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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  
 

* 

 
Az MSZT 2020. évi saját és más szervezetekkel közös, tervezett programjai 

 
2020. február 12. PIM, Voigt Vilmos köszöntése 80. születésnapján 

2020. február 21. 14.00 ELTE BTK, A magyar nyelv és kultúra terjesztése – anyanyelvek napja  
2020. február 25.  14.30 Kossuth klub, 1088 Bp. Múzeum u. 7. A Mount Everest tetején. Sokféle 
azonosság. Voigt Vilmos professzorral Verebélyi Kincső beszélget. 
2020. április, május (később megadandó időpont) Peirce-előadások, valamint az MSZT éves 
közgyűlése, Budapest – A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT ELMARADT 

2020. szept. 25–27. Erósz, a szerelem szemiotikája. Szemiotikai (művelődéstörténeti, filozófiai, 
nyelvészeti, irodalmi, képzőművészeti) konferencia (MSZT-Inter), Eger 

2020. nov. 4. Irodalom-, mese-, könyv- és nyelvterápia (Alkalmazott nyelvészeti ankét 2.), 
(Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, MSZT, ELTE), Budapest (A konferenciára még várunk 
jelentkezőket, érdeklődőket!)  
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KONFERENCIAFELHÍVÁS 

 
Erósz, a szerelem szemiotikája (Semiotica Agriensis, 19.) 

 
Szemiotikai (művelődéstörténeti, filozófiai, nyelvészeti, irodalmi, képzőművészeti) konferencia 

Időpont: Eger, 2020. szept. 25-szept. 27. 
Helyszín: Eger, Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem 

 
A konferencia témája az erósz, a szerelem szemiotikája. A téma sokféle szaktudományos és 
interdiszciplináris keretben járható körbe. Különösen ajánljuk a következő területeket, témákat 
(szemiotikai keretben): folklorisztika, pszichológia, nyelvészet (a szerelem nyelve, tabuk), 
irodalom, művelődéstörténet, képzőművészet, zene, pedagógia. 
A tematika alapirodalma: Erósz a folklórban (Erotikus jelképek a népművészetben) és A szerelem 
kertjében (Erotikus jelképek a művészetben) című tanulmánygyűjtemény (szerk.: Hoppál Mihály 
és Szepes Erika, Szépirodalmi, Bp., 1987.) 
A konferencián szívesen látunk a különböző szakterületek képviselői mellett egyetemi hallgatókat, 
doktoranduszokat is.  
 
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. A konferencia titkára: Blankó Miklós egyetemi hallgató 

Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 06-30/318-9666 
 
Jelentkezni 2020. június 30-áig a magyszemtars@gmail.com ímélcímen lehet a tervezett 
előadás absztraktjával. 
 
Rendező: Magyar Szemiotikai Társaság. Együttműködő partner: Dobó István Vármúzeum, Inter 
Nonprofit Kft., Interkulturális Kutatások Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy 
Károly Egyetem 
 
A konferencia az NKA támogatásával valósul meg.  
 
(Amennyiben a járványhelyzet ismét bizonytalanná teszi a személyes jelenlétet, akkor a 
konferenciát online-felületen valósítjuk meg.) 
 

* 

 
Szimbolizáció és szemiotika 

 
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Szimbolizáció és szemiotika – A jelteremtő ember. 

Interkulturális Kutatások Kft. – Magyar Szemiotikai Társaság. E-könyv. Budapest, 2019. 
https://e-nyelv.hu/termek/szimbolizacio-es-szemiotika-a-jelteremto-ember/ 

