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SZEMIOTIKAI 
TÁJÉKOZTATÓ 

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

 
Új folyam 29 (1991-) * 2019. május 6. * 2019. 3. 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/ 

 
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  
 

* 
 
1% Tisztelt Tagtársaink! Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk bevallásakor gondoljanak a 
Magyar Szemiotikai Társaságra (adószám: 18012989-1-42). Az 1%-os nyilatkozat az Ügyfélkapun 
keresztül is kitölthető és beküldhető. 2018-ban 43 E Ft-ot kapott társaságunk az 1%-okból, amit 
működésre (honlap, banki költségek) és konferenciaszervezésre használtunk fel.  
 

* 
 

Jegyzőkönyv 
 

a Magyar Szemiotikai Társaság (MSZT) 2019. május 3-án 13.00 órakor tartott tisztújító 
közgyűléséről 

 
Helyszín: MNYKNT-konferenciaterem, 1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2. 

 
Napirendi pontok: 
1. Az elnök és a főtitkár 2018. évi beszámolója és a 2019. évi tervek 
2. Gazdasági beszámoló 
3. Tisztségviselő-választás  

mailto:balazs.geza@gmail.com
mailto:magyszemtars@gmail.com
http://www.szemiotika.hu/
http://www.szemiotika.hu/2009/07/18/szemiotikai-tajekozato/
mailto:mta.szemiotika@gmail.com
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4. Tiszteletbeli elnökségi tagok választása 
5. Egyebek 
 
Jelen vannak (a jelenléti ív szerint): Asszonyi Krisztina, Blankó Miklós, Pölcz Ádám, Hujber 
Szabolcs, Blankó Eszter, Juhász Zoltán András, Benczik Vilmos, Tuba Márta, Varga Gyula, H. 
Tomesz Tímea, Vesszős Balázs, Büky László, Nagy Levente Péter, Mayer Péter, Sánta Anikó, 
Márta Renátó, Újvári Edit, Orosz Magdolna, Gráfik Imre, Szirmai Éva, Szívós Mihály, 
Wunderlich Péter, Terdikné Takács Szilvia, Kroó Katalin, Voigt Vilmos, Balázs Géza, Komlósi 
Réka 
 
13:00  
Balázs Géza főtitkár megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy a rendes (fizető) tagság több 
mint fele (a jelenléti ív szerint 27 fő) jelen van, ezért a közgyűlés határozatképes. Balázs Géza 
Pölcz Ádámot javasolja jegyzőkönyvvezetőnek, Szívós Mihályt és Nagy Leventét jegyzőkönyv-
hitelesítőnek. Mivel tisztújító közgyűlésre kerül sor, ezért a szavazatszámláló bizottság tagjainak 
Blankó Miklóst és Juhász Zoltánt kéri fel. Balázs Géza megszavaztatja a személyeket és a 
napirendet, melyeket a jelenlévők ellenszavazat nélkül elfogadnak. Új napirendi pontot a 
jelenlévők nem vetnek fel. Balázs Géza átadja a közgyűlés vezetését Voigt Vilmos elnök úrnak. 
Voigt Vilmos elnök megtartja 2018. évi beszámolóját, majd Balázs Géza főtitkár ismerteti az 
Asszonyi Krisztina könyvelő által elkészített 2018. beszámolót.  
 

1. sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2018. évi közhasznú éves beszámolót és kiegészítő 
mellékletét, azaz az MSZT közhasznúsági jelentését. 

 
A tisztségviselő-választás előtt Voigt Vilmos elnök felkéri H. Varga Gyulát, a jelölőbizottság 
vezetőjét a választás levezetésére. H. Varga Gyula ismerteti a jelöltek nevét (Voigt Vilmos elnök, 
Balázs Géza főtitkár, Pölcz Ádám titkár), és javaslatot tesz az eddigi tisztségviselők titkos 
szavazással történő újraválasztására. A jelöltek vállalják a jelölést. A közgyűlés új jelöltre nem tesz 
javaslatot. A titkos szavazás megkezdődik. 
 
A titkos szavazás eredményeinek összesítése közben Balázs Géza főtitkár javasolja, hogy a 
közgyűlés válassza meg H. Varga Gyulát az MSZT tiszteletbeli elnökségi tagjává. A közgyűlés a 
javaslatot egyhangúlag elfogadja. Más jelölés tiszteletbeli elnökségi tagi tisztségre nem érkezik. 
 
