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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: Újvári Edit, titkár: Lajos Veronika. Az SZMB 
elérhetősége: mta.szemiotika@gmail.com  
* 

Kedves Olvasóink, Tagtársaink! 
 
Rendkívüli év 2020 a koronavírus-járvánnyal, eddig kétszer elrendelt rendkívüli állapottal, 
melynek következménye a rendezvények korlátozása, online térbe terelése.  

Ez történt a 19. 
Semiotica Agriensis 
konferenciánkkal is, 
mely iránt mindig nagy 
volt az érdeklődés, s 
most, a szerelem, az 
Erósz témájára 
különösen sokan 
jelentkeztek. Sajnos csak 
online térben tudtuk 
megtartani ezt a 
konferenciát. 
Viszont nagyobb súlyt 
fektettünk a 

kiadványokra. Nemcsak a hagyományos egri szemiotikai konferencia anyaga jelent meg 
duplakötetben (A gyermek szemiotikája), de kiadtuk a Hálózatkutatás újabb kötetét is 
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(Hálózatkutatás a nyelvben), valamint egy újabb, szerencsés NKA-pályázatnak köszönhetően 
Büky László könyvét (Karinthy és a nyelv). 
Az interneten olvasható Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor általálunk kiadott könyve: 
Szimbolizáció és szemiotika (melyből részleteket mutattak be a legutóbbi Józsa-konferencián). S 
ha már Józsa Péter-konferencia, akkor örömmel számolhatunk be arról, hogy egy kis csúszással 
megjelent a Vasi Szemle 2019/3. száma, benne a 6. Józsa Péter-szimpóziumunk anyagával. 
Nagyrákos polgármesterének meghívására a sorozatot jövőre, 2021-ben folytatjuk.  
A 2021-es év előzetes programjait is bemutatjuk ebben a lapszámunkban. 
 

A szerkesztő  
 

* 
 
Előzetes program (2021) 
2021. május: közgyűlés 
2021. június 7. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium, Szombathely, Nagyrákos 
2021. október 1–3. 20. Semiotica Agriensis, Eger (tervezett téma: Milyen jelrendszereket 
használunk? A konferencia felhívását 2021 elején adjuk közre) 
 

* 
 

Erósz, a szerelem szemiotikája (19. Semiotica Agriensis) (megszervezett program) 
A Magyar Szemiotikai Társaság országos jeltudományi konferenciasorozata a Dobó István 
Vármúzeum és az Eszterházy Károly Egyetem Alkalmazott Kommunikációtudományi 
Kutatócsoport együttműködésében 
Szervezőbizottság: Voigt Vilmos, Balázs Géza, H. Varga Gyula, Pölcz Ádám 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap, Tématerületi Kiválósági Pályázat (közösségépítés: család és 
nemzet, hagyomány és innováció, ELTE) 
 
2020. szeptember 25. (péntek) (Dobó István Vármúzeum, Dobó-bástya, konferenciaterem) 
14.30 Voigt Vilmos (ELTE, MSZT) bevezető előadás 
15.00 Büky László (SZTE): Karinthy Frigyes nőábrázolásáról – Az oihák Capilláriában 
15.20 Biernaczky Szilárd (ELTE, Mundus Kiadó): Fekete Érosz. Rejtett értelmek – gyűjtői-
kutatói megoldáskeresések 
15.40–16.00 Szünet 
16.00 Balázs Géza (ELTE, PKE): A szerelemről való beszéd 
16.20 Bókay Antal (PTE): Pszichoanalízis, költészet, szerelem és szemiotika (plenáris előadás) 
17.00 Szerelempatak (R.: Sós Ágnes, magyar dokumentumfilm, 2013) 
20.00 Könyvbemutató, valamint találkozó az Eger Sikeréért Egyesület tagjaival  
Könyvek: Büky László: Karinthy és a nyelv; Hálózatkutatás: hálózatok a nyelvben; A gyermek 
szemiotikája 
 
2020. szeptember 26. (szombat) (Eszterházy Károly Egyetem, B. épület, Eger, Egészségház u. 4. 119. terem) 
9.00 Márfai Molnár László (SoE): „A vas a Mars, a réz pedig Vénusz...” Az alkímia erotikus-
szerelmi szimbolikája 
9.20 Dallos Edina (MTA–ELTE–SZTE): Szerelembe esni (egy közép-török példa) 
9.40—10.00 Szünet 
10.00 Hoppál Mihály (MTA): Erósz a folklórban (plenáris előadás) 
10.40 Molnár Csilla (SoE): A népi kultúra erotikus szimbolikája 
11.00 Molnár Zsolt (Balassi Bálint Gimnázium, Budapest): Egy szerelmi (?) házasság (utó)élete: 
Ferenc József és Wittelsbach Erzsébet mint szerelmi szimbólum 
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11.20 Blankó Miklós (ELTE): Erotikum az operettben 
14.00 Ortutay Katalin (PE): A gyűlölettől a szerelemig – Gérard Presgurvic Rómeó és Júlia című 
musicaljének nyelvi jellemzői és a szerelem szemiotikája 
14.20 Bernáth András Gábor (SZTE): Az elképzelt erotika hatalma Shakespeare drámáiban (a 
kérése, hogy vasárnap délelőttre kerüljön) 
14.40 Szirmai Éva (SZTE): Szerelemkeresők – Az apróhirdetéstől a Tinderig 
15.00—15.30 
15.30 Tóth Szergej (SZTE): A szerelem témája a lubokon (az orosz népi képeken) (plenáris 
előadás) 
16.00 Újvári Edit (SZTE): Égi és földi szerelmek 
16.20 Pölcz Ádám (ELTE): A szerelem alakzatai. A vallásos szerelmi beszéd szemiotikája 
16.40 Minya Károly (NYE): Szerelemmetaforák a szólásainkban 
17.00 Vajda Mária (Déri Múzeum): A pendely és a gatya körül - Népélet alulnézetből (plenáris 
előadás) 
20.00 Voigt Vilmos 80. (Tari János filmje) 
 
