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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 
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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/ 

 
Az MTA I. és II. osztályához tartozó Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság egyik albizottsága 
a Szemiotikai Munkabizottság (SZMB). Elnök: Dr. Újvári Edit, titkár: Dr. Lajos Veronika. Az 
SZMB elérhetősége: mta.szemiotika@gmail.com  
 

* 
 

Közgyűlési meghívó 
 

Tisztelt MSZT-tagok! 
 
A Magyar Szemiotikai Társaság elnökségének megbízatása 2019-ben lejár. Ezért évi rendes, 
egyben tisztújító közgyűlést hívunk össze 2019. május 3-án, pénteken 13 órára a Peirce-
szemináriumhoz kapcsolódva. 
 
A közgyűlés és a szeminárium helyszíne: 
MNYKNT tanácsterem, 1088 Budapest, Rákóczi út 38. (Blaha Lujza tér, a Corvinnal 
szemben, 14. kapucsengő) 
 
A közgyűlés programja: 
1. Az elnök és a főtitkár 2018. évi beszámolója és 2019. évi tervek 
2. Gazdasági beszámoló (könyvelő: Asszonyi Krisztina) 
3. Tisztségviselő-választás. Az elnökség a jelölőbizottság vezetőjének H. Varga Gyula főiskolai 
tanárt kérte fel. A jelenlegi tisztségviselők: Voigt Vilmos (elnök), Balázs Géza (főtitkár), Pölcz 
Ádám (titkár). 

mailto:balazs.geza@gmail.com
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Kérjük, ha a jelöltlistát módosítani szeretné, javaslatát a közgyűlésig küldje el a jelölőbizottság 
vezetőjének (e-mail: hvgy47@gmail.com). Amennyiben új jelöltet nevez meg, szükséges a 
megnevezett előzetes hozzájárulása a tisztség elfogadására. A május 3-ai közgyűlésen is lehetőség 
lesz jelöltek megnevezésére. 
 
4. Választmány, tiszteletbeli elnökség. A Ptk. szerint elfogadott új alapszabály nem ad lehetőséget 
további tisztségviselők választására. A közgyűlés azonban választhat tiszteletbeli elnökségi 
tagokat. A korábbi közgyűlésen tiszteletbeli elnökségi tagságot szavaztunk meg a következő 
személyeknek:  
Gráfik Imre múzeumi főtanácsos (Néprajzi Múzeum) 
Kapitány Ágnes tudományos tanácsadó, egyetemi tanár (MTA TK SzI, MOME) 
Kapitány Gábor tudományos tanácsadó, egyetemi tanár (MTA TK SzI, MOME) 
Orosz Magdolna egyetemi tanár, tanszékvezető (ELTE) 
Szívós Mihály tudományos főmunkatárs (MTA BME Térségfejlesztési Kutatócsoport) 
Mivel a tiszteletbeli elnökségi tagság száma nincs korlátozva, a közgyűlésen újabb tiszteletbeli 
elnökségi tagok választására nyílik lehetőség. Ezzel kapcsolatos javaslataikat a közgyűlésen várjuk. 
 
5. Egyebek 
 
Közgyűlési előadás 
 
A közgyűlést követően kerül sor az idei Peirce-szemináriumra, melynek programja:  
Bauko János (Nyitra): Szlovákia magyarlakta településeinek névszemiotikai tájképe 
 
A közgyűlésen kávéval, teával, üdítővel és szendviccsel várjuk tagjainkat! 
 
Budapest, 2019. március 31. 
 

Dr. Voigt Vilmos 
elnök 

 
* 

 
A Magyar Szemiotikai Társaság 2019. évi programjai 

 
2019. május 3. 13.00 Az MSZT éves közgyűlése 
14.00 Peirce-szeminárium: Bauko 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. 10.00 IV. szemiotikaoktatási konferencia  
 
2019. szeptember 27–29. A gyermek szemiotikája. 18. Semiotica Agriensis, Eger 
 
A programok az MTA szemiotikai munkabizottságával közösen valósulnak meg. 
 

