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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 28. 14.00 Éves közgyűlés (1072 Bp., Rákóczi út 38. ½.)
2021. (később meghirdetendő időpont) 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.

*
Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagtársunk!
A Magyar Szemiotikai Társaság éves, rendes közgyűlését 2021. május 28-án 13.30-kor tartja. A 
tagok felének meg nem jelenése esetén az új közgyűlés időpontja:
2021. május 28. péntek 14.00 óra, 
helyszíne: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. ½. 14. kapucsengő.
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A közgyűlésen való személyes megjelenés a járvány- és rendkívüli helyzet aktuális előírásainak 
megfelelően lehetséges. Kézfertőtlenítőt és távolsági elhelyezést biztosítunk. A közgyűlést a 
tervek szerint az interneten is közvetítjük. Ezért, akik veszélyeztettnek érzik magukat, kérjük, 
inkább ezt a részvételi formát válasszák!
A közgyűlés programja:

1. Beszámoló a 2020. évről (Voigt Vilmos, Balázs Géza)
2. Pénzügyi beszámoló (Asszonyi Krisztina, Balázs Géza)
3. A 2021. év eseményei (Balázs Géza, Pölcz Ádám)
4. Egyebek

A közgyűléshez kapcsolódva tartjuk az MTA SZMB-vel közös Peirce-szemináriumunkat,
amelynek idei előadója: 

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor

Az előadás címe: 
Szimbólum, szimbolizáció, a világ szimbolikus megközelítése

Az előadás a szerzők kiadás alatt álló, hasoncímű könyve alapján a szerzők saját,  szimbolikus
gondolkodásról  kialakított  koncepciójának  ismertetése.  A  kiinduló  tézisek  bemutatása  után
kiemelik  a  szimbólumokról  való  gondolkodás  történetének  néhány,  szerintük  meghatározó
állomását. (Itt kapcsolódik az előadás a Peirce-szemináriumhoz is.) Ezután a szimbólum néhány
sajátosságának kiemelése után elemzési  példák következnek,  végül a szimbolikus gondolkodás
társadalmi funkciójáról, a szimbólumokkal való cselekvés jelentőségéről esik szó.
(Ha az előadás nem jelenléti, hanem internetes formában valósul meg, a rendezvény előtt küldeni
fogjuk az elérhetőségre mutató linket.)

Budapest, 2021. ápr. 29. 

Voigt Vilmos elnök, Balázs Géza főtitkár 

***

Konferenciafelhívás
Milyen jelrendszereket használunk? (Semiotica Agriensis, 20.)

(Szemiotikai szintaktika, jelalakzatok sokfélesége)

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,
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. 
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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  

***

Sz. Tóth Gyula: Kutatni csak pontosan, szépen

(Balázs Géza: Nyelvszokások. A nyelvszokások mint szimbolikus nyelvi cselekvések. Írások az
antropológiai nyelvészet köréből. Inter–IKU, Budapest, 2020. 276 oldal.)

Gyönyörű könyv, könyvészeti mestermunka. Tudósi életmű, folyamatos, elmélyült kutatói, tanári
és alkotói pálya összegző terméke. Sorolhatnám a pozitív jelzőket, nem teszem, inkább az erénye-
ket igyekszem összefogni, az élményt meghagyom az olvasónak. Aki lehet kutató, tanár, alkotó,
érdeklődő. A kötet fényképeit a szerző készítette, a címlapkép is az ő munkája, művészi alkotás,
az éledés, a bontakozó eszmélés, a pelyhes csibék, a világra koccintók egymásba kapaszkodva,
mintegy éltető, biztonsági – és egyben ünnepi – életkoszorút fonva. Hűen leképezi a tartalmat,
amelynek szerkesztése szemléletes, átfogó, vonzó szellemi kalandot ígér. Négy nagy rész, mint „fő
pillér” - huszonöt fejezet. A részek felsorolásával a felépítést szeretnénk érzékeltetni: 1. Gondol -
kodás (hat fejezet), 2. Nyelvkeletkezés (négy fejezet), 3. A nyelv mélyén – nyelvszokások (tizenegy
fejezet), 4. Változás (négy fejezet).

