jelek, képek és terek. I-II. Jel-Kép-Tér 3. Szeged, SZEK 
–JGYF Kiadó. II. 37–56. 
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (2018) Az összeesküvés-elméletek néhány szocio-kulturális 
összetevője, In: Povedák István – Hubbes László (szerk.): Tapasztalatból hallottan (Alternatív 
világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése), MAKAT Modern 
Mitológiakutató Műhely – MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. 2018, pp.27-36. 
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (2018) Az idő szemiotikájához In: Balázs Géza – Minya 
Károly – Pölcz Ádám (szerk).: Az idő szemiotikája, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 
pp. 27–46. 
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (2018) Az ezerarcú én – az ezerarcú szimbólum. In: Takács 
M. József (szerk.) Hankiss Elemér Emlékkönyv. Helikon, Budapest, pp. 328-344. 
Kroó Katalin – Peeter Torop (2018) Text dynamics: Renewing challenges for semiotics of 
literature. Sign Systems Studies 46(1), 2018, 143–167. 
Kroó Katalin (2018) From the Formalist to the Semiotic Theory of Literature. Communications, 
n°103, « Le formalisme russe cent ans après ». Numéro dirigé par Catherine Depretto, John Pier 
et Philippe Roussin, Paris, Le Seuil, 2018(2), 247–264. 
Szívós Mihály (2018) A természeti korlátok visszaszorítása a nyelvfejlődésben. Szemiotikai, 
jelfilozófiai és nyelvfilozófiai elemzés. Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit (szerk.) 2018. 
Állati jelek, képek és terek. I-II. Jel-Kép-Tér 3. Szeged, SZEK – JGYF Kiadó. I. 77–86.  
Szívós Mihály (2018) Az idő problémája a szemiotikai elemzésben. A szemiotikai elemzés 
módszere V. In: Balázs G. – Minya K. – Pölcz Á. (szerk.) (2018) Az idő szemiotikája. Budapest: 
MSZT. 53-59. 
Újvári Edit (2018) Állati bűnök – állatfigurák a lőcsei bűnallegóriákon. In: Szirmai Éva – Tóth 
Szergej – Újvári Edit (szerk.) 2018. Állati jelek, képek és terek. I-II. Jel-Kép-Tér 3. Szeged, SZEK 
–JGYF Kiadó. II. 37–56. 
Újvári Edit (2018) Voigt Vilmos három jeltudományi kötetéről. Ethnographia 129. 2018. 4. sz. 
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Újvári Edit (2018) A keresztény időkoncepció megjelenítései a középkori és az újkori 
ikonográfiában. In: Balázs Géza – Minya Károly – Pölcz Ádám (szerk.) 2018. Az idő 
szemiotikája. Budapest, Magyar Szemiotika Társaság. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 43–44. 
Sorozatszerkesztő: Voigt Vilmos és Balázs Géza, Semiotica Agriensis 16. Eger, 2017.09.29–
10.01.) ISSN 1418-253X, ISBN 978-615-5597-08-4 (pp. 153–164) 
Voigt Vilmos (2018) Böbe, Misi és a magyarországi csimpánzfestmények azonosítási problémái. 
In: Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit (szerk.) 2018. Állati jelek, képek és terek. I-II. Jel-
Kép-Tér 3. Szeged, SZEK –JGYF Kiadó. II. 37–56. 
 
6. Egyéb: A szemiotika oktatásáról szóló konferenciák megrendezésével a Szemiotikai 
Munkabizottság egy nemzetközi trend legelső sorában halad, mivel – az eddig rendelkezésre álló 
információk szerint – 2017-ben rendeztek először nemzetközi szemiotikaoktatási konferenciát 
Vilniusban. Az SZMB 2018-ban hozzálátott, hogy a szemiotikaoktatás területén is szélesítse 
nemzetközi kapcsolatait. 
 
Az ELTE-n tovább folytatódik a magyar és az angol nyelvű, mesterszintű szemiotikaoktatás, 
amelyen 2018-ban török, orosz, ciprusi és indiai hallgatók tanulnak. A szemiotika szak felelőse 
DSc. Kroó Katalin egyetemi tanár, a SZMB tagja.  
 
