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Szerkeszti: Balázs Géza (balazs.geza@gmail.com) 
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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  
 

* 
 

Program (2021) 
2021. május 19. Éves közgyűlés 
2021. június: 7. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium, Szombathely, Nagyrákos 
2021. október 1–3. Milyen jelrendszereket használunk? 20. Semiotica Agriensis, Eger  
2021. november 3. Kulturális, nyelvi örökség. Alkalmazott nyelvészeti ankét 3. ELTE BTK, 
Budapest. 
 

* 
Konferenciafelhívás 

Milyen jelrendszereket használunk? (Semiotica Agriensis, 20.) 
 

Szemiotikai (művelődéstörténeti, filozófiai, nyelvészeti, irodalmi, képzőművészeti) konferencia 
Időpont: Eger, 2021. október 1—3.  
Helyszín: Eger, Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem vagy online  
 
A 20. Semiotica Agriensis konferencia áttekintés a szemiotika hazai történetéről, az egri 
szemiotikai konferenciákról. Az előadások, hozzászólások középpontjában a Milyen 
jelrendszereket használunk? kérdése áll. A konferencia meghirdetői arra kérik a jelentkezőket, 
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hogy alkalmazott, hasznos, gyakorlati szemiotikai szempontokat figyelembe véve fogalmazzák 
meg gondolataikat.  
A konferencián szívesen látunk a különböző szakterületek képviselői mellett egyetemi hallgatókat, 
doktoranduszokat is.  
Jelentkezés előadáscímmel és rövid 3-4 mondatos összefoglalóval: 2021. június 30-ig a 
magyszemtars@gmail.com címen.  
A konferenciát a helyszínen szeretnénk megrendezni, de ha a járvány miatti korlátozások 
érvényben maradnak, akkor online felületen, rövid, tézisszerű összefoglalókra adunk lehetőséget. 
A konferencia anyagát (mint mindig) most is megjelentetjük. A kéziratokat 2021. november 30-ig 
várjuk.  
 
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 vagy 30/318-9666 
Rendező: Magyar Szemiotikai Társaság 
Együttműködő partner: Dobó István Vármúzeum, Inter Nonprofit Kft., Interkulturális 
Kutatások Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly Egyetem   
 

* 
 
A 2020. évi (A szerelem szemiotikája) konferenciánk anyagából készülő kötet szerkesztése 
megkezdődött. 15 tanulmány érkezett be. A kötet 2021 nyarán megjelenik.  
 

* 
 

Szemlézik a Szemiotikai Tájékoztatót! 
 
Tájékoztatónk főnként a tagságunk informálását szolgálja, de egy-egy írásunk olykor nagyobb 
érdeklődést kelt. 
Ilyen volt Gráfik Imre könyvismertetése a 2017/2. számunkban Thass-Thienemann Tivadar 
könyvéről (A nyelv interpretációja). A remek ismertetést átvette a Tinta Könyvkiadó blogja is: 
 
https://anyanyelvcsavar.blog.hu/2017/05/09/a_tuz_a_feny_a_szamok_a_hangok_a_ter_es_az_
ido_szimbolikaja_nyelveszeti_es_pszichologiai_megkozelite#more12492051  
 
Örömmel számolunk be arról, hogy a könyv második része (A nyelv interpretációja II. A nyelv 
tudat alatti jelentése) 2020-ban megjelent a Tinta Könyvkiadó gondozásában. 
Két rövid idézet Gráfik Imre írásából: 
(A tűz, a fény, a számok, a hangok, a tér és az idő szimbolikája nyelvészeti és pszichológiai 
megközelítésben: Thass-Thienemann Tivadar magyarul megjelent könyvéről. 
 
A Szemiotikai Tájékoztató olvasói bizonyára nem lepődnek meg, ha az etnoszemiotika 
művelőjeként egy olyan könyv ismertetésére vállalkozom, amely – szigorúan csak a címéből 
kiindulva – inkább a nyelvtudomány, de – tartalmát tekintve – legalább annyira a szemiotika, az 
irodalomtudomány, a néprajztudomány (és természetesen több más társtudomány) 
szempontjából is figyelmet érdemel. 
Legvégül megemlítem még, hogy aki többet és mást is meg szándékozik tudni Thass- 
Thienemann Tivadarról, illetve munkásságáról, az kézbe veheti P. Müller Péter szerkesztésében a 
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Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok: írások születése 125. évfordulójára című, Pécsett 
2016-ban a Kronosz kiadásában megjelent kötetet. 
(Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja I. A nyelv szimbolikus jelentése. Tinta 
Könyvkiadó, Budapest. 2016. 358 p.) Forrás: Szemiotikai Tájékoztató, Új folyam 27 (1991–) 
2017. április 24. 2017. 2. szám).  
 