Négyrészes nagy kézikönyvet kapunk. Az egyes részek újabb kis kézikönyvet kínálnak. És minden
összefügg. Nagyon sok diszciplínával dolgozik a szerző, amit eddigi munkái alapján megszokhat-
tunk. Transzdiszciplináris füzér, tudományágak sora összefűzve. A szerkesztésről: tételmondattal
indít, majd magyarázat, elmélet, példák, táblázatok, ábrák, grafikonok, nyelvhasználati kifejezések,
szósorok. A tárgyalt részt vagy következtetés vagy összefoglalás zár. Mindezt alátámasztja saját,
több évtizedes, már publikált kutatási eredményeivel, hozzátéve természetesen a témakörben je-
lentősnek tartott hazai és nemzetközi szakirodalmat. 
Kerüljünk beljebb: nagy virtuális szellemi túra ígérkezik. Gazdag a kínálat:  diszciplínák, témák,
kellő bőség, ami nem a bőség zavara. Rendszerezettség, szintézis, minden követhető: a gondolko-
dási  formáktól  indulva  haladunk, utunkba kerül  a  nyelvi  antropomorfizmus, a kimondhatóság
nyelvi határai, ismeretlen nyelvi tájak, netfolklór, intermedialitás. A felsorolás nem fér bele ezen
írás kereteibe, ám néhány ágat külön említeni muszáj. Mennyi minden kapcsolódik a nyelvhez: a
zene, a játékok, az irodalom, a titkok, az álmok, a humor, a hungaropesszimizmus a turáni átoktól
a Dante-fordításokig. És a kapcsolatfelvétel nyelvi formái, és az udvariasság, a recenzens különö-
sen kedvenc témái. Itt álljunk meg egy szóra! De hát ez kommunikációképzés címen bekerült az
iskolákba. Mi a gond? Kint a terepen nem működik megfelelően. Pedig már a felsőoktatásban is
vonzó, jelentős helyet vívott ki magának. Érdemes lenne kutatás tárgyává tenni. Talán: a tananyag
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túl elméleti, egyik dolgozat a másik után születik, konferencia konferenciát követ. szaporodnak az
oldalak, a doktori címek. Felvetődik: a kommunikációelméletek mögé újabb diszciplínák beépíté-
se, mint kultúraelmélet, filozófia, antropológia, tudományfilozófia. Kiterjedt kommunikációs esz-
köztárra van szükség, hogy ki tudjuk fejezni érzelmeinket és fel tudjuk fedezni a beszélgető társ-
nál, hogy mi is húzódik meg a kimondott szó mögött (öröm, bánat, csalafintaság satöbbi). A be-
szédet árnyalja még néhány jellemző: hangképzés, hangerő, hanglejtés. Ezek, a nemverbális gya-
korlatokkal mennyire vannak jelen a képzésben? Egykoron Montágh Imre hathatós gyakorlatai
még az iskolába is bekerültek Zsolnai József nyelvi-kommunikációs programja révén. Augusto
Boal Dél-Amerikában kidolgozott, Európában tovább csiszolt gyakorlatai hazánkban is ismertek
voltak. (Még a recenzens is felhasználta a vendéglátás-turizmusképzésben, a hallgatók nagy kedvé-
re. Lásd A „fölszabadító színház” hatása ma. Felnőttképzés, VI. évf., 2008/3., 13-15.) És még egy:
talán a kutatási témákat is bővíteni kellene (például a tévészerkesztőségek kommunikációja), és el-
képzelhető a kutatási módszerek bővítése: megfigyelés, mérések, interjúk. Bár az is kérdés: a té-
mában illetékes szakember miért nem válaszol a szakmai megkeresésre? (Azonos téma, szereplés
együtt konferencián, finom érdeklődésre válasz nem jön, semmilyen. Udvariasságra nem a diplo-
ma nevel. Az iparos, a földművelő, a szolgálatban dolgozó szülők józan hangja többet nyom a lat -
ban.)

