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SZEMIOTIKAI 
TÁJÉKOZTATÓ 

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

 
Új folyam 31 (1991-) * 2021. június 21.  * 2021. 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: Újvári Edit, titkár: Lajos Veronika. Az SZMB 
elérhetősége: mta.szemiotika@gmail.com  
 

* 
 

Program (2021) 
2021. szeptember 2—3. (csütörtök-péntek) 7. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium, 
Szombathely, Nagyrákos 
2021. október 1–3. (péntek-vasárnap) Milyen jelrendszereket használunk? 20. Semiotica Agriensis, 
Eger  
2021. november 3. (szerda) Kulturális, nyelvi örökség. Alkalmazott nyelvészeti ankét 3. ELTE 
BTK, Budapest. 
 

* 
 

Közgyűlési beszámoló 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság éves, rendes közgyűlését 2021. május 28-án 13.30-kor tartotta a 
járványügyi korlátozások miatt online formában.  
A közgyűlés elfogadta a 2020. évi éves beszámolót (pénzügyi és közhasznúsági jelentés – 
olvasható a www.szemiotika.hu honlapon is), valamint a 2021. évi terveket. A közgyűléshez 
kapcsolódva, az MTA SZMB-vel közös Peirce-szemináriumon Kapitány Ágnes és Kapitány 
Gábor Szimbólum, szimbolizáció, a világ szimbolikus megközelítése című előadása hangzott el.  

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
http://www.szemiotika.hu/
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*** 

 
A 7. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpóziumot 2021. szeptember 2-3-án rendezzük 
Szombathelyen és Nagyrákoson. A tervek szerint csütörtökön Szombathelyen, a Martineumban, 
pénteken Nagyrákoson, a polgármesteri hivatal épületében lesznek az előadások és a 
beszélgetések. Pénteken ebéd után a nagyrákosi temetőben megkoszorúzzuk Józsa Péter sírját.  
A szimpózium témája szabad: minden, a szemiotika és a művelődés kapcsolatára utaló előadással, 
beszámolóval, hozzászólással lehet jelentkezni.  
A korábbi valamennyi szimpózium anyaga megjelent a Vasi Szemlében, arra számítunk, hogy így 
lesz ez most is.  
Jelentkezés előadástémával vagy -címmel 2021. augusztus 1-ig: magyszemtars@gmail.com és 
balazs.geza@gmail.com.  
 

*** 
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.  
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   
 

*** 
 
 
 
 

mailto:magyszemtars@gmail.com
mailto:balazs.geza@gmail.com
mailto:magyszemtars@gmail.com
mailto:magyszemtars@gmail.com
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Felhívás a DESIGNKULTÚRA – SZEMIOTIKA – OKTATÁS konferencián való 
részvételre 

Időpont: 2021. december 8–9. 
Hely: Budapest, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

(pontos leírást az első körlevélben adunk) 
 
Védnökök: Kapitány Ágnes DSc, MOME Kapitány Gábor DSc, MOME 
Szervezők: Lajos Veronika PhD, ME Újvári Edit PhD, SZTE, Szentpéteri Márton PhD, MOME 
Szívós Mihály DSc, MTA. Titkár: Wunderlich Péter doktorjelölt, MOME 
 
A konferencia szervezőbizottságának címe: design.szemiotika@mome.hu 
Aktuális információk a konferencia fb oldalán.  
Online határideje: 2021. szeptember 10. Az előadói jelentkezések elfogadásának visszajelzési 
határideje: 2021. szeptember 30. 
Elektronikus kötet publikálása az interneten az elfogadott előadások absztraktjaiból: 2021. 
október 31. 
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskolája és az MTA Szemiotikai Munkabizottsága 
közös konferenciát rendez DESIGNKULTÚRA – SZEMIOTIKA – OKTATÁS címmel, a 6. 
PhDDay keretében. A meghívott előadók plenáris előadásai mellett a konferencia sokrétű 
szakmai programot kínál: kerekasztal-beszélgetések és kutatószemináriumok mellett 
szekcióelőadásokat is szervezünk, amelyekre a legkü- lönfélébb szakterületekről érkező kutatók és 
doktoranduszok jelentkezését várjuk. 
 