 
Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor Szimbolizáció és szemiotika – A jelteremtő ember című tudományos 
kismonográfiája az Interkulturális Kutatások Kft. és a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában 
jelent meg, a Balázs Géza által szerkesztett IKU-monográfiák sorozat legújabb részeként 
(elektronikus formában). A mű újszerű perspektívába helyezi a szimbólum és a metafora 
fogalmakat, az filozófiai, irodalmi és nyelvészeti megközelítéseket a szemiotika történetében 
megfogalmazott gondolatokkal veti össze. Műfajának lényegi vonása a szerzők a szimbolizációról 
alkotott nézeteiknek és az erre vonatkozó gazdag szakirodalom bemutatásának összehangolása. A 

mailto:magyszemtars@gmail.com
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szerzők maguk írják, hogy művük a tervezett Szimbolizáció monográfiájuk előtanulmányának 
tekinthető.  
A kötet három, szorosan összekapcsolódó részből épül fel. Az első rész a Szimbolizáció a 
szemiotikában I. cím mellett a Néhány fejezet a szimbolizáció – és általában a szemiózis – 
filozófiai alapvetésének történetéből alcímet kapta. Ezt a szerzők a szimbolikus gondolkodással 
kapcsolatos nézeteiknek tézisszerű összefoglalásával indítják, aminek köszönhetően az olvasó 
átfogó képet kap a mű fő gondolatairól, miszerint az ember „nembeli lény”, aki sajátos 
megismerő mechanizmus segítségével szerez tudomást az őt körülvevő valóságról, e tevékenység 
eszközei pedig egyrészt az azonosság törvényére (A = A) alapozó fogalmi-logikai gondolkodás, 
másrészt ennek előzménye és korrekciója, a szimbolikus gondolkodás. A szimbolikus 
gondolkodás az azonosság törvényét az „A nem = A” érvényessé tételével egészíti ki. A 
továbbiakban ezeknek a fő téziseknek a szimbólumról és szimbolizációról alkotott filozófiai 
nézetekkel való összevetését kísérhetjük figyelemmel. 
A szerzők a szimbolizációról való gondolkodás legrégebbi forrásaiként Platón és Arisztotelész 
gondolatait veszik alapul. Bár Platónnál is találni a szimbolizáció szempontjából releváns filozófiai 
elméleteket, főként Arisztotelész tanításai azok, amelyek a szemiotika és szimbolizáció 
előtörténetében kulcsfontosságúak, így nem véletlen, hogy a fejezetben nagyobb hangsúlyt kap 
tanítása. Az általa kidolgozott episztemológiai alapvetés mintegy viszonyítási pontjaként szolgál a 
szimbolizáció jellemvonásainak. Tulajdonképpen ismeretelméleti kérdésfelvetéseiről, az ember 
nembeliségének irányába mutató gondolatairól, az általa vallott azonosságtétel korlátainak 
nevezhető fogalmakról (a lehetőség, az ellentét és a végtelen), és a szimbolikus gondolkodás 
sajátos lehetőségeiről kapunk átfogó képet. Függetlenül attól, hogy Arisztotelész, aki a fogalmi-
logikai gondolkodás egyik megalapozója, nem foglalkozik közvetlenül a szimbolikus 
gondolkodással, annak megértéséhez fontos szempontokkal járult hozzá. 
Arisztotelész után, a modern szemiotika történetének szempontjából egy másik nagy hatású 
gondolkodó, Augustinus filozófiája kerül bemutatásra, akinek megállapításai közül többek között 
jeldefiníciója és a szimbólumokról alkotott nézetei játszottak fontos szerepet a szimbólumokról 
való gondolkodás fejlődésében. A vallási világképre alapozott szimbólumalkotás és -használat 
érdekes és jelentős lehetőségeit kísérhetjük figyelemmel. Ezt követően Cusanus misztikájának 