Lám, milyen inspirálók a könyv felvetései, magyarázatai! Új irányok nyílnak. Sok hatás éri az olva-
sót, vitára is kész, és továbbgondolásra is támad kedve.  A recenzens, tanárember, úgy érzi, (bizo -
nyos mértékben, természetesen) kellő (rész)ismerete van a tárgyalt gondolatkörökben. Nem úgy
van az! Rá kell jönnie, ismét, van „hova fejlődnie”. A diszciplínák, a gondolatmenetek szálain futó
sorok, talán, a tudomány jeleseit is megérintik, vitára késztetik. Ezért készült a könyv. Az új ösz-
szefüggések, a kapott impulzusok újabb irányba löktek. Már a világ nyelvi képénél vagyunk. A
nyelv mennyiben határozza meg az emberi gondolkodást, a világnézetet? Balázs Géza Herder,
Humboldt nyomán a híres Sapir–Whorf-hipotézist hozza fel, melyet Wittgenstein gondolataival
zár: „Nyelvem határai világom határai”. Ennek következményeit gondolja tovább Makai Mihály
kitűnő könyvében, amikor azt írja: „a valóság kategóriái nem a valóságban léteznek, hanem kultú-
ránk erőszakolja ránk”. (Merre vagy szellem napvilága? Typotex, Bp., 2004, 22.)

Változások: a mediális nyelv, a netfolklór új nyelvi formákat hoz létre. Hatással van rá az ideoló-
gia, a gazdaság, a politika, tehát – a mai teret nézve – a globális, a határok nélküli társadalom.
Ezek a hatások nemcsak formálisak, de funkcionálisak is. Balázs Géza sorolja a mindennapi ma-
gatartást befolyásoló problémákat: kulturális sokk, multikulturalizmus,  kulturális megértés hiánya,
az idegenség szaporodása, etnocentrizmus. Nyelv és tömegmozgás! Mennyi nyelv kell? Elég egy
fogalom, egy hívó szó. Például „meleg büszkeség”. És itt az újabb: „Black Lives Matter” (BLM) –
a fehérellenes mozgalom. Jelszó, jelkép – szimbólum, mozgósító, hozzá képiség. Már nem kell
szöveg. Akció indul. Mai időkben: szimbólumok felhozatala – nem kell hozzá háttérismeret, csak
hergelés, indulat. A szimbólumok keverednek, pl. szabadság, vörös csillag, kereszt, egyszer fel-
emelő, másszor sértő. Így is, úgy is működtetik, működik. Valakik útjára eresztik, s a szimbólum
mint gépezet dübörög. És termel. Horogkereszt, náci jelképek a posztmodern mozgalmak szitok-
szavai. Figyeljük a jeleket, keverik a kártyákat! A kommunista gyilkosságok (a vezérek egymást is
gyilkolták, így ment a francia forradalom óta), a munkatáborok, ezek nem számítanak, szóba sem
kerülnek, mint a szabadság megtiprása, az emberellenes bűn gyalázatos mintapéldánya. A szimbó-
lumok leegyszerűsödnek, keverednek, ám hatnak. A tömegembernek ennyi bőven elég. 

Égetően fontos témához érkeztünk: nyakunkon a posztmodern. A nyelv és a fogalom is górcső
alá kerül, a nézeteket bírálják innét is, onnét is. Michel Foucault már úgy véli, „a nyelv struktúráját
erősen befolyásolják a társadalom erőviszonyai.  Egy nyelvi  háló foglyai vagyunk, amiből nincs
menekvés”. A gondolati rendszer a nyelv béklyójában van, következésképpen kapcsolata a valós
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világgal kérdéses. Gödel „nemteljességi tételét” idézi Makai Mihály. Vagyis ez azt jelenti,  hogy
„egy mondat értelme attól függ, ki mondja”. Makai sorra veszi az érveket pró és kontra. A vitában
fölmerül, van tudás, vagy nincs? Az egyik oldal, a posztmodern egyetemes tudást elutasítók sze-
rint „a tudás lokális, szituációfüggő, a társadalmi osztályok küzdelmének terméke”. A posztmo-
dern kemény magja, köztük Jacques Derrida azt állítja, a szavak nem alkalmasak a világ leírására,
tulajdonképpen a „realitás csak egy mesterkélt konstrukció”. Innét már csak egy ugrás az a gon-
dolat, hogy „a szavak, a terminológia feletti uralom a világ feletti uralmat jelenti” (Makai, 23).