* 
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VI. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium 
2019. június 3. (hétfő), 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 
elemzése 
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  
 

Tervezett program: 
2019. június 3., hétfő 

 
Tervezett előadások: 

Voigt Vilmos (Budapest): Egy ma is útra nyitó mű: Józsa Péter Lévi-Strauss strukturalizmus 
szemiotika 

Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor (Budapest): A kultúra kódjai. Szimbolizáció a szemiotikában. 
Horváth Zoltán (Szombathely): Csatorna vagy csarnok a közművelődés? 

Balázs Géza (Budapest): Tömeg - közösség - egyén. A kultúra és a nyelv közösségi jellege 
Markó Péter (Sárvár): Hozzászólás 

Gráfik Imre (Szombathely): Hozzászólás 
 

Ebéd 
Koszorúzás, séta 

Utazás: Budapestről vonattal is megközelíthető Nagyrákos (6.30–11.09, vissza: 16.22–20.29) 
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* 

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 el is várják tőlük azok alkalmazását. 
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. 
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: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. Az Anyanyelvi Konferencia tanácsterme. 
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. 
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 egyetemi 
hallgatókat, doktoranduszokat is.  

mailto:mta.szemiotika@gmail.com
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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 titkára, 
dr. H. Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője, dr. 
Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke.  
Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com.  
A konferenciával kapcsolatos információkat a www.szemiotika.hu oldalon folyamatosan fris-
sítjük.  
Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Dobó István Vármúzeum, Inter Nonprofit Kft., 
Interkulturális Kutatások Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly 
Egyetem 
 

* 
 

Balázs Géza 
Útikalauz az esztétika dzsungelében 

 
Horváth Gizella: Túlélőkészlet az esztétikához című könyve elsősorban egyetemistáknak 
szóló esztétikai bevezetés. A szerző arra keresi a választ, ki a művész, mi a művészet, hol 
vannak a művészet határai, hogyan ragadható meg a műalkotás, miként értelmezzük (vannak-e 
egyáltalán az értelmezésnek objektív kritériumai, vagy mindig mindent belemagyarázunk és 
túlértelmezünk)?  A szép és a semmi című könyve a 20. századi művészeti fordulatot 
elemzi. Megközelítését hiányesztétikának nevezi. A művészet jelenében és jövőjében az 
autonómia feladását látja központi kérdésnek, amelynek során a művészet társadalmiasul a 
hétköznapi élettel, ezáltal feladva önmagát.  
 
1.  
Megismerés, esztétikum, kommunikáció, stílus, ízlés, játék, nyelv, nyelvi játék, kidolgozott és 
korlátozott kód – érintkező fogalmak, sok esetben egymásra vannak utalva. Ezért ajánlom a 
nyelvészeti kérdések iránt érzékenyeknek Horváth Gizella, elsősorban egyetemistáknak írt 
esztétikai bevezetését.  
Túlélőkészlet szélsőséges, rendszerint háborús körülmények között szükséges. Egyik 
legfontosabb eszköze a mindenre használható: túlélőkés. De miért ez a háborús metafora az 
esztétikával kapcsolatban? Miért van szükség esztétikai túlélőkészletre? Horváth Gizella 
könyvének kézbevételekor először arra gondoltam: túlélőkészlet az esztétikavizsgához. Például 
szoktak hozzá használni: puskát. Végeredményben a vizsga is harc, küzdelem, túl kell élni. De 
azért többről van szó: esztétikai túlélőkészletről: az esztétika mint tudomány segítség az ember 
túléléséhez. Mert a művészet nélkül nincs ember. A művészet értésével kapcsolatban pedig 
vannak problémák. Igazából erről szól ez a könyv, amelynek a műfaja (a háborús metafora 
lebontása után) leginkább az lehetne: bevezetés az esztétikába.  
Korunk nagy esztétikai kérdései: ki a művész (hisz bárki közzétehet bármit), mi a művészet, hol 
vannak a művészet határai (amikor bármi műalkotás lehet), hogyan ragadható meg a műalkotás, 
miként értelmezzük (vannak-e egyáltalán az értelmezésnek objektív kritériumai, vagy mindig 
mindent belemagyarázunk és túlértelmezünk)?   
Mindezekre az esztétika hivatott választ adni. Baumgarten, az „esztétika keresztapja” latin nyelven 
írt Aesthetica című művében (1750–1758) a filozófia részeként határozta meg az esztétikát mint 