Ezt követően Blankó Miklós ismerteti a titkos szavazás eredményét: 
Voigt Vilmost az MSZT közgyűlése 26 igen, 1 nem és 0 tartózkodó szavazattal elnökké, 
Balázs Gézát az MSZT közgyűlése 26 igen, 1 nem és 0 tartózkodó szavazattal főtitkárrá, 
Pölcz Ádámot az MSZT közgyűlése 24 igen, 3 nem és 0 tartózkodó szavazattal titkárrá 
választotta. 
 

2. sz. határozat: A közgyűlés Voigt Vilmost az MSZT elnökévé, Balázs Gézát az MSZT főtitkárává, 
Pölcz Ádámot az MSZT közgyűlése az MSZT titkárává választja. 

 
Az Egyebek napirendi pontban nem érkezik hozzászólás, javaslat, ezért az elnök a közgyűlést 
13.50-kor berekeszti. 
 

3. sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta H. Varga Gyulát tiszteletbeli elnökségi tagnak.  
 
A közgyűlésen született határozatok:  
2019/1. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2018. évi közhasznú éves beszámolót és kiegészítő 
mellékletét, azaz az MSZT közhasznúsági jelentését. 
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2019/2. A közgyűlés Voigt Vilmost az MSZT elnökévé, Balázs Gézát az MSZT főtitkárává, Pölcz 
Ádámot az MSZT közgyűlése az MSZT titkárává választja. 
2019/3. A közgyűlés megválasztja H. Varga Gyulát tiszteletbeli elnökségi tagnak. 
 
A közgyűlés után az MTA szemiotikai munkabizottsága által szervezett Peirce-szeminárium 
következett Bauko János (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra) előadásának meghallgatásával. 
Az előadás után a szemiotikai munkabizottság tagjai tartottak ülést, amelyen a 2019. évi terveket 
beszélték meg.  
 
Budapest, 2019. május 3.  
 

Voigt Vilmos elnök s. k.,  
Pölcz Ádám jegyzőkönyvvezető s. k.,  

Szívós Mihály jegyzőkönyv-hitelesítő s. k.,  
Nagy Levente jegyzőkönyv-hitelesítő s. k.  

 
Főtitkári beszámoló a 2014–2019. közötti időszakról 

 
Az MSZT 2014. november 5-én megválasztott, az alapszabály-módosításkor (2015. június 29-én) 
megújított vezetése öt év alatt a következő fő feladatokat látta el:  
* Alapszabály-módosítás a polgári törvénykönyv vonatkozó előírásainak értelmében.  
* A Szemiotikai Tájékoztató évi 4 számmal folyamatosan megjelenik, 2001 óta valamennyi szám 
megtalálható a honlapon.  
* Semiotica Agriensis-konferenciák: 
2014: Tájszemiotika, 2015: Udvariasság, 2016: Multikulturalitás, 2017: Idő, 2018: Titok 
(2019: A gyermek) 
* Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpóziumok:  
I. Szemiotikai szimpózium Józsa Péter emlékére, Nagyrákos, 2002. okt. 19. 
II. Szemiotikai szimpózium, Szombathely, Nagyrákos, 2005. április 22-24. 
III. Józsa Péter-szimpózium, Szombathely-Nagyrákos, 2009. május 29-30. Szombathely – 
Nagyrákos 

IV. Józsa Péter-szimpózium (Jelromlás), Szombathely‒Nagyrákos, 2014. április 4‒5. 
V. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium: Két értékvilág - Józsa Péter Jacques 
Leenhardt-tal közösen írott könyve (Két főváros, két regény, két értékvilág) kapcsán, 

Szombathely, Nagyrákos, 2017. június 2‒3. (péntek‒szombat) 
Valamennyi szimpózium válogatott anyagát a Vasi Szemle című folyóirat megjelentette. 