* 
 

Balázs Géza 
A nyelv szimbolikus, tudat alatti jelentése 

 
(Részlet a szerző hamarosan megjelenő, A művészet és a nyelv születése. Szemiotika, művészetelmélet, 

antropológiai nyelvészet című könyvéből) 

Thass-Thienemann Tivadar (Budapest, 1890. május 1. – West Roxbury, USA, 1985. március 29.) 

Gombocz Zoltán, Korniss Gyula, Hóman Bálint, Teleki Pál, Klebelsberg Kunó barátja, Pécsett 

Várkonyi Nándor segítője. Egyetemalapító: vallotta, ha Budapestnek katolikus, Debrecennek 

református teológiai fakultása van, akkor legyen a pécsi egyetemnek: lutheránus. Nem valósult 

meg. A II. világháború után Amerikába emigrált, és szinte eltűnt a magyar tudomány 

horizontjáról. Most végre magyarul is olvasható. 

Karácsony Sándor, Várkonyi Zoltán, Hamvas Béla, Fónagy Iván, Bernáth Béla inspiráló 

gondolatai nyomán visszajutott végre Magyarországra Thass-Thienemann Tivadar (könyvének 

címe: A nyelv interpretációja. I. A nyelv szimbolikus jelentése, II. A nyelv tudat alatti jelentése). 

Freudi, pszichoanalitikus alapon álló, antropológiai, de akár prekognitívnak is nevezhető 

nyelvészete Magyarországon gyakorlatilag visszhangtalan. A fordító (Simoncsics Péter) a kognitív 

nyelvészet előhírnökének tartja. Ez a pszichologizáló nyelvészet egy művelődéstörténeti 

(szellemtörténeti) vonal, amely (például a testszimbolika kapcsán) megelőzi és érintkezik ugyan a 

kognitív nyelvészettel, ám kiindulását, alapjait és irányát, valamint eredményeit tekintve teljesen 

más. Egy olyan nyelvészet, amely nem létezik Magyarországon; legföljebb a korábban jelzett 

magyar szerzők munkásságában vannak nyomai. Thass-Thienemann példái szinte kizárólag a 

görög-latin-angol-német nyelven alapulnak. Végtelenül elszomorító, mert akár a magyar nyelvben 

is kimutathatta volna ezeket a jelenségeket, s akkor közelebb lennék anyanyelvünk megértéséhez.  

Thass-Thienemann 2010-ben magyarul megjelent könyvében egyértelműen 

szellemtörténetinek nevezi kutatását: „A magyarság pszichológiai adottság. Anyanyelvvel 

összefüggő kulturális valami. Nem biológiai… A magam »szellemtörténeti« álláspontja: a 

magyarság fogalmát a magyar szellemet kifejező, hordozó, megtestesítő magyar nyelvben látom. 

A nyelv megrögzíti és kialakítja a gondolatot. »Nyelvében él a nemzet«, mondja Széchenyi. 

Magam is ezt vallom. Nyelv, irodalom, történelem teszi a magyart magyarrá” (Thass-Thienemann 

2016: 23). Irányultságát Freud nyomán pedig a pszichológián túllépő (akár filozófiainak 

nevezhető) metapszichológia körébe sorolja, mely művészet és nyelv kérdéseit ugyancsak egyben 

vizsgálja: „Új filozófia lett belőle, amely az emberi lét végső kérdéseire keresi a választ. Mint 

minden filozófia, ez is lehet »alkalmazott diszciplína«, válhat gyakorlattá a vallás, az etika, a 

rituálék, a szokások, a művészet, az irodalom, a történelem, a társadalmi rend vagy a nevelés 

megértésében” (2020: 11). Kétségtelen, hogy ez az irányzat élesen szemben áll a szigorúan 

strukturális, olykor a jelentést is kiiktató, azt szinte anatémának tekintő nyelvészettel (2016: 56). 

Thass-Thienemann tudományos rendszere, metapszichológiai-szellemtörténeti alapállása 

így summázható:  

(1) A nyelv archaikus, kollektív: „nyelv, amit anyanyelvünkként beszélünk, kulturális örökségünk, 

és legbensőbb természete szerint kollektív”, de nem kell a kollektív tudatalattihoz ragaszkodni, a 
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lényeg, hogy: „örökölt verbális kifejezéseink tára természetéből adódóan archaikus és kollektív” 

(Thass-Thienemann 2020: 13).  