mailto:magyszemtars@gmail.com
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„az érzéki megismerés tudományát”. A megismerés, a megértés csak látszólag egyszerű folyamat. 
Valamikor még közvetlen kapcsolat volt az alkotó és a befogadó között, ez az időszak volt az ősi  
esztétikai szinkretizmus, amely a legutóbbi időkig a népművészetet (folklórt) is jellemezte. Ám 
idővel az alkotó és befogadó személye, szerepe, tudása szétvált; de manapság mintha ismét 
mindenki lehetne „művész”; ki képes eligazodni a művészeti dzsungelben? (Talán egy 
túlélőkészlet kellene hozzá.) A maga módján mindenki alkot, így akár művésznek is tekinthető, de 
a hivatásos művész formanyelve messze eltávolodott az alkalmi, naiv művészétől, sőt: a 
befogadók többségétől. A szakadékot a sznobok parvenü magatartása igyekszik áthidalni. 
Valamint megjelent a giccs: mely formájában vonzó, közérthető, tartalmában viszont álságos, 
esetleg hazug. Társadalomtörténeti háttere is van:  
„a kapitalizmus, a sztálinizmus és a fasizmus egyaránt hajlamosak a giccset felhasználni, mégpedig 
azért, mert a giccsre jellemző a kommunikáció hatékonysága… (…) A giccs a hatást 
maximalizálja… (…) A kereskedelem és a totalitárius rendszerek egyaránt keresik a kontrollált 
információ maximális hatását, ezért a giccs kultúráját igénylik.” (132–133)  
Másik oldalról az avantgárd (neoavantgárd, posztmodern) formakísérletei bizonytalanítják el az 
embert: „A természetes dolgok artefaktumokká válnak...” (…) „Egy farönk is lehet műalkotás, ha 
egy művész kiemeli a környezetéből és falra akasztja vagy beviszi egy kiállításra…” (143) A 
tárgyak transzfiguráción (színeváltozáson) esnek át. (148) 
És tegyük hozzá: a posztmodern irodalom arra a premisszára épít, hogy a nyelv nem is alkalmas 
eszköz a kifejezésre, ezért folyamatosan újra kell teremteni. Ennek stilisztikai eszköze: a 
jelentésjáték, nyelvi játék.  
A műalkotás megközelítéséhez, (lehetséges) megértéséhez az esztétika, az esztétikai nevelés 
igyekszik hozzájárulni. De mivel a művészet sokszintű (szép és rút, magas–populáris, pl. a 
zenében nehezen definiálhatóan: komoly- és könnyűzene), valamint sokféle „csatornán”, 
formában, műfajban közlekedő stb., egyetlen esztétikai rendszerrel megközelíthetetlen. Almási 
Miklós ezt ismerte fel „anti-esztétikájában” (alcíme: Séták a művészetfilozófiák labirintusában).  
Horváth Gizella esztétikát és művészetfilozófiát tanít a nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetemen, s az esztétikai megközelítések sokféleségéből állított össze – saját szavaival – 
„túlélőkészletet”. Túlélőkészletébe – egyfajta kommunikációs láncba szervezve - a következők 
tartoznak: az esztétikai tapasztalat, az ízlés, az esztétikai tulajdonságok (értékkategóriák), a 
művészetfogalom és megközelítései, a művész, a műalkotás, az előadás, az értelmezés, a kritika és 
a művészeti ágak.  
Az esztétika egyik kulcsfogalma: az ízlés. Érdekes, hogy a legtöbb nyelvben az ízlésre, ízre és az 
ízlelésre ugyanaz a szó vonatkozik (33), vagyis valamikor közvetlen tapasztalat volt (lehetett) a 
fizikai és a szellemi befogadás között. Ez ma talán csak a konyhaművészetben vagy a szerelem 
„művészetében” maradt fenn. Az esztétikai mezőn belül az érzelmek dinamikája (pozitív-negatív 
érzelmek) a fő kérdés. Az esztétikai értékkategóriák közül elsőnek mindig a szépet emeljük ki, 
esetleg az „élvezetet” hangoztatjuk, ám további fontos kategóriák: a fenséges, a tragikum, a 
komikum, a folyamat eredménye pedig a katarzis (a megrendülés, megtisztulás). A műalkotás (és 
persze minden esemény) megragadható freudi alapon is: a feszültségkeltés és –oldás (tenzió–
detenzió) jelenségével. Fontos kiegészítés, hogy ezek a lélektani hatások nem csak kanonizált 
műalkotások esetében, hanem az emberi élet minden eseményében kiváltódnak, kiválthatók. 
Vagyis létezik mindennapi, nem művészi katarzis is. Nincs okunk megkérdőjelezni azt, hogy egy 
borzalmas tömegfilm nem ugyanazt a hatást váltja ki rajongójában, mint amikor valaki kifinomult 