(VI. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium, 2019. június 3‒4. (hétfő-kedd), Szombathely 
és Nagyrákos) 
* Kiadványok (11 kötet) 
Magyar szemiotikai tanulmányok: 
30. Szívós Mihály: A jelaktusok elmélete. MSZT-Loisir Könyvkiadó, Budapest, 2014. 
31. Balázs Géza: Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei. Inter-MSZT, Budapest, 2015. 
32. Balázs Géza és Pölcz Ádám szerk.: Tájszemiotika. (Melléklet: A szemiotika oktatása. Szerk.: 
Szívós Mihály.) MSZT, Budapest, 2015.  
33–34. Balázs Géza és Pölcz Ádám szerk.: Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. 
MSZT, Budapest, 2016. (A második, bővített kiadás: 2017.) 
35–36. Balázs Géza és Veszelszki Ágnes szerk.: Generációk nyelve. Inter-MSZT, Budapest, 2016.  
37. Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz. Szerk.: Balázs Géza és Molnár Gergely. 
MSZT, Budapest, 2017.  
38–39. Multikulturalitás. Szerk.: Balázs Géza és Minya Károly. MSZT, Budapest, 2017.  
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40. Szívós Mihály: Fordulópontok a hallgatólagos tudás és a tudattalan felfedezéstörténetében. A 
hallgatólagos tudás általános elmélete. MSZT – Loisir, Budapest, 2017.  
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. 
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. 
* Honlap: szemiotika.hu működtetése  
* Sikeres együttműködések alapján közös konferenciák, konferenciakiadványok: ELTE Mai 
Magyar Nyelvi Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem, Szegedi Tudományegetem 
* Közös kiadványok: Loisir Kiadó (2 kötet) 
*A szemiotika az oktatásban-konferenciasorozat 
* Peirce-szemináriumok 
* MTA SZMB megújítása, együttműködés  
* ELTE szemiotika MA létrehozása, kialakítása, támogatása, végzett hallgatónk bevonása a 
társaság munkájába 
*További eredmények: a magyarországi szemiotika bázisainak ösztönzése, támogatása: Eger, 
Szeged, Budapest 
 

Tervek a 2019‒2024. közötti időszakra: 
*2020/2021: 30 éves az MSZT! (1990-ben alakult, 1991-ben jegyezte be a bíróság) 
*Szemiotikai Tájékoztató, honlap 
*Semiotica Agriensis-konferenciák, társkonferenciák 
*Könyvkiadás 
*Együttműködés az MTA SZMB-vel 
*Együttműködés az ELTE szemiotika MA-val 
 
A 2018. évi pénzügyi beszámoló értékelése 
* A Társaságnak nincs állandó akadémiai vagy állami támogatása 
* Bevételek: pályázatok (NKA), együttműködések más szervezetekkel, részvételi díjak  
* Kiadások: nincs munkabér, tiszteletdíj; jellemző kiadás: működés, könyvkiadás, 
konferenciaszervezés 
* Több pályázat lebonyolítója vagyunk (konferencia, könyvkiadás), ezek bevételként és kiadásként 
jelennek meg a költségvetésünkben 
2018-ban: a bevételek és kiadások tárgyévi eredménye: 2.961 E Ft  
Tagdíjbevétel: 24 E Ft, az szja 1%-ból származó bevétel: 43 E Ft.  
Az egyesület könyvelője: Asszonyi Krisztina (aki a közgyűlésen jelen van és kérdésekre válaszol) 
Az egyesület egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2012 óta folyamatosan 
fel van töltve a honlapon, a 2018. évi jelentés a közgyűlés után kerül ki.   
 

Balázs Géza főtitkár s. k.  
 
  

Az MTA SZMB Nívódíj átadása Voigt Vilmos professzor úr számára 
Budapest, 2019. május 3. 

 
A 2018-ban alapított SZMB Nívódíj a Preambulum értelmében „…annak a személynek adható, 
aki a szemiotikában több szempontból is szakmailag kiemelkedő alkotást … hozott létre.” A 
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Munkabizottság elsőként Voigt Vilmos professzor úrnak ítélte oda a Nívódíjat, elismerve a 
szemiotika tudományágban végzett több évtizedes, meghatározó munkásságát. 
Laudáció 
Voigt Vilmos a magyarországi szemiotikai kutatások egyik kezdeményezője és kiemelkedő alakja, 
számos hazai és külföldi egyetemen tanított szemiotikát. E tudományterületen belül 
szövegelmélettel, folklórelmélettel, vallástudománnyal foglalkozik szemiotikai szempontból.  
1968-ban „A társadalmi tudat formáinak modelljei” kerekasztalbeszélgetés egyik résztvevőjeként a 
hazai szemiotikai élet kibontakozásában játszott szerepet. Az 1960-as évek végétől önálló területté 
váló, „magyar találmány”-ként aposztrofált etnoszemiotikai kutatások egyik meghatározó 
képviselője. Az 1970-ben Párizsban megrendezett Európai Néprajzi Társaság első konferenciáján 
etnoszemiotika elnevezéssel illették a régi kultúrákra vonatkozó kutatási irányt, amelybe a magyar 
néprajztudomány a kezdetektől bekapcsolódott. Voigt Vilmos Etnoszemotikai jegyzetek című 
tanulmánya az Ethnographia folyóiratban 1971-ben jelent meg, amely a szemiotika meghatározó 
területeinek, a pragmatika, szintaktika, szemantika elméleti eredményeinek alkalmazhatóságát 
hangsúlyozta a néprajztudományban. Az Encyclopedic Dictionary of Semiotics (1986) 
etnoszemiotika szócikkét Voigt Vilmos írta. 
A Magyar Szemiotikai Társaság alapítója és elnöke 1990 óta, a szakmai munka, a konferenciák 
meghatározó alakja. 2005-ben a „Jelismervény” – az MSZT szemiotikai munkát elismerő 
oklevelének alapítása Voigt Vilmos, Gráfik Imre és Hoppál Mihály nevéhez kötődik. 2001-ben, 
együttműködésben az MSZT-vel, megalakult az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának 
Szemiotikai Munkabizottsága. 
Voigt Vilmos munkásságában a nemzetközi szemiotikai együttműködések is eredményesek. A 
Nemzetközi Szemiotikai Társaság választmányának egyik magyar tagja, a Nemzetközi Finnugor 
Szemiotikai Társaság alapító elnöke. Kiemelendő az osztrák, szlovák, finn és észt szemiotikai 
kutató csoportokkal, szemiotikusokkal való együttműködése. 
 
Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába 
A szemiotika területén Voigt tanár úr legnépszerűbb és legtöbbet idézett könyve a Bevezetés a 
szemiotikába, annak is a 2008-ban megjelent második, bővített és átdolgozott kiadása. E könyv 
nagyon fontos fejezeteket tartalmaz a szemiotika egyetemes történetéről, legfontosabb 
fogalmainak kialakulásáról, a nemzetközi és a hazai szakmai élet szervezeti formáiról és a 
megbízható szakkönyvekről, lexikonokról és bibliográfiákról. Ezért nemcsak bevezetésként, 
hanem kézikönyvként is forgatható. A könyv különlegessége az a nagyon jelentős tényanyag, 
amelyet a szerző a magyarországi szemiotikai kutatások és szervezeti élet kialakulása és 
fejlődéstörténete témakörében közöl. Ez a tényanyag értékes tudománytörténeti forrás is, 
tekintettel arra, hogy a szerző központi szerepe miatt első kézből származó információkból 
tevődik össze. 
 
A szemiotikával foglalkozó magyar kutatók és oktatók közössége nevében tisztelettel és 
köszönettel nyújtjuk át a Nívódíj oklevelet Voigt Vilmos professzor úrnak, a további közös 
munka reményében: 
 

Dr. Újvári Edit elnök 
Dr. Lajos Veronika titkár 

*
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A Magyar Szemiotikai Társaság 2019. évi programjai: 
 

2019. június 4. VI. Józsa Péter művelődésszemiotikai konferencia, Nagyrákos 
2019. június 7. 10.00 IV. szemiotikaoktatási konferencia. Budapest 

2019. szeptember 27‒29. A gyermek szemiotikája. 18. Semiotica Agriensis, Eger 
A programok az MTA szemiotikai munkabizottságával közösen valósulnak meg. 

 
VI. Művelődészemiotikai szimpózium, 2019. június 4. (kedd) 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, Vas Megye 
Közgyűlésével, a szombathelyi Savaria Múzeummal és a Martineum felnőttképző akadémiával 
karöltve, 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) 
 