Balázs  Géza nagyon érzékeny a társadalom felől  érkező „érzékenyítő hatásokra”.  Másutt,  egy
jegyzetében is kitér  erre, amikor Székely  János szombathelyi  megyéspüspök egy interjúban el-
hangzott szavaira reagál. (Tetten ért szavak 135. = E-nyelv Magazin, 2020.07.10.) A beszélgetés
összefoglalójából: „egy erőszakos tendenciáról van szó, amely mögött még gazdasági érdekek is
húzódnak, így a normál élettér kezd beszűkülni. Az ideológia ugyanis az egész társadalmat átfor -
málná, kezdve a leginkább befolyásolható fiatalokkal, ezért már az óvodákban is megjelent. (…)
Székely János kiemelte: a keresztény, konzervatív emberek ezt a folyamatot szeretnék megállítani,
vagy legalábbis mederbe terelni, de nem úgy, hogy bárki fölött ítélkeznének. Az ugyanis Isten dol-
ga”. Voltaire kijelentése is előkerül: „Ha nem létezne Isten, ki kellene találni”. (Ennek kapcsán új-
ra felvetődik Voltaire „árnyaltabb” megítélésének igénye, amit a recenzens régóta szorgalmaz, no-
teszkönyveiben boncolgatva.)

Balázs Géza ab ovo elítéli a posztmodernt? Nem. Ismeri és ebben a közegben védi a modernt. Ha
úgy tetszik, visszamegy a modernbe. A posztmodern létrejött, soktényezős képződmény, korszak,
mozgalom és a többi, lekezelni nem lehet. Balázs Géza nem hadakozik a posztmodernnel, a nyelv
és nyelvben élő és cselekvő ember érdekli. Felsorakoztatja hagyományokat, a helyes beszédet, a
szokásokat. Mentővitorlást kínál neki az új kulturális korszak hangosan-színesen háborgó tenge-
rén. Konzervatív lenne? A javából. Mert a gondolkodás fontos. Amiként a 17. században Des-
cartes megfogalmazta híres tételét, Sartre filozófiáját értelmezve, Fehér M. István így alakította át
azt, mintegy folyamatba téve: „Vagyok, tehát gondolkodom”. Végső soron „lenni nem más, mint
tenni”. (Jean-Paul Sartre, Kossuth Könyvkiadó, 1980., 71.) Vagyis Sartre a cselekvés felé vitte el az
egyént. Balázs Géza könyvének gondolatmenete és a mai kulturális jelenség nyomán, csavarjunk
egyet rajta: „Vagyok, tehát nyelvelek”. Vegyes lett a nyelvelés, már szöveg se kell… De ne írjuk le
a szöveget!

Új világhelyzet van, új gondok jelentkeznek, a megismerés is újat kíván. Az új nyelvi létmódok
újabb módszertani lehetőségeket kínálnak. Hangsúlyeltolódás van a vizsgálódás tárgyában, illetve
annak megközelítésében. Balázs Géza az antropológia felé tereli a figyelmet, a vizsgálódás tárgyá-
nak vezérfonala, vezető diszciplínája az antropológiai nyelvészet. Erre kell felfűzni, ehhez kell be-
csatlakoztatni a számításba veendő, kapcsolódó, nem kevés tudományágat. Felsorolja a kulturális
antropológia öt legfontosabb jellemzőjét és az antropológiai nyelvészet alapelveit, ideológiáit, té-
teleit. Érvel, magyaráz, meggyőz. Tehát átrendeződés van készülőben. Így például a nyolcvanas
években berobbanó kommunikációelméletnek, mely szép lassan, szívósan, vezető szerepet vívott
ki magának (nem érdemtelenül), illeszkednie kell az új rendszerbe. És ha ilyen nagy jelentőséget
kaptak  a  szimbólumok,  akkor  szimbólumelemzés.  Már  csak  ezért  is  fontos  Kövecses  Zoltán
munkájának beemelése:  A metafora.  Gyakorlati  bevezetés  a kognitív  metaforaelméletbe.  (Typotex,  Bp.,
2005.) Eközben, sok más mindent nagyon fontosnak tart Balázs Géza, itt csak (újabb) kettőt ho-
zok fel. Az egyik: „az anyanyelv elsődleges, tehát elemi”. A másik: akármilyen romlásnak van kité-
ve a nyelv, változnak a nyelvi formák, már szöveg se kell, a tudományos nyelv értékét meg kell
őrizni, megkülönböztetve a mindennapi nyelvtől. „A tudomány a legtisztább fogalmakra és a leg-
világosabb megfogalmazásra törekszik, ami a megfigyelésekkel (az érzékelt adatokkal) valós meg-
feleltetést és a fogalmak viszonyát illet”. Ez a már idézett Makai-könyvből való, amikor egy kuta -
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tófizikus (tehát nem a társadalomtudományos oldalról, de már ez is csalóka besorolás!), a tudo-
mányfilozófia felől erősít meg a kulturális antropológiai nyelvész, néprajzos gondolatrendszerét.