ismertetése következik, Platón és Arisztotelész elméleteinek összevetésével kísérve. Cusanus, 
hangsúlyozva az individuális megismerő és a totalitás kapcsolatát, a szimbolikus gondolkodás 
megértéséhez lényegi megfigyeléseket biztosít, filozófiai gondolatait a modern szemiotikusok is 
fontosnak ítélik meg. 
Ugorva az időben, a szerzők az újkori polgári filozófia jelentős képviselőinek, Locke-nak és 
Viconak a megismeréshez kapcsolódó gondolataival folytatják a leírást. Locke azonosságelvre 
épülő rendszerét az emberi gondolkodás sajátosságai felől közelítik meg, bemutatva az ideák 
önkényességének locke-i alaptéziseit, és az általa fontosnak vélt tudományok rendszerét, ahol 
Locke a szemiotikát is kiemeli. Itt a fogalmi-logikai gondolkodással összefüggően a nyelvhasználat 
kérdésköre is fontos szerepet kap, akárcsak Viconál, aki viszont a nyelvet már történeti keretbe 
ágyazva vizsgálja, megkülönböztetve egymástól a hétköznapi és a szimbolikus nyelvhasználatot, 
amelyek közül az utóbbit értelmezi a lényegi tudás megszerzésének kulcsaként. 
Ezt követően a modern dialektikus gondolkodás és a szimbolizáció kapcsolatáról esik szó: 
különös tekintettel a „szellem” kategóriájának részletes kifejtésére Hegel dialektikájában, etikai 
fejtegetéseiben. A fejezet további részében olyan nagy hatású gondolkodókról esik szó, akik a 
szemiotika kibontakozásának idején alkottak, így munkásságukra hatást gyakorolhatott az új 
tudományág. Az első ilyen gondolkodó Whitehead, akinek sajátos elméletei a hegeli dialektikával 
mutatnak hasonlóságot, az egyén és társadalom viszonyát, a szimbolizáció létrejöttének 
folyamatait, a szimbólum mint megismerésmód definiálását, ennek esztétikai aspektusát járja 
körül. Heidegger, akinek egzisztencializmusában a lélek fogalom játszik fontos szerepet, a 
szimbolikusságot a tünetek felől közelíti meg, amely a szemiotikában használt „index” fogalomra 
emlékeztet. Végül a fejezetben helyet kap Gadamer hermeneutikájának központi fogalma: az 
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élmény. A filozófiai előzmények áttekintését követően a szerzők a szemiotikának a szimbolizáció 
megértéséhez való hozzájárulására térnek át. 
A második rész, mint alcíme (A modern szemiotika és szimbolizáció) is mutatja, a szemiotika 
tudományát részletezi, amely az emberi nem és az egyén között közvetítő jelrendszerek 
interpretálásával foglalkozik. A szerzők itt is a fogalmi-logikai és szimbolikus gondolkodás, illetve 
az egyén és nem viszonyának vizsgálatára koncentrálnak, nyomon követve a szimbólumfogalmak 
igencsak változatos, néha zűrzavaros rendszerét. Saussure, a szemiotika egyik atyja, annak 
ellenére, hogy keveset foglalkozott a szimbolizáció témakörével, fogalomrendszere, a nyelvi 
jelhasználat sajátosságainak a szimbólumokra való alkalmazása révén, mégis fontos szerepet kap a 
téma szempontjából. A „langue” (nyelv) és „parole” (beszéd) alapkategóriák magyarázatával 
igazolódik be a jelrendszerek közvetítő funkciója az egyén és Nem között, ezeknek a fogalmaknak 
a viszonya kiindulópontként szolgál a szemiotika számára. 
Őt követően a szemiotika másik atyja, Peirce fogalomrendszere, ezen belül főként az általa 
definiált szimbólumfogalom kerül bemutatásra, összevetve a jeltipológiáját ért kritikákkal. 
Mellette szintén helyet kap Morris, aki felismerte a jelhasználat közvetítő funkcióját az egyén és az 