A Moholy-Nagy László Művészeti Egyetemen évek óta folyik szemiotikaoktatás. Az MA-
képzésben több kurzusnak is van szemiotikai vonatkozása, amelyre minden évben jönnek 
vendéghallgatók az ELTE szemiotika szakáról. Kifejezetten szemiotikai tárgy a Tárgyszimbolika 
c. MA-kurzus. A MOME doktori iskolában jelenleg egy szemiotikus doktorandusz van 
(Wunderlich Péter, témavezetői: Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Szentpéteri Márton), aki 
doktori kutatásait a designszemiotika témakörben folytatja, és a doktori képzés keretében az 
egyetemen ilyen témájú előadásokat is tart. 
 
A nemzetközi kapcsolatok elsősorban bolgár, észt, litván és szlovák viszonylatban erősek. 2018 
áprilisában Szívós Mihály előadással vett részt a szófiai Relation and Reference című szemiotikai 
konferencián.  
Az észt szemiotikai iskolával való szakmai kapcsolat tovább erősödött, a zooszemiotika 
tárgykörében meghatározó tanulmány jelent meg magyar nyelven: Timo Maran et al.: Bevezetés a 
zooszemiotikába. Filozófiai és történeti áttekintés. In: Szirmai Éva – Tóth Szergej – Újvári Edit 
(szerk.) 2018. Állati jelek, képek és terek. I-II. Jel-Kép-Tér 3. Szeged, SZEK –JGYF Kiadó. II. 
15–34. 
 
 Budapest, 2019. február 3. 
 

Dr. Újvári Edit, az SZMB elnöke (2018 ápr.-tól) 
Dr. Szívós Mihály kandidátus, a Szemiotikai Munkabizottság korábbi elnöke 