érzékkel egy művészfilmet néz.  
A művészet eredetileg mesterségbeli tudás, hozzáértést jelentett. A művészeti ágak csak később 
specifikálódtak. A művészetelmélet az utánzáselmélettel (mimézis) kezdődött, majd következtek a 
különféle formalista megközelítések. A mit helyett a hogyan? A formális, strukturális vonások a 
következők: arány, szimmetria, metrum, szórend, szín, alakzat, kompozíció, amelyek szignifikáns 
formában (esztétikai emóció, percepció) öltenek testet. Talán más megközelítésekkel 
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univerzálisnak (antropológiai megközelítések) vagy prototipikusnak (kognitív megközelítések) is 
mondhatnánk. S valahol itt ragadható az esztétikai nevelés lényege:  
„a szignifikáns forma elkülönül az élettől, egy külön esztétikai érzékkel ragadjuk meg, ami a 
legtöbb embernél nincs kinevelve. A szignifikáns formát közvetlenül, intuitív módon, nem-
inferenciálisan ragadjuk meg. Az esztétikai percepció ezen közvetlensége erős koncentrációt 
igényel. Látjuk a színeket és az alakokat, de koncentrálnunk kell a köztük lévő viszonyokra ahhoz, 
hogy megragadhassuk a szignifikáns formát. A kritikus feladata, hogy hangsúlyozza azokat a 
formális minőségeket, amelyek odavezetik a nézőt, hogy tapasztalja a szignifikáns formát.” (130) 
Hogy mennyire felhasználható az esztétikai tapasztalat az irodalmi mű megértéséhez, szolgáljon 
egy szép példa: „az irodalmi formákra jellemző a jelentés és a szemantikai sűrűség/vastagság 
mintáinak összenövése, amit különböző módokon lehet elérni: metafora, irónia, a témák 
sokszoros összekötése, szempont alkalmazása, érzelmi jelentés.” (137)  A retorikában, 
irodalomelméletben használt fogalmak átvihetők minden műalkotásra, ezt Arthur C. Danto így 
fogalmazza meg: a művek a metaforákhoz hasonlatosak, „retorikai struktúrájuk van, nem kell szó 
szerint olvasni őket, és azért használjuk, hogy megváltozassuk az emberek attitűdjét bizonyos 
dolgok iránt”. (149) Látható itt az esztétikai nevelés értelme, vagyis az, hogy az embert jobbá 
tegye. És akkor mi a műalkotás Danto szerint: „ha rendelkezik egy témával, amire valamilyen 
attitűdöt vagy szempontot vetít ki (azaz van stílusa), a retorikai elliptikus szerkezetek segítségével 
(ezek elsősorban metaforikus szerkezetek), amely elliptikus kifejezés a befogadóak arra hívja fel, 
hogy kitöltsék a hiányzó részt, és ha a mű, illetve interpretációja művészettörténeti kontextust 
követel meg”. (149) 
A műértelmezés kulcskérdése: mennyire objektív, kizárható-e a szubjektivitás. A korábbi 
irodalomtörténeti oktatásban nagy súllyal szerepelt a szerző szándéka, a korszak aktuális kérdései, 
ezeket viszonylag könnyű ráhúzni a műre. Mindezt én ma sem zárnám ki az esztétikai 
értékelésből, hiszen a művek nem légüres térben születnek. Ám elég nagy esztétikai 
hiányosságunk, hogy a szöveg értelmezésének szempontjait nem tanítjuk eléggé világosan. 
Wimsatt és Beardsley 1946-os (!) csoportosítása ma is megállja a helyét: belső, külső és 
kontextuális bizonyítékok. Különösen a belső bizonyítékok az érdekesek, hiszen azokat a műből 
magából bonthatjuk ki – alapos, „sűrű” olvasással, s amelynek lényege: „bármilyen részlet, 
amellyel a mű szolgál. (…) Minden olyan bizonyíték belső, amely fizikailag jelen van a műben.” 
(191) A mai világban, amikor a többség gyorsolvasással igyekszik utolérni magát és a világon folyó 
robbanásszerű esztétikai termelést, amikor rohamosan csökken a szövegértés, fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy a szöveg belülről érthető meg, s minden állításunkat magából a szövegből kell 
bizonyítani (és ez csak alapos, ahogy említettem: „sűrű” és persze lassú olvasással érhető el).  
Érdekes és vitatható jelenség és kérdés: a szerző halála, azaz pontosabban: személyének 
negligálása. „A strukturalizmus, a formalizmus, a hermeneutika, mind a szerző jelentőségének 
csökkenése irányába mutatnak. Másrészt az automatikus írás, a szürrealizmus tudattalanból eredő 