(2) Kumulatív kulturális átvitel: a biológus Julian Huxley mutatott rá a kumulatív átvitel hatására, 

amiből kumulatív nyelvi változás következik (Huxley 2016: 107–108); „a biológiai-genetikai 

örökség mellett az átvitelnek van egy másik csatornája, ahol az átvitel nem a géneken keresztül 

történik, hanem az egyik nemzedék továbbítja a másiknak. Ez kumulatív folyamat eredménye. Ha 

ez a nyelven át történő kumulatív kulturális átvitel nem létezne, az ember megmaradt volna az 

állat szintjén” (Thass-Thienemann 2020: 13).  

(3) A nyelvben elsüllyedt tudás van: „az általunk beszélt nyelvet elfojtásos szorongás formálta és 

alakította át (…) [ami] a szerves élet három fókusza körül sűrűsödik össze: az egyik a kezdet, a 

születés, a másik a vég, a halál, a harmadik pedig az éj élet teremtő aktusa, a szexuális egyesülés” 

(2020: 16); „E túlélő jelentések, bár elfelejtve és elfojtva, életben maradnak a senki földjén, amit 

preverbálisnak, prelogikusnak vagy tudatalattinak hívunk” (2020: 15). „Nyelveink számtalan 

nemzedék elraktározott hagyományát adják tovább, és ezt a tényt nem szabad összekeverni egy 

etimológiai szótár korrekt magyarázatával” (2020: 30). Merthogy másféle etimológiával lehet csak 

megközelíteni (erről később).  

(4) Az elsüllyedt tudásra jelek mutatnak: „Ahol egy fontos, érzelmekkel teli vagy félelmet keltő 

szimbolikus jelentés elsüllyedt, fedőjelentések galaxisa jelenik meg a manifeszt felszínen” (2020: 

15). 

(5) Az elsüllyedt tudás kutatható (kihüvelyezhető) például újszerű etimológia, álomnyelv, szleng, 

gyermeknyelv, egyéb regresszív nyelvi jelenségek kutatásával: „az álomnyelven túl (vagy alatta) 

létezik egy nyelvi réteg, amit nem az egyén hozott létre, amit azonban kész eszközként használ föl 

személyes érzelmeinek kifejezésére” (2020: 12); „Értékes tudat alatti anyagot nyerünk majd vissza 

zabolátlan szlengkifejezésekből és a gyermekkor legkorábbi fantáziaképeinek nyelvéből. Ez a 

nyelvi anyag főként preverbális” (2016: 19); felismerhető az elsüllyedt tudás például az 

(ismételgető) echószavak infantilis jellegében (2016: 161). Magam hozzátenném a többi ösztönös 

megnyilvánulást, leginkább az önkéntelen „dallamozást”.  

(6) A nyelv (valamilyen módon) meghatározza a gondolkodást (ez voltaképpen a Sapir–Whorf-

hipotézis): „nem vagyunk teljesen szabadok gondolkodásunk folyamataiban vagy verbális 

közléseink megválasztásában” (2020: 10).  

Ez a szellemtörténeti, metafizikai megközelítés azért tekinthető filozófiainak is, mert a 
teljes emberre figyel, célja így summázható: „Az egészséges személyiség követelménye ma is az, 
hogy tudatában legyen annak, hogy az ember mindig ugyanaz és mindig más is. Szubjektív 
szempontból az ember inkább az állandóságot érzékeli, objektív szempontból viszont jobban 
észreveszi a változást a külvilágban, ahogy nemzedékek nőnek föl és hanyatlanak le” (2016: 315.) 