2020. szeptember 27. (vasárnap) (Eszterházy Károly Egyetem, B. épület, Eger, Egészségház u. 4. 119. terem) 
9.00 R. Nagy József (ME): Éjjeli műszak, avagy a munkáskolóniák testisége 
9.20 Terdikné Takács Szilvia (SE): Ámor és mámor. Szerelem és bor közös jelvilága 
9.40 Már Orsolya (BBTE): Szerelmes becenevek 
10.00—10.30 Szünet 
10.30 Vasné Tóth Kornélia (OSZK): Invokáció Vénuszhoz – szerelem az ex libriseken 
10.40 Deák-Sárosi László (OSZK): A szerelem jelei a 2019-es filmhét játékfilmjeiben 
11.00 Dede Éva (Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport): Szép, mint Erósz és Thanatosz 
találkozása az Alkonyatban 
11.20 A konferencia értékelése (Voigt Vilmos, ELTE, H. Varga Gyula, EKE) 
 
Tudnivalók: 
A pénteki előadások az egri várban lesznek. A vár területére csak belépőjeggyel lehet belépni; az 
előadók és az előzetesen regisztrálók a kapunál ingyenes belépést biztosító kártyát kapnak. A 
szombati és vasárnapi előadások az EKE B épületében lesznek.  
A szekcióelőadások időtartama: 15 perc. A szekciók végén hozzászólásra és vitára van lehetőség. 
A konferencia alatt az MSZT és az Inter könyvei kedvezményes áron megvásárolhatók. A 
konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok című sorozatban 
megjelentetjük. A dolgozatok leadásának határideje: 2020. november 30. A kötet megjelenése: 
2021. október (20. Semiotica Agriensis). Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs 
(publikációs) díj: 6000 Ft, amelyet kérünk előre az MSZT számlájára utalni: 11705008-20423070, 
vagy legkésőbb a helyszínen befizetni.  
Megjegyzés: A koronavírus járvány miatt a konferencia 2020. szeptember 25-én online 
formában (Zoom platformon) valósult meg.  
 

* 
 
A 6. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium anyagát a Vasi Szemle 2019/3. száma 
közölte: 
Balázs Géza: Kitágult világ Nagyrákoson 
Balázs Géza: Hibriditás, kulturális sokk. (A techno- és interkulturális világ feszültségekkel teli 
jelenségei, és ezek kezelésének lehetséges módjai) 
Gráfik Imre: Az esztétikai hatás nyomában (Józsa Péter emlékezete) 
Horváth Zoltán: Csatorna, vagy csarnok a közművelődés?  
Markó Péter: A globalizációról néhány metafora segítségével 



4 

 

Újvári Edit: Józsa Péter művészetszociológiai nézetei és a képi fordulat teóriája  
 