 
* 

 
„Rólam feledkezzetek el”. Kismonográfia Lükő Gábor munkásságáról 

 
Lükő Gábor a nagy magányos magyar gondolkodók, kutatók egyike. Azok közül való, akik 
elsajátították a tudományos munka alapjait, de merészen önálló, egyedi útra tértek, ahhoz 
ragaszkodtak azon az áron is, ha a „hivatalos”, vagy „akadémiai”, vagy újabb szóval „érvényes” 
tudomány nem nagyon kívánta elfogadni, befogadni munkásságukat. Ismerünk ilyen nyelvészeket, 
művészettörténészeket, irodalmárokat és néprajzkutatókat is. Lükő Gábor ez utóbbiak közé 
tartozik. Lükő Karácsony Sándor hatására vált kutatóvá, önálló programját fiatalon kialakította, s 
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ahhoz haláláig ragaszkodott. Karácsony Sándor mellőzése és halála után jó időre légüres térben 
mozgott, soha többé nem taníthatott, csak vidéki múzeumokban dolgozhatott. A vidéki 
muzeológusi állás mellett azonban szüntelen kutatott, alkotott, s a szakfolyóiratok hellyel-közzel 
közölték is írásait. Valamelyes elismertsége, sőt talán kisugárzó szerepe csak a rendszerváltozás 
után érvényesülhetett. Ekkor egy lelkes követői kör törekedett műveinek (újra)kiadására, 
gondolatainak terjesztésére (Gyökereink és Lükő Gábor művei-könyvsorozat). 90. születésnapján 
méltó módon köszöntötték: Tűzcsiholó címmel Pozsgai Péter szerkesztésében 52 szerző írt neki 
szánt tanulmányt. A köszöntőknek Lükő szerényen annyit mondott: „és rólam feledkezzetek el”. 
Bár életének utolsó évében, halála előtt egy hónappal (2001. március 15-én) még a Kossuth-díjat 
is megkapta, nem tudni, hogy mennyire szolgált ez elégtételül, hiszen évtizedeken át elzárva, kicsit 
kirekesztve, s talán megkérgesedve-megkeseredve dolgozott, valószínűleg abban a tudatban, hogy 
munkássága visszhangtalan marad.  
Hoppál Mihály kismonográfiája azt bizonyítja, hogy szerencsére nem ez történt. Röviden a nagy 
magányos kutató életéről: Lükő Gábor 1909-ben született Komáromban, Budapesten járt 
középiskolába, ahol Karácsony Sándor hatása alá került. A budapesti egyetemen Györffy István 
és Kodály Zoltán vette rá a moldvai gyűjtésre, s talán Lükő volt az első magyar kutató, aki 
„állomásozó terepmunkával” gyűjtött anyagot. Visszatérése után követte a debreceni egyetemre 
Karácsony Sándort, aki főleg társas-lélektani, pedagógiai gondolataival teremtett iskolát. Ennek az 
iskolának a szellemében született meg az egyik első, igazából talán legátfogóbb munkája: A 
magyar lélek formái (1942), amelyet újszerű, kreatív megközelítései miatt meglehetős elutasítással 
fogadtak. Részben ez a tény, részben Karácsony mellőzése vezetett Lükő Gábor kényszerpályára 
kerüléséhez. Munkás éveiben Gyulán, Baján, Kiskunfélegyházán volt muzeológus, és soha többé 
nem került be a néprajzi fősodorba (bár néhány tanulmányát a néprajz vezető folyóiratai, a 
Néprajzi Értesítő és Ethnographia közölték).  
A magyar lélek formái című könyve harmadik kiadásának előszavában (2003) Lükő Gábor maga 
igyekezett értelmezni és magyarázni munkásságát.  
„A tudomány feladata megvilágítani az ismert világot, új fényt vetni a tárgyakra, szellemi 
megnyilvánulásokra és feltárni azokat az összefüggéseket, melyek az ismeretlen területeken is 
oszlathatják a homályt. Ezt kíséreltem meg ebben a munkámban, mert erre kötelezett a 
tudományos gondolkozás új világa, amelyet véletlen szerencsém, vagy a Mindenható 
kiszámíthatatlan végzése folytán lehetőségem volt megismerni Karácsony Sándor közelébe 
kerülve. (…) Nem az egyes részletek, hanem az egész kultúra ismerete szükséges, barátom, hogy 
megérthessük egymást. Én nem csak a magyarokkal, hanem más nem rokon népekkel is.” 
A kedves, nem szakmabeli olvasó nyilván teljes egyetértéssel fogadja ezt a kutatói „ars poétikát”, 
mert meggyőződése, hogy a tudomány azért van, hogy használjon, hogy jót tegyen. De a 
tudomány embereinek többsége alighanem most is csak fejét csóválná. Miféle homályoszlatás? 
Hogyan is hanyagolhatnánk el a részletkutatásokat? Elmúlt már az a világ, amikor egy tudós 
„váteszként” az „egész kultúra ismeretéről” és az általános emberi megértésről álmodozzon! 
Egyébként is: ez utóbbi nem is tudomány területe!  
Így voltak ezzel a néprajzkutatók korábban és jórészt ma is, nehezen tudták megemészteni, 
elfogadni Lükő, illetve a Lükő-féle kutatók merész képzettársításait, a különféle tudatformák 
(művészet, nyelv, tér-idő szemlélet) közötti viszonylag rugalmas átjárást. A „hivatalos” tudomány 
mindig igyekezett kialakítani egy tudományelméletet és ahhoz kapcsolódó, lehetőség szerint 
kvantitatív (mérhető, ellenőrizhető) módszertant. Ami nagyon helyes, hiszen a tudomány 
művelése megfelelő szabályokat, kereteket kíván; hogy nyilvánvaló legyen az áltudomány 
(kóklerség) és a tudomány közötti válaszvonal. A baj csak az, hogy ezek a szabályok a 
gyakorlatban szinte mindig megmerevednek, iskolák (tanszékek, intézetek) települnek rájuk, s 
elméletüket, módszerüket egyedül érvényesnek vélve igyekeznek kiszorítani minden más 
gondolatot. Ezzel pedig megakadályozzák új, kreatív gondolatok terjedését. Lükő két malomkő 
között volt kénytelen dolgozni: egyik oldalon a műkedvelő (dilettáns) őstörténetírók, a másik 