emberi Nem között, jel- és szimbólumdefiníciója kapcsán. A szimbolizáció kutatásában 
alapműnek számító, Ogden és Richards The Meaning of Meaning című munkája kapcsán kerül 
említésre a névadás mint Létből való kimetszés és visszakapcsolás eszköze. Szó esik 
szimbólumfelfogásuk problematikájáról, valamint a jelhasználat emotív aspektusairól, amelyet a 
„szép” esztétikai fogalmán keresztül közelítenek meg. A fejezetben a szerzők számos ismert 
nyelvész elméletének bemutatására is nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen a nyelvi megformálás 
eszközei szintén fontos szerepet játszanak a szimbolizációban. Jakobsonnál hangszimbolikáját, a 
szimbolikus jelenségek rendszerszerű összefüggésben történő vizsgálatát idézik, kiemelve a 
gondolatot, miszerint az „érintkezés” és a „hasonlóság” összekapcsolása által az azonosság és 
különbözőség kettősségét teremtette meg. Lotman főként a kommunikáció vonatkozásában 
taglalja a szimbólumokat, így közvetetetten járul hozzá a szimbolizációhoz, mégis a téma 
szempontjából érdekes betekintést kapunk a modellálló rendszerekről (ezen belül a nyelvről) 
alkotott tézisei kapcsán a modell, a játék és a művészet kategóriáiról. 
A szimbólumok társadalmi funkciója Barthes elmélete kapcsán vetődik fel, aki a társadalmi 
jelenségek jelrendszereit „nyelvként” értelmezte és jellemezte. Ugyanitt a szerzők elemzik 
Greismas elméleteit, aki a szimbólumot rendszerként szemléli, valamint a nyelvet gondolkodásnak 
alárendelt világmegismerési eszközként értelmezi. Ricoeur hermeneutikáját az interpretáló-
elmélete, valamint a szimbólum és a metafora viszonyának feltárása tekintetében idézik. Todorov 
jelentőségét a szerzők a jel és szimbólum fogalmának szétválasztásában, a jelentés és a 
szimbolizáció megkülönböztetésében látják. Todorov a szimbólumról és szimbolizációról való 
gondolkodást végigköveti, megjelölve fontos kiindulópontnak az antik retorikát, emellett pedig a 
romantikusok és a neoklasszicisták szimbólumfelfogása közötti különbségtételeket. A tőle 
származó idézeteket illetően Goethe és Schelling allegória- és szimbólumfelfogása is említésre 
kerül. A huszadik század második felében a szimbolizációról való gondolkodáshoz hozzájáruló 
Eco és Elias néhány gondolatáról is olvashatunk. A fejezet végén szereplő (További) 
szemiotikusok a szimbolizációról… alfejezetben a magyar szemiotika fontos képviselőinek 
gondolatait foglalják össze, két átfogó munkára és három szöveggyűjteményre hivatkozva. Ezáltal 
Gráfik Imre, Horányi Özséb, Szépe György, Terestyéni Tamás és Voigt Vilmos szimbólumokról 
és szimbolizációról való gondolatait mutatják be részletesen a szerzők, amelyek vonatkozásában 
újra említésre kerülnek Saussure, Peirce és Morris jelelméletei, illetve Frege és Grice felvetései is. 
A harmadik, A metaforológia tanulságai alcímmel ellátott rész, bár terjedelmében jóval kisebb, 
mint az első két fejezet, tartalmilag elengedhetetlen a téma szempontjából, hiszen a fentebb 
említett szerzők többségénél felmerül a metafora fogalmának szimbolizációban való kulcsszerepe. 
A metaforológia, amely Lakoff és Johnson munkássága által bontakozott ki, a szimbolizáció 
vizsgálatához jelentős szempontokat ad hozzá. Hangsúlyozva a szimbólumok metaforikus 
jellegének tényét, a szerzők a metaforológia területén született téziseket tekintik át, ezen belül a 