* 
 

Birtalan Andrea: 
Géczi János A rózsa labirintusa. Egy örök jelkép nyomában 

 
Géczi János író, költő, képzőművész, biológus-antropológus egy könyvbe gyúrta azon 
tulajdonságait, amelyek ezekhez az ágazatokhoz köthetőek. Nemcsak egy szép könyvet tarthatunk 
a kezünkben, hanem egy szakmailag jól megalapozott, információgazdag, mégis rendkívül 
olvasmányos szöveget olvashatunk legújabb könyvében, amely A rózsa labirintusa – Egy örök 
jelkép nyomában címet viseli.  
Egy olyan jelkép, szimbólum nyomában járunk, amely a szerző megfogalmazásában az emberi 
gondolkodás és képzelet története. Az impozáns megjelenésű kötet borítóján a 18-19. század 
fordulóján alkotó Pierre-Joseph Redouté botanikus és festő színezett metszetei láthatóak.  
A szerző harminc éve foglalkozik a rózsa kultúrtörténetével, ebben a könyvben pedig az eddigi 
kutatásai szintézisét olvashatjuk. Egyszóval mindent, amit tudni lehet, illetve nem lehet a rózsáról. 
A hat részre tagolt mű fő szervezőelve a rózsa köré csoportosul, együtt olvashatjuk a rózsa mint 
növény és mint jelkép történetét.  
A mű kronologikusan halad, a kis-ázsiai népek korától, a rózsa feltételezett kultúrába kerülésétől, 
és ennek szakrális motivációitól egészen a barokk rózsaábrázolásokig. Hogy miért nem tovább? 
Ez, ahogyan a szerző is rámutat, összefügg a rózsa történelmével, és ha jól értem, a rózsa 
rendszertani fajtái számának növekedésével. Hiszen – túl a terjedelmi korlátokon – ez utóbbival 
párhuzamosan a hozzá társított jelentések száma is megsokasodott, olyannyira, hogy az ezt 
következő korokban nem található egy kiemelkedő vezérfonal.  
A számos illusztrációval ellátott könyv olvasásakor betekintést nyerhetünk, hol és hogyan 
találkozhatunk a múltban a tárgyalt növénnyel és jelképpel, mikor és milyen közvetítéssel 
kerülhetett be az adott kultúrába.  
A kis-ázsiai népek és a görögök rózsáit követően A rómaiak rózsái, A keresztény középkor, ezt 
követően Az iszlám rózsái nyílnak meg az olvasó előtt.  
Így tehát a gilgamesi eposztól kezdve a Kék madaras freskón át egészen az antik görög irodalmi 
és természettudományi-filozófiai művekig górcső alá kerülnek azok a műalkotások, tárgyak, 
eszközök, amelyekben megtalálható ez a jelkép.  
Kéjhölgy, tavasz, termékenység, életöröm, mulandóság, a rózsa mindenhol ott van. Szobrok, 
szarkofágok és még számos tárgyi adat bizonyítja a római kor igen erős kötődését a rózsához, 
amely mind a gyógyászat, a lakomák, a luxus és a halotti tor kellékei is.  
A reneszánsz rózsafüzér és a hozzá kapcsolódó események, búcsúk, csodák, jelenések mellett az 
alkímia és a reformáció rózsaképeire, illetve Boccaccio Dekameronjának elemzésére is sor kerül, 
sőt Botticelli Dekameron-illusztrációja és a Pierre de Ronsard francia költő műveiben fellelhető 
rózsák is.  
Felsorolni is nehéz lenne itt, hogy hány monumentális műalkotással, portréval, csendélettel és 
hányféle jelentéssel felruházott rózsákkal találkozhatunk még a barokk korban is.  
Géczi János rendkívüli alapossággal járja körbe mindezt, a végén egy kis ráadással, hiszen a 
Függelékben Kerényi-Nagy Viktor botanikus, a Rosa x geczii KERÉNYI–NAGY felfedezőjének 
és névadójának írásában megismerkedhetünk a 2013-ban felfedezett Géczi-rózsával is.  
A szerző arra is vállalkozik emellett, hogy valamilyen módon megkísérelje meghatározni, hogy 
rendszertanilag milyen kategóriába sorolható növényt láthatunk az egyes képeken, olvashatunk az 
egyes művekben, bevonva mindazokat az előzményeket, amelyek az adott műalkotásban található 
rózsát, vagy nem rózsát vizsgálták, illetve azt a tényt, hogy mennyire életszerű az, hogy abban a 
korban ott és akkor az a bizonyos színű rózsa létezhetett.  
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Bár a két oszlopba tördelt szövegben magában nincsenek lábjegyzetek vagy szövegközi 
hivatkozások, amelynek következtében sokkal élvezhetőbbé válik az olvasás, a jól rendszerezett, 
hatalmas tudásanyaggal dolgozó mű végén a fejezetek tagolásával egyező elkülönítésben 
megtalálhatóak mindazok a bibliográfiai tételek, amelyek segítségül lehetnek a rózsát kutatni 
vágyók számára, köztük a szerző korábbi, a témáról készült kötetei, tanulmányai is 
megtalálhatóak.  
Ez a könyv példa arra, hogy mennyire szerencsés, ha az egy személyben működő író–költő és 
biológus-antropológus ennyire egyensúlyba tudja hozni a világteremtő erejét a teremtett világgal.  

(Athenaeum Kiadó, Budapest, 2020.) 
 

* 
A Magyar Szemiotikai Társaság ÚJ kiadványai: 

 
Könyveinket közvetlenül a Társaságtól is meg lehet rendelni (magyszemtars@gmail.com), 

valamint az interneten is: www.e-nyelv.hu/konyvesbolt.  
 

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. 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 
49-50. Hálózatkutatás. Hálózatok a nyelvben. Szerk.: Balázs Géza—Imrényi András—Simon 
Gábor. MSZT, Budapest, 2020. 370 oldal. 
51-52. A gyermek szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza—Pölcz Ádám. MSZT, Budapest, 2020. 292 
oldal. 

mailto:magyszemtars@gmail.com
http://www.e-nyelv.hu/konyvesbolt
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53. Büky László: Karinthy és a nyelv. MSZT, Budapest, 2020. 160 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 (2021): 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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