impulzusa, a readymade műfaja, a strukturálisan nyitott művek, amelyek a befogadó aktív 
közreműködését igénylik – mind olyan jelenségek, amelyek a szerző-demiurgosz háttérbe 
szorulását jelzik.” (166) Ellentétben áll ezzel az örök emberi egyéniségkultusz, a szerző 
személyével való érzelmi azonosulás, a szerző személyiségén keresztül való akaratlan értelmezés. 
Az igazság valahol középen lehet: a szerzőt nem lehet eltemetni, mert – mondjuk – Az apostol 
esetében eléggé fontos Petőfi Sándor személye, s úgy beszélni a műről, hogy Petőfit nem 
ismerjük, elképzelhetetlen. A kizárólagos műközpontúság vezetett oda, hogy bizonyos 
irodalomtudományi megközelítések kiiktatják a szerzők, s így elveszik az azonosulási lehetőséget a 
befogadótól. Ennek a törekvésnek az ellenhatásaként bukkant fel a legutóbbi időben és lett 
nagyon sikeres az irodalmi bulvár: írók-költők (titkos) magánélete (gondoljunk Nyáry Krisztián 
ezirányú munkásságára). Ez természetesen nem esztétikai, értelmezési kérdés, de igény van rá, és 
egy út lehet a mű megközelítéséhez.  
A művész személyén túl a legfontosabb talán a kifejezési mód, a kód kérdése. A művészet 
története egészen a romantikáig főleg ismétlésből-ismétlődésből állt, vagyis (nyelvészeti 
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kategóriával) „kidolgozott kódot” használt.  Azóta értékkategóriává vált az eredetiség, a magas 
művészetben elvárt, hogy ismételni tilos (mert az epigonizmus), minden művésznek meg kell 
újítani a kódot – s ez (ismét nyelvészeti kategóriával) növelte a „korlátozott kódok” számát, s így 
folyamatosan megnehezíti, sőt esetleg meggátolja a művek befogadását.  
Elgondolkodtató jelenség: az eredetiség. Biztosak lehetünk abban, hogy egy festmény kapcsán a 
laikus nem tudja megmondani (sokszor a művészettörténész sem), hogy eredeti-e vagy 
hamisítvány. A laikus, az átlag műkedvelő egy Van Gogh-poszternek, másolatnak, utánzatnak 
pontosan annyira tud örülni, mintha eredetiben látná az amszterdami Van Gogh Múzeumban. 
Persze az eredetinek van mágikus hatása, például az, hogy tudjuk, hogy eredeti, vagy az, hogy 
látjuk: fegyveresen őrzik, és egyébként meg sem tudjuk közelíteni… Míg a szobánkban akár meg 
is érinthetjük a másolatot. Aligha lenne helyes elítéli a lakását művészeti poszterekkel kirakó 
műélvezőt, s arra sarkallni, hogy csak egy méregdrága eredeti festménynek van művészi értéke.  
Horváth Gizella idézett szerzőivel egyetértőleg helyesen állapítja meg: az esztétikum iránti érzék 
antropológiai alapokon áll (pl. Gadamer nyomán, 151), s szoros kapcsolatban van olyan 
jelenségekkel, mint a játék, a nyelvben értelemszerűen a nyelvjáték. Ahogy Wittgenstein is 
gondolja:  
„a szavak használatának egész folyamata azoknak a játékoknak az egyike, amelyek segítségével a 
gyermekek az anyanyelvüket megtanulják. Ezeket a játékokat »nyelvjátékok«-nak fogom nevezni, 
és egy-egy primitív nyelvről olykor mint nyelvjátékról fogok beszélni. [...] Az egészet is - a nyelvet 
és azokat a tevékenységeket, amelyekkel a nyelv összefonódik - »nyelvjáték«-nak fogom nevezni." 
(Ludwig Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. Neumer Katalin ford. Atlantisz, 1998. 21.) 
Ennélfogva az esztétikai érzék minden embernek a sajátja, valamilyen szinten használja is, de 
hogy valóban emelkedett (Lukács György nyomán: „nembeli”) lény lehessen, ahhoz szükség van 
nevelésre, azon belül ízlésnevelésre, és szüntelen gyakorlásra is. Ezért kell esztétikával ismerkedni, 
esztétikát tanulni – föltehetőleg mindenkinek. Ilyen szempontból az esztétikai nevelés 
„túlélőkészlete” valójában az ember túlélésének a lehetősége is. Ehhez kínál egyfajta útikalauzt 
Horváth Gizella gazdag szakirodalmi anyagot felvonultató és művészi kiállítású (színes fényképes 
illusztrációk), valamint logikus szerkezetű, akár esztétikavizsgára szakirodalom vagy puska 
gyanánt szolgáló könyve.  
(Horváth Gizella: Túlélőkészlet az esztétikához. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 
Kolozsvár, Partium Kiadó, Nagyvárad, 2012. 268 oldal.) 
 