Tervezett program: 2019. június 4. (kedd)  
9.15 Megnyitó 
9.30  Voigt Vilmos: Egy ma is útra nyitó mű: Józsa Péter Lévi-Strauss strukturalizmus, 
szemiotika. 
Annak idején Józsa Péter agilitása szervezte meg a magyar szemiotikát. Ám ehhez kellett egy 
"akadémiai" munka is. Józsa disszertációja ennek a célnak felel meg, és Józsa Péter igazán 
sokoldalú érdeklődéséből három--négy olyan tanulmányt szedett össze, amelyek többeket 
érdekelhettek. Az előszó még igazából a társadalmi tudatról szól. Majd a strukturalista elemzés 
bemutatása következik. Ez után jön a nálunk mindmáig megszívlelendő Lévi-Strauss diszkusszió. 
Józsa saját felismerésének tartja a "homológ metaforikus kód középpontba állítását. Mindezekkel 
kapcsolatban Józsa felismerései ma is fontosak, folytathatók. 
10.00 Markó Péter (Sárvár) A mai társadalmak értelmezése néhány metafora segítségével 
10.30 Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: A kultúra kódjai. Szimbolizáció a szemiotikában. 
11.00 Horváth Zoltán (Szombathely): Csatorna vagy csarnok a közművelődés? 
11.20 Balázs Géza: Tömeg - közösség - egyén. A kultúra és a nyelv közösségi jellege   
11.40 Tervezett hozzászólások: Gráfik Imre (Szombathely): Horváth Sándor (Narda-
Szombathely), Moritz László (Stockholm-Budapest) Szöllősy-Sebestyén András (Budapest).  
12.30 Ebéd, majd Józsa Péter sírjának megkoszorúzása  
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Megközelítés: 
Nagyrákos közvetlenül elérhető vonattal Budapestről, pl. 6.30--11.09, vissza: 16.22--20.29. 
Javasolható az egy nappal korábban érkezés (szálláslehetőség falusi vendégházakban, vagy 
Szombathelyen a Martineum akadémián). A konferencia résztvevői ezzel kapcsolatban időben 
részletes tájékoztatást kapnak. 
 

* 
 

Felhívás a IV. szemiotikaoktatási konferenciára 
 
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. 
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. (14. kapucsengő) 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 

 
* 

mailto:mta.szemiotika@gmail.com
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Konferenciafelhívás 
 

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

 
A konferencia témája a gyermek szemiotikája. A téma sokféle szaktudományos és 
interdiszciplináris keretben mutatható be. Különösen ajánljuk a következő területeket, témákat 
(szemiotikai 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.  
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 frissítjük.  
Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Dobó István Vármúzeum, Inter Nonprofit Kft., 
Interkulturális Kutatások Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly 
Egyetem 
 

* 
 

Büky László: Az idő szemiotikája 
 

(A Magyar Tudomány 2019/4. számából: DOI: 10.1556/2065.180.2019.5.15) 
 
A kötetet a Magyar Szemiotikai Társaság 2017 őszén Egerben tartott konferenciájának 
előadásaiból állították össze. A szerkesztők huszonnégy előadás anyagát csoportosították öt 
fejezetbe. Erre az a konferenciacél adott lehetőséget, amely szerint a filozófiai, a pszichológiai, az 
(inter)kulturális, a nyelvi alapozottságú vizsgálatot egyaránt megengedhetőnek, sőt kívánatosnak 
tűzte ki, természetesen a szemiotika, a jelelmélet szempontjait érvényesítve. Erről a szerkesztők 
előszava szól. 
Az idő alapfogalmai fejezetcím után olvasható Tolcsvai Nagy Gábor tanulmánya. A szerző szerint 
az emberi elme az általa feldolgozott időmúlást referenciapontokhoz kapcsolja. A mentális 
időfeldolgozások közösségi eredője a társadalmi idő rendszere, és a nyelvi szerkezetekben 
fejeződik ki. Az időt nem csupán jelöljük, hanem egyúttal jel is számunkra. Voigt Vilmos 
tanulmánya: Az óra (mint tárgy) szemiotikája. A régi időmérő megoldások szemiotikai értelemben 
az indexek csoportjába tartoznak (vagyis saját maguk jelei), ilyen az árnyékóra. A (mai, főleg 
díszítő célzatból elhelyezett) napórán is az árnyék mozgását használjuk. Az árnyék maga a jel. Az 
idő folyamatosságát jól mutatják a technikailag is folyamatos mozgású szerkezetek, például a 
vízióra (a görögség klepszüdrája), a homokóra. A mechanikai szerkezetek (óraművek) a 
folyamatosság látványa helyett már számlapon mutatják az időegységeket. A számlapos 
rendszernek külön jelvilága van, a mutatók, a számok, a kör osztásrendje stb. révén mondhatni 