Thass-Thienemann különbséget tesz a tudatalatti és a tudatelőtti között. A tudatelőttit az 
ember megérti, de felnőtt „normális” körülmények között kontroll alatt tartja, nem használja 
(Thass-Thienemann 2016: 134), míg a tudatalatti nem hozzáférhető, csak intenzív értelmezéssel 
hozható felszínre.  A tudatalatti már Freud előtt ismert volt a nyelvészeti irodalomban. Például 
Hermann Paul (1880) és Heymann Steinthal (1888) munkájában. Hermann Paulnál: „minden, ami 
a tudatban megvolt, hatékony mozgatóerő marad a tudattalanban. (…) A beszéd minden 
megnyilvánulása az elme tudattalan és mély sötétségéből áramlik ki” (2016: 92). Freud (1900), 
Jung (1912) tudattalanfelfogását az antropológus Benjamin Lee Whorf (1937) kriptotípus fogalma 
követi (2016: 93). Egy másik antropológus, Edward Sapir pedig azt írja, hogy „a verbális alakok 
sodródnak, mintha egy lejtőn mozognának” a nyelvi tudatalatti rétegébe (2016: 153). A Freud által 
Es-nek, latinul Id-nek nevezett tudatalattit Thass-Thieneman fordítója, Simoncsics Péter 
indokoltan Ősizének nevezi, mivel az izé állítólag az ez névmás fosszilizálódott alakja: ez-e, ez-é 
> izé (2016: 33). A változásokat generáló tudatalatti: szimbolikus, képszerű és preverbális, míg a 
vele ellentétes, konzerváló Felettes Ént a jólneveltség, illendőség, tanultság, helyesírás, nyelvtan 
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jellemzi (2016: 45). Ennek köszönhető az ember alapvető „kétnyelvűsége”, vagyis a tudatosan 
kimunkált Én nyelve mögött (alatt) működik és hat egy elfojtott, elfelejtett nyelv. A tudatalattihoz 
sorolja a felszíni lexikai jelentések implikációit, konnotációt (2016: 92), az elfojtott jelentéseket 
(2020: 10). A „történelem előtti” tudatalatti (Ősizé) nyelvi jellemzői: tabuszó, obszcén, vulgáris, 
varázserővel bíró verbális formulák (2016: 131), fölkiáltó indulatszó, vokatívusz, parancs, mutató 
névmás, ez/az igen/nem, kérdés, válasz, káromkodás, áldás, köszöntés, számolás (2016: 149). 
Konkrét jelenségek magyarázatát is adja: „Az átkozódás és káromkodás először varázsoló vallási 
rituálék voltak, ekként estek tabu és tiltás alá. A jelentésükbe préselt elfojtott szorongás miatt 
lettek ismétléses cselekvések. Az Ótestamentum és minden nyelv vulgáris szóhasználatának 
legsúlyosabb átkai, legdurvább káromkodásai a szorongás történelem előtti idők óta a tudat alatti 
képzeletvilágban rejtező alapvető témáiról árulkodnak” (2016: 139).  

Thass-Thienemann (2016: 93) szerint a nyelvészek nem utalnak a freudi 

jéghegymetaforára, helyette tőről és gyökről (gyökérről) beszélnek; az ő felfogásában a 

tudatalattiban és tudatelőttiben foglal helyet a láthatatlan gyökér, míg a tő látható. Lotz János 

(1976: 11) egyébként a nyelvet jéghegyhez hasonlítja. A beszéd egy része nyitva áll a közvetlen 

megfigyelés számára, míg egy jóval nagyobb rész a felszín alatt rejtőzik, és csak közvetett 

kutatással fürkészhető ki. „A nyelv legmélyebben beágyazódott része tudatalattinak, ahol az ősök 

tovább élnek a jelen nemzedékben, ahogy mai nemzedék gondolatai és álmai élni fognak még 

hosszú ideig a jövőben. A nyelv az ember kollektív jellegében materializálódik, ami minden 

egyénben működik” (Thass-Thienemann 2016: 153). 

Thass-Thienemann nyelvi jéghegy-felfogását mutatom be a következő táblázatban. A 

szokásos hármas felosztást (tudatalatti-tudatos-felettes Én) a tudatelőtti fogalmával kibővítettem. 

A metafizikai felfogás szerint a szigorú tudományos elkülönítést (ami az egyes dobozokat 

jellemzi), a táblázat alsó részében átmeneti, egymásba folyó kategóriákkal jellemeztem. 

 

tudattalan, tudatalatti 
(Ősizé) 

tudatelőtti tudatos fölöttes (jobbik) Én 

láthatatlan, intenzív 
értelmezéssel 
előhívható 

láthatatlan, de 
felszínre hozható 

látható láthatatlan, de 
megragadható 

elfojtott, 
hozzáférhetetlen, 
ösztönös, történelem 
előtti, prelogikus, 
preverbális 

ismert, érthető, de 
„normális” 
körülmények között 
nem használatos 

kifejezett szabályozó, ellenőrző 

változást generál   konzervál  

indulatszó, 
vokatívusz, parancs, 
mutató névmás, 
ez/az, igen/nem, 
kérdés, válasz, 
káromkodás, áldás, 
köszöntés, 
számolás… 

   

gyök/gyökér gyök/gyökér tő (szólalak) (szótári szó) 

         szimbolikus                                                                                           fogalmi 
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       érzelmi (szervnyelv)                                                         értelmi 
       elsüllyedt szimbolikus jelentés                                       fedőjelentések galaxisa 
       szimbolikus                                                                        fogalmi 
       nem önkényes                                                                   önkényes 
       attributív                                                                             szubsztancionális 
       képes nyelv                                                                         elsüllyedt jelentés (megértés) 
       romantikus (művészet)                                                    klasszicista (művészet) 

 
* 
 

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) (Mindkét kiadás elfogyott!) 

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. 
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.  
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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. 
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, 2020-ban 
44.589 Ft-ot a 2019. évi 1%-okból (09.21-én), amit működésre (honlap, banki költségek) és 
konferenciaszervezésre használtunk fel. Köszönjük a felajánlásokat!  
 
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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