2.  
Horváth Gizella A szép és a semmi című könyvében a 20. századi modern művészet sokszor 
mellbevágó jelenségeit magyarázza – rendkívül empatikus módon. Valóban az idegeinket, 
érzékeinket borzolják ezek a jelenségek: a tagadás, az örökös kísérletezés, a polgárpukkasztás, a 
botrány, a szépség relativizálása (megszűnése), a forma elszabadulása, a műalkotás fogalmának 
megváltozása, valójában a művészet, művészi termék és a művész felszámolódása (minden 
művészet, mindenki művész). Mit lehet kezdeni ezekkel a jelenségekkel? Udvariasan, bambán 
szemléljük, sznob módjára lelkesedünk, rajongunk, de legbelül mélyen megvetjük, lázadóként 
tönkretesszük, avagy – ahogy egyre többen teszik – elfordulunk az „igazi” „művészettől” és a 
tömegek „művészetébe”, a könnyen fogyasztható tömegkultúrába menekülünk… Miközben 
elfogadom a művészi szabadságot, az örökös kísérletezést, játékot, kreativitást, ezzel egyúttal a 
tévedést, aközben kicsit féltem az ember mégis legmagasabb szintű tevékenységének, a 
művészetnek a sorsát, az ember- és társadalomalakító szerepének csökkenését, netalántán 
elvesztését. Ezért fokozott érdeklődéssel olvasom Horváth Gizella könyvét, hiszen a filozófus-
esztéta szerző látható empátiával, és a megértetés szándékával közelít korunk nagyon is furcsa 
művészeti tevékenységeihez, alkotásaihoz. Ha ő tudja értékelni, elfogadni, talán szeretni is, akkor 
esetleg van esély mások számára is. Magam Beke László egyetemi előadásain kaptuk az első 
útmutatást, amelyet későbbi könyveiből mások is megismerhettek: Művészet/Elmélet (1994), 
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Médium/Elmélet (Balassi–BAE Tartóshullám–Intermedia, Budapest, 1997). Meglepetéssel 
vettem tudomásul, hogy Horváth Gizella könyvében nincs utalás Beke Lászlóra.  
Horváth Gizella könyve A művészet nagyszerű kalandja című fejezettel indul, amelyben a 
„nagyszerű” jelző egyértelműen mutatja a szerző hozzáállását.  „Sokan a művészet csődjét látják 
ezekben az eseményekben” (17), írja, majd a szépség átalakulásáról, megszűnéséről és a hiány 
jelentkezéséről értekezik: „a hiány egyrészt megalapozza a művészetek modern paradigmáját, 
másrészt hipotézisem szerint a 20. században huzatszerűen ki is üresíti azt.” (19) Ez lenne az én 
hipotézisem is, mert ez az érzés hat át nem egy modern kori műalkotásnak tekintett tárgy (valami) 
szemrevételezésekor. A hiányról, amelynek tudományos megközelítését hiányesztétikának 
nevezik, már jobb véleménnyel van: „A hiányesztétika nem a semmi esztétikája… A hiány egy 
olyan semmi, ami a valami helyére lép. Nem föltétlenül új világokat hoz létre, hanem kiemeli 
(exponálja) a hiányzó elemet, kiemeli jelentőségét, lényegére redukálja… A hiányesztétika a 
módszere kételkedés művészeti megfelelője, ami meghatározza a modernizmust a művészetben. 
A hiány a modern, autonóm művészet konstitutív eleme.” (20)  
Horváth Gizella hiányesztétikáját a következőképpen foglalja össze: 
„saját fogalomhasználatomban a ’hiányesztétika’ egy olyan értelmező keret, amelyet elsősorban a 