mailto:magyszemtars@gmail.com
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szemiotikai univerzum született. Szívós Mihály Az idő problémája a szemiotikai elemzésben című 
dolgozata egyúttal a szemiotikai elemzés módszerét is taglalja. Csányi Gergely a freudi 
pszichoszexuális fejlődési szakaszokhoz visszanyúlva foglalkozik az időélmény ontogenetikájával. 
Az idő és az ember összefoglaló cím alá Balázs Géza tanulmánya (Az idő szemiotikája) az 
időtlenségből jövő embertől a szakaszoló, mérő időérzékelésig tekinti át témáját. Terdikné Takács 
Szilvia a tér és az idő nyelvi és más ábrázolásának kérdéseiről ír. Gráfik Imre képekkel mutatja be 
az órás cégéreket, a cégek óráit mint jeleket. Ortutay Katalin az 1789-es francia forradalom új 
hónapneveinek mint időegységeknek históriáját mutatja be. 
Az idő és a kultúra csoportjában először Büky László tanulmánya olvasható a Füst Milán-i költői 
nyelv időábrázolásáról, amelyben az ’éjszaka’ a költő lehetséges világának fő ideje. Az 
előfordulások eloszlása Gauss-görbét mutat, vagyis nem természetes a szógyakoriság, hanem a 
költő nyelvének jeltulajdonsága. Újvári Edit a közép- és újkori képkompozíciók elemzésével 
mutatja be a keresztény időfelfogás megjelenítési módjait. Szirmai Éva az orosz mindennapi 
életben használatos ceйчac ’mindjárt’ szó időtartam-jelölési változatosságát tárja föl, a szó ’majd, 
idővel’, ’most’, ’sohanapján’ és még több más szerepben jelenik meg a beszélői attitűdöt jelezve. 
Deák-Sárosi László az 1971-es Huszárik-film, a Szindbád időkezelésének, idősíkváltásainak 
technikai kivitelezését analizálja, azt is megmutatva, miként válnak szimbólummá az egyes képi 
megoldások. 
Az idő és az információáramlás témakörében három dolgozat olvasható. Az 
információbiztonságban az eseménysűrűség és az eseményklaszter értelmezése nélkülözhetetlen 
(Kollár Csaba). Az információfogyasztás a gyorsuló és lassuló időben című dolgozat (Koltay 
Tibor) tárgya egyre többeket érint a világhálón (weben) az olvasás és információkeresés révén. Az 
idővel való gazdálkodást már az információs társadalom iskolájában kell (kellene?) megtanítani 
(Tomori Tímea). 
Az idő és a nyelv mint befejező fejezet szerepel a kötetben. Pátrovics Péter szerint (Gondolatok 
az idő nyelvi képéről) az idő legtöbbször megszemélyesítés formájában (eljár az idő) vagy 
eszközként, instrumentumként jelenik meg, ez utóbbira adott példái nyelvészetileg erősen 
kifogásolhatók. Pomozi Péter munkájában az igeidők vizsgálata révén a magyar múltidő-rendszer 
eredetének és leírásának újragondolásához igyekszik hozzájárulni. Kissné Rusvai Julianna a hantik 
időképének vázolásával a régi és a mostani állapotról tájékoztat. Utóbbi már nem a természethez 
közeli népre jellemző növény, állat, időjárás eseményein alapul, hanem az európai 
hónapmegnevezéseken. Dallos Edina tanulmányának tárgya az altaji sámánénekek időképe. A 
családnevek időbeli változásait Már Orsolya analizálja, egy háromszéki községben a 19. század 
végétől napjainkig, megállapítva, hogy a névszerkezet nem nagyon változott. Pölcz Ádám a 
retorikához tartozó időfogalmakat beszédfajták szerint jellemzi (például törvényszéki, bemutató, 
tanácsadó típusokat vesz föl). 
A kötetet a szerzők néhány soros életrajza és e-mail-címe zárja, ez kétségkívül hasznos az ilyen 
rendkívül szerteágazó témakört tartalmazó kiadványban, mivel segítheti a kutatók személyes 
kapcsolatainak kialakítását vagy erősítését. Ez a szerteágazó témakör ugyanakkor egységes a 
szemiotikai alap tekintetében, hiszen a nyelv- és irodalomtudomány, a filozófia, a folklorisztika, a 
művészetelmélet – amint a fenti vázlatos áttekintésből is kivehető – egyaránt alkalmazhatja a 
jeltudomány módszerét. 

 (Balázs Géza ‒ Minya Károly ‒ Pölcz Ádám szerk.: Az idő szemiotikája. [Magyar Szemiotikai 

Tanulmányok 43‒44. ‒ Semiotica Agriensis XVI.] Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, 2018, 
285+3 o.) 
(Büky László, az MTA doktora, Szegedi Tudományegyetem BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék) 
 

* 
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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.  
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) 
9. Halmai Tamás: Nikla és Dardzsiling között. 33 verselemzés (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 a Nemzeti Kulturális Alap. 
Együttműködő partnerek: Anyanyelvápolók Szövetsége, Bolyai Műhely Alapítvány, Magyar 
Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, ELTE BTK 
Néprajzi Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – szemiotika MA. 

 