oldalon „a tudományos intézetek fémjelzett munkatársai”, akik „áltatják a világot a szakképzett 
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segédmunkások nívóján álló tudományukkal, és féltve őrzik monopóliumukat, melyet sikerült 
kiérdemelniük az uralkodó pártnál”. Nyilván ezért kezdeményezte egy önálló Eurázsiai Intézet 
megalapítását a zenei anyanyelv kutatására, de ez nem valósult meg. Lükő Gábort teljesen nem 
rekesztették ki, de azért a néprajz vezető képviselőitől megkapta, hogy „túlzottan élénk 
képzelőerővel van megáldva” (Kósa László), mintha az valamiféle hiba lenne. Andrásfalvy 
Bertalan, Selmeczi László, Szabó László, illetve a kismonográfiát író Hoppál Mihály azonban a 
helyén értékelték Lükő tudományos teljesítményét. Szabó László például a történelembe ágyazva 
ezekkel a szavakkal igyekezett megértetni a kételkedőkkel: 
„A hagyományos parasztsággal (néppel) foglalkozó néprajznak vállalnia kellett a nemzeti 
tudomány jelleget. A legkülönbözőbb politikai irányhoz tartozó… képviselőik értéket láttak a 
parasztságban, a népi kultúrában, bizonyítani igyekeztek, hogy belőle a magyar szellemi élet, sőt a 
gazdasági is, megújítható. Igazolniuk kellett – főként a német veszély érzékelése idején -, hogy 
kultúránk nem átvétel, nem alászállt javak halmaza, hanem öntörvényű, szuverén, s éppenséggel 
keleti gyökerű kultúra, amely magasrendű alkotásokra képes…” 
Szabó László pontosan látta a 20. századi „népben, nemzetben” gondolkodó, a társadalomért 
elkötelezett tudós törekvéseit. Hoppál Mihály egy másik szempontot emel ki, és többször is 
hangsúlyoz a kötetben: Lükő Gábor etnoszemiotikai (népi jelezés), etnoszimbiológiai (népi 
jelképkutatás) munkásságát (másként: „művészetre vonatkoztatott jeltudományt”), amely a 20. 
század második felében hirtelen kivirágzó magyar etnoartot alapozta meg:  
„Meggyőződésem, hogy a magyar etnoart felvirágzása Lükő Gábor munkásságának egyik 
legfontosabb hatása, hiszen nem másról van itt szó, mint a magyar lélek formáinak kivetüléséről, 
organikus továbbfejlődéséről. … az etnoart nem a maradiságnak, nem a múlthoz való 
lehorgonyzásnak a művészete, hanem annak felismerése, hogy ha valamihez kötődünk, akkor az 
nagyon fontos érték egy kultúrában.” 
Bár a kultúrakutatók sokszor hangsúlyozzák a kulturális mozgásokat, változásokat, valamiért még 
mindig nehéz megérteni azt, hogy a hagyomány és újítás milyen sokszintű és természetes 
mozgásban érvényesül.  
„A kultúrában alapvetően kétféle mechanizmus létezik. Az egyik azon dolgozik, hogy állandóan 
megújítsuk az elemeket és azok kapcsolatait. A másik pedig egy olyan mechanizmus, melynek 
legfőbb törekvése, hogy kapcsolódjunk a régihez. A hagyományok folytatása ezt jelenti. Vagyis, 
hogy bizonyos régi szép szólásaink, dallamaink, nyelvi értékeink ne vesszenek el, vagy még 
egyszerűbben mondva: ráismerjünk magunkra. Tehát tudjuk azt, miben különbözünk másoktól, 
meg azt is, hogy még magyarok vagyunk, meg hogy miért vagyunk magyarok.” 
Hoppál Mihály Lükő Gáborról szóló könyvének valahol ez a legfontosabb üzenete, talán ezért az 
a főcíme, hogy: A kultúra mint emlékezet. (Másként: a tartui-moszkvai szemiotikai iskola 
megfogalmazásában: a kultúra a közösség hosszú távú emlékezete.) Hoppál Mihály a könyv végén 
kicsit lazán kapcsolódva Lükő személyiségéhez, talán hatásához egy új művészetelmélet 
körvonalait vázolja fel. Sokféle tudományos megközelítés lehetséges, nem kell feltétlenül meg-, 
még inkább elítélni az egyéniségek által járt utakat, különösen akkor, ha azok nagy 
egyéniségekhez, jelentős irányzatokhoz, törekvésekhez kapcsolódnak. Olykor persze Hoppál 
Mihály is kételkedik: „Azt is nehéz belátni, hogy a dömösi templom oszlopfőjének faragványait 
rekonstruáló és bemutató rajz miért összevethető egy kalotaszegi varrottas hímzéssel, vagy még 
kevésbé az osztyák (helyesen: osztják, BG) női ing geometrikus díszítésével”.  
Összefoglaló gondolatként ki kell emelni, hogy Lükő Gábor egyszerre volt analizáló és 
szintetizáló tudós. Több területen végzett kutatásokat, és ezeket igyekezett egymásra 
vonatkoztatni. Kutatásai során egységben kívánta látni a nyelvi, zenei, (nép)művészeti 
emlékezetet, hagyományt, ezekhez fogódzót kínált az etnoszimbológia. Végső soron 
rekonstruálni igyekezett a keleti örökséget és az európai hagyományt (különös tekintettel a 
finnugor népekre és a román folklórra), és kereste a magyar nemzeti karaktert, mentalitást.   
Lükő Gábor hű maradt tanítómestere, Karácsony Sándor útra bocsátó gondolataihoz, egyéni utat 
járt, nem alkudott meg. Kétségtelenül ez a nehezebb út, a magyar „váteszek” tipikus útja. 
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Kényelmesebb egy kialakult gondolatmenethez és egyetértő csoporthoz csatlakozni. Szerencsére 
munkássága azért kiteljesedhetett, tanulmányozható, újragondolható, egészen biztosan nem volt 
hiábavaló, tehát minden nehézsége ellenére nem tekinthető elveszett „magyar Messiás”-sorsnak. 
(Hoppál Mihály: A kultúra mint emlékezet. Lükő Gábor munkássága. Magyar Művészeti 
Akadémia, Budapest, 2018. 167 oldal.) 
 