képzőművészetre alkalmazok, az előadóművészetekkel nem foglalkozom. Továbbá a 
hiányesztétikát a művészetek modern paradigmájának destabilizálásával (lényegi elemeinek 
elhagyásával, szerepük átértelmezésével) írom le.” (159) 
A szép fogalmának hiánya című fejezetben olyan szélsőséges nézetet is ismertet a szerző, mint 
hogy a szépség „elhibázott fogalom”, s hogy létezik „esztétikum nélküli esztétika” (26). De azért 
visszatér a szépség: a szimmetriában (hadd tegyem hozzá, hogy az alapvető örömeffektusként 
megjelenő szimmetriának számos áttételes jelensége, fokozata van, ami végső soron csaknem 
minden emberi, művészeti tevékenységben megragadható). Freudtól befolyásolt nézetem szerint 
nagyon is az örömelv mozgat bennünket, még akkor is, ha nem mindenben tudatosul ez a 
jelenség. A könyvben talán itt fogalmazódik meg legszebben: „tudjuk, hogy a szép tapasztalatát 
öröm kíséri, és ezt az örömöt a képzelőerő és az értelem szabad játéka magyarázza” (35). A 
következő fejezet a szerzőről, a szerző haláláról szól: Nyughatatlan halott szerzők. Magam 
kritikusan szemlélem a napjaink kurrens irodalomelméletében elburjánzó „szerzőtlenítést”, és az 
értelmezés teljes szabadságát a befogadóra korlátozó megközelítést. Más művészetekben a 
„másolás”, a kiradírozás, szerzőmegosztás, hamisítás gesztusai sorolhatók ide. Illetve az „eltűnt 
mű”: korunk egyik botrányos, a műalkotás illékonyságára felhívó cselekedete: „Banksy híres, egy 
kislányt lufival ábrázoló Girl With Balloon című képe a leütés után nem sokkal megsemmisítette 
önmagát a Sotheby’s aukcióján Londonban. A művet az incidenst követően átnevezték Szerelem 
a kukában-ra (Love is in the Bin). Amikor a kalapács leereszkedett és a mű ledarálódott, először 
lesokkolódtam, de aztán fokozatosan elkezdtem felismerni, hogy saját művészettörténeti 
darabommal kell beérnem – nyilatkozta az európai gyűjtő a The Guardiannek. Sokakat 
lenyűgözött az új műalkotás, nemkülönben a Sotheby’s igazgatóját, Alex Branczikot.  Branczik 
találóan megjegyezte, hogy Banksy nem megsemmisítette a műalkotást, hanem megteremtette. A 
Sothebys [2018] október 13. és 14. között kiállítja a képet londoni galériájában, mielőtt kiszállítják 
a szerencsés vevőnek. Egyesek úgy vélik, hogy a kép értéke a Banksy-brahi óta körülbelül 20%-kal 
megnőtt. Banksy további művei is hamarosan kalapács alá kerülnek. A szervezők azonban azt 
ígérik, a közönség még egyszer nem lesz szemtanúja egy műalkotás hasonló megsemmisülésének. 
Hogy ez alatt mit értenek pontosan, egyelőre nem derült ki.”   
Horváth Gizella az eltűnő műalkotás ezekkel a jelenségekkel ragadja meg: tárgy helyett fény, illat, 
szó, emberi test (performansz), végül pedig a tárgy hűlt helye: a semmi. Ezután a múzeum 
megváltozásáról, a muzeologizálási folyamatról ír.  
A szerző Az autonóm művészet tündöklése és lehetséges bukása című zárófejezetben 
megfogalmazza kétségeit: „Számomra a relációesztétika a legfontosabb tanulsága éppen a 
művészet autonómiájának feladása. A művészet még a legmegátalkodottabb autonomista 