Balázs Géza a nyelvi cselekvés felé viszi a filozófiát.  Tevékenységével, tudományos magatartásá-
val egészen a reneszánszig megy vissza. Kíváncsi, meg akarja ismerni a világot, begyűjtött tapasz-
talataival magyarázni is. Hozzáadni valamit az addig felgyűlt ismeretekhez. Szerény őserő, a poszt-
modern reneszánsz embere. Mindehhez nagy összeszedettség, rendezettség, önfegyelem szüksé-
ges. A tehetség önmagában nem elég.

Mert itt kultúrától van szó. Kis kitérőt tenni érdemes. Nagy az irodalma ennek, rövidre veszem.
Általában három jelentésről szólnak. Az első: „a kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és
szellemi értékek összessége, a művelődésnek valamely területe, illetve valamely népnél, valamely
korszakban való megnyilvánulása”. A második: a kultúra „egy személy művelt mivoltára vonatko-
zik”. A harmadik: a kultúra „valaminek a termesztését, illetve biológiai értelemben tenyészetet je-
lent”. Még közelebb jutunk, ha a szó etimológiája felől közelítünk. A kultúra fogalom a ’colore’
latin  igéből  származik,  melynek  jelentése  művelni.  Benne  a  földdel  kapcsolatos  megművelés.
(Cato) A „cultura agri” kifejezés az embert környező természet gondozását, ápolását, nemesítését
jelenti. A „cultura animi” (Cicero) – a lélek művelése. (Forrás: Korpics Márta, 2. A kultúra fogalma,
modellek és elméletek a kultúráról = Az interkulturális kommunikáció, Pécs, 2011, (Pécsi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kar). = http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tan-anyagok/interkult_komm/
2_a_kultra_fogalma_modellek_s_elmletek_a_kultrrl.html) 

Ebben az értelemben, számomra, Balázs Géza nyelvművelő, anyagi és szellemi értékgazdálkodó.
Nyelvész, mint a szőlész, termelő, mint a borász. És marketingtevékenységet végez, gondolatger-
jesztő és -terjesztő. Terepen is dolgozik, könyvirodalomban, dokumentációban kutat. Nemcsak
olvas, de szépen ír. Máshol is megtapasztalhattuk, most is így van: a könyv élvezetes olvasmány,
tudományos, publicisztikai, mindennapi és irodalmi nyelven hozza közel a mondandót.

Behajtjuk a könyvet, szusszanunk egyet. A hátsó borító hirdeti: Balázs Géza nyelvész, néprajzku-
tató, az ELTE és a PKE professzora, 1990-től az antropológiai nyelvészet (vagy nyelvészeti ant-
ropológia) magyarországi meghonosításának kezdeményezője. A hazai tájakon kívül szinte vala-
mennyi  földrészen végzett  kutatásokat.  A fotón a töprengő kutató a terepen. Munkaruhában.
Morfondírozik: valamit már megoldottunk, de lesz még csomó új dolgunk. Elvégre rólunk szól az
élet… (Dalolni is támad kedvünk.) A több érdem között még egyet feltétlen meg kell említeni: ez
a szerénység. A hatalmas munka gazdag termésének birtokában óva int a mindentudástól. Nem
akarja megmondani a tutit. Sok kérdést már cáfolhatóvá tettünk. Rajta, folytassuk, tudósok! Szed-
jük rendbe magunkat, az élet összetettebb, rendezzük szokásainkat, figyelmünket, mert azok is-
meretével, gyakorlásával tudunk értelmesen közelíteni a változásokhoz. A jó hagyományok éltet-
nek a zajos változások idején. Szóval, csak óvatosabban az agya(ra)kkal! Ez az üzenet is átjön a
könyvön. Tiszteletre méltó tudósi attitűd: alázat tudomány, nyelv és élet iránt.

És még valami a tantervkészítők figyelmébe. A könyv, tananyaggá transzformált formában, mun-
kafüzeti gyakorlatokkal ajánlható a képzés számára: már általános iskolában! És középiskolás fo-
kon. Aztán így egyben, ebben a kötésben: feljebb. 
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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. 
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. 
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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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