(Az írás teljes változata megjelenik a Kortárs című folyóiratban is.) 
 

* 
 

Balázs Géza 
Iconspeak 

Megoldás lehetne a nyelvtudás hiányára: egy egyszerű jelrendszer a pólóra nyomtatva? 
Valószínűleg nem, hiszen a mutogatás eddig is rendelkezésre állt, s a kis statikus képekkel 

szemben a mutogatás (játék formájában activity) még néhány nyelvtani kategória 
kommunikálására alkalmas. Mindenesetre egy pillanatnyi nyilvánosságot jelenthet az iconspeak. 

 

 
(Forrás: player.hu 19/01/10.) 

 
* 

 
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.  
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.  

mailto:magyszemtars@gmail.com
http://www.e-nyelv.hu/konyvesbolt
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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. 
43–44. Balázs Géza – Minya Károly – Pölcz Ádám szerk.: Az idő szemiotikája. MSZT, 
Budapest, 2018. 
45. Büky László: Lírai én a tárgyi és szellemi világban Füst Milán költői nyelvének 
szemiotikai, szövegtani és stilisztikai háttere. MSZT, Budapest, 2018. 
(46. A titok – megjelenés alatt) 
 
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) 

5. Papp Andrea: Félpercesek (2018) 

6. Halmai Tamás: Versmeditációk. Fodor Ákos-olvasókönyv (2018) 
7-8. Adamikné Jászó Anna: Stilisztikai kisszótár (2019) 

 
Sorozaton kívül:  
Vilmos Voigt and Mihály Hoppál: Etnosemiotic C Hungary. European Folkore Institute, 
Budapest.  
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 (2019):  
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. 
 
Támogatók, együttműködő partnerek:  
A Szemiotikai Tájékoztató online megjelenését 2012-től támogatja is támogatja az Nemzeti 
Kulturális Alap. 
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A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal és a Magyar 
Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal.  

 