formában is a rajta kívül élő társadalomról szól... (…) Megtörténhet, hogy a művészet maga már 
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levetette autonómiájának gondolatát… (…) Megeshet, hogy a hiányesztétika már végképp a 
múlté, és a művészet radikális változása előtt állunk, ami meghozhatja a művészet és az élet 
annyira óhajtott egységét – a művészet autonómiájának feladása árán. Talán már nem annyira 
abszurd a művészet és a szórakoztatás, a politika vagy a kereskedelem egy oldalon való említése. 
És talán a jövőben a művészet filozófiai kérdéseire reflektáló művészek az örökké éretlen ifjak 
furcsa kisebbségét fogják kitenni, szigetként állva a szórakoztatóiparnak dolgozók, a magunkat a 
politikai propagandának és aktivizmusnak szentelők és a mindennapok dizájnját nemesítők 
tengerében. A művészet jelenét-jövőjét minden bizonnyal a számítógép és az internet is meg fogja 
határozni, ahogyan a technikai sokszorosíthatóság is arra késztetett, hogy újragondoljuk a 
művészet jellegét és helyét a világban.” (167–168) 
Attól tartok, hogy a művészetek 20. századi – e könyvben is leírt, magyarázott – fordulata az 
internet forradalmával maradandó változásokhoz vezet. A művészetek vagy legalábbis a 
művészetek egy része, egy szelete popularizálódik és feloldódik, másik, megmaradó része pedig a 
nagyon kevesek élménye, játéka lesz. Miközben elfogadom a tömegkultúra jogosultságát, szerepét, 
kicsit szomorúan szemlélem ezt a változást.  
A nyitott bölcsész, a valódi értelmiségi mindig meg akar ismerni új világokat, új kontextusokat, 
folyamatosan értelmez, újraértelmez – és szerencsés, ha esik a túlértelmezés csapdájába. De ma 
már egyre kevesebb az ilyen nyitott bölcsész, hiszen az információk, sőt a valamiféle alkotásként 
elénk toluló jelenségek elvonják a figyelmet. Kérdés, hogy ez megváltozott művészet, 
hiányesztétika mennyire képes a személyiséget gazdagítani. Beke László előadásai, tanulmányai, 
Horváth Gizella könyvei arról győznek meg, hogy folyamatosan kell ápolni esztétikai 
érzékelésünket is. De hadd tegyem hozzá, ne tekintsük maradinak azokat, akiket a hagyományos 
művészetek, műfajok kötnek le. 
 
(Horváth Gizella: A szép és a semmi. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 
Partium Kiadó, Nagyvárad, 2016. 180 oldal) 
 

* 
 



 11  

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.  
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 (Interkulturális Kutatások Kft.)  
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.  
Mihály Hoppál: Ethnosemiotics. Approaches to the Study of Culture. Hungarian Association for 
Semiotic Studies, Budapest, 2014.  

mailto:magyszemtars@gmail.com
http://www.e-nyelv.hu/konyvesbolt
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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 a Nemzeti 
Kulturális Alap. 
A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal és a Magyar 
Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal.  

 