 5  

metaforák és a szimbolizáció működésmódját. A metaforák kultúrára és az egyén világképére 
gyakorolt hatásának megvizsgálásához a szerzők Weber és Goatly megállapításait említik. A 
metaforák, amelyek gondolkodásunkat terelik, gyakran mutatkoznak meg a testhez, a térhez, az 
irányokhoz való viszonyainkban, ez pedig a nyelvhasználatban is érzékelhető. Lakoff és Johnson 
felvetéseit idézve, a szerzők számos konkrét példával könnyítik a metaforák működésének 
megértését. Kettőjük elméletének gazdag ismertetése mellett a metafora további megközelítései is 
helyet kapnak: elsőként Max Black interperszonális vetületen át történő metaforavizsgálata kerül 
ismertetésre; majd a metaforikus jelentés és valóságábrázolás kérdéskörét övező vitákat 
Rumelhart bemutatásán keresztül idézik, végül Blumenberg kapcsán a metafora jelentősége és a 
fogalmi-logikai gondolkodás közötti összefüggéseket taglalják. 
Összegzésként elmondható, hogy a mű, mint fentebb láttuk, a szerzők szimbolizációval 
kapcsolatos gondolatainak, filozófiai koncepcióknak, illetve a huszadik századi szemiotikai 
felvetéseknek a tudományosan megalapozott szintézise. A szöveg stílusa élvezhető, számos idézet 
gazdagítja, amelyeket a szerzők alapos magyarázata, pontosítása kísér. A szimbólumfogalom 
sokszínűségének vagy éppen túlterheltségének ellensúlyozását a gazdag fogalomismertetés, és a 
részletes lábjegyzetek segítik. A három részből felépülő kismonográfia tematikájából, illetve az 
idézett szerzők műveinek interdiszciplináris jellegéből adódóan a filozófia, szemiotika területén 
jól alkalmazható, a metafora- és szimbólumfogalom újszerű, pontos megközelítése révén 
hiánypótló, a felsőoktatásban is használható szakirodalom. 
 

Kolumbán Adrienn 
(Partiumi Keresztény Egyetem,  

Szegedi Tudományegyetem) 
 

* 

 
A Magyar Szemiotikai Társaság 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. 
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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. 
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43–44. Balázs Géza – Minya Károly – Pölcz Ádám szerk.: Az idő szemiotikája. MSZT, Budapest, 2018. 
288 oldal.  
45. Büky László: Lírai én a tárgyi és szellemi világban Füst Milán költői nyelvének szemiotikai, szövegtani 
és stilisztikai háttere. MSZT, Budapest, 2018. 184 oldal.  
46-47. A titok szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza—Minya Károly—Pölcz Ádám, MSZT, Bp. 2019. 376 
oldal. 
48. Büky László: Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában. MSZT, Bp., 2019. 212 oldal 
 
Sorozaton kívül:  
Vilmos Voigt and Mihály Hoppál: Etnosemiotic © Hungary. European Folkore Institute, Budapest.  
Mihály Hoppál: Ethnosemiotics. Approaches to the Study of Culture. Hungarian Association for Semiotic 
Studies, Budapest, 2014.  
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. 
Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor: Szimbolizáció és szemiotika. A jelteremtő ember. IKU-monográfiák 
3., IKU, Bp., 2019. (Megvásárolható csak e-könyvben: www.e-nyelv.hu / könyvesbolt) 
Balázs Géza: Nyelvszokások. A nyelvszokások mint szimbolikus nyelvi cselekvések. Írások az 
antropológiai nyelvészet köréből. Inter-IKU, Budapest, 2020. 276 old.  
 
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. 2019-ben 42.942 Ft-ot kapott társaságunk a 2018. évi 1%-okból, amit működésre 
(honlap, banki költségek) és konferenciaszervezésre használtunk fel. 
 
Tagdíjfizetés (2020): Kérjük, hogy tagdíját átutalással fizesse be a következő bankszámlaszámra: OTP 
11705008-20423070. A tagdíj 2015. május 6-ától 1000 Ft/év.  Új, egyszerű tagdíjfizetési lehetőség 
(2020. február 1-től):  Az MSZT az e-nyelv.hu oldallal együttműködve lehetővé tette a bankkártyával 
interneten keresztül való (SimplePay) tagdíjfizetést. Látogassa meg az e-nyelv.hu oldal könyvesboltját: 
https://e-nyelv.hu/termek/mszt-tagdij/. Itt, biztonságos OTP fizetési felületen kényelmesen, 
karosszékből befizetheti az MSZT-tagdíjat, de minden más, költséget (pl. részvételi díjat) is. Az itt található 
könyvesboltban az MSZT legtöbb könyvét ugyancsak elektronikus úton megrendelheti, kifizetheti.  
 
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, ELTE szemiotika MA. 
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