A designkultúra világában, így természetesen a kortárs művészeti és designoktatásban is 
rendkívüli jelentőségre tett szert a szemiotika az utóbbi időkben, mind idehaza, mind pedig 
nemzetközi terepen. Kortárs kultúránk minden ízében tervezett. E jelekben és jelentésben gazdag 
világ valóban felelős megteremtéséért és érdemben kritikus megértéséért pedig csakis egy olyan 
designkultúra-tudomány szavatolhat, amelyik nem nélkülözi a szemiotika hathatós segítségét sem. 
A design szó már etimológiai értelmében is magában foglalja a jelszerűséget. A formák és a 
termékek anyaga egyaránt gazdag jelentéstartalmak hordozója – mindez a szemiotika kutatási 
módszereinek alkalmazásával tudatosítható, illetve elemezhető. A történetileg megalapozott, ám 
ugyanakkor mindig jövő- és gyakorlatorientált designkultúra-tudomány azonban immár túllépett 
azon, hogy a designt csupán szingularitásokként értse, legyenek azok térbeliek, materiálisak, 
vizuálisak, avagy éppen sorozatgyártott tárgyak. A design manapság ugyanis magában foglal- ja a 
dolgok, emberek és cselekvések összetett hálózatainak és áramlásainak szinte kimeríthetetlenül 
sokrétű hangszerelését is – ahogy arra a szakterület nemzetközi kulcsfigurái felhívják 
figyelmünket. Mármost ebben a perspektívában a design- kultúra-tudomány interdiszciplináris 
vállalkozása nem lehet meg a szemiotika tudományos és oktatási szemlélete, módszerei és 
eredményei nélkül. 
 
A konferenciára olyan szekcióelőadásokat várunk, amelyek fókuszpontjában a designkultúra 
jelentései és azok tartalmi vonatkozásai állnak a lehető legtágabb értelemben. A konferenciára 20 
perces előadásokkal, 3-4 előadásból álló önálló szekciókkal és Pecha Kucha típusú előadásokkal 
lehet jelentkezni. 
Témakörök, szekciók:  
• a designkultúra szemiotikai megközelítései 
• a designszemiotika oktatásának világa 
• a tervezői munka szemiotikai megközelítése, elemzése 
• termékek, tárgyak anyagának jelentései 
• termékek, tárgyak funkcionális és formai elemeinek jelentései 
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A konferenciaszervezők nyitottak az egyéb kapcsolódó témákra, megközelítésekre is. A 
szervezőbizottság támogatja a témakör interdiszciplináris körbejárását, ezért bármelyik bölcsészet- 
és társadalomtudomány képviselőjétől, illetve a művészeti képzésekben résztvevőktől szívesen 
fogadnak jelentkezést. 
 
A konferencia előadásait lektorált tanulmányok formájában megjelentetjük. 
 

*** 
GLOBÁLIS KIHÍVÁS – LOKÁLIS VÁLASZOK. A KORONAVÍRUS (COVID19) 

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS HATÁSAI. Szerk.: Kovács 
László (Magyar szemiotikai tanulmányok-sorozat 54-55, Budapest, 2001). 

 
A kötet azzal a céllal szerveződött, hogy most, amikor frissek a fenti „élmények”, 
megszólaltassunk néhány hangot. Megnézzük, ki miként élte meg az elmúlt hónapokat. Kinek 
milyen gondolatai támadtak. Oktatóként. Kutatóként. Gazdasági szereplőként. Magánemberként. 
Diákként. Idősként. A kötet így egy gyors, átfogó képet nyújt a kialakult helyzet különböző 
gazdasági, társadalmi és egyéni aspektusairól – nem törekszik, nem törekedhet mély elemzésekre, 
a komplex összefüggések magyarázatára. 
A kötetben három különböző típusú publikáció kap helyet. 
Egyrészt a kialakult helyzettel, annak társadalmi-gazdasági hatásaival kapcsolatban már 
végezhetőek tudományos elemzések. Ezek a tanulmányok a járvány kapcsán kialakult helyzet 
egyes aspektusait világítják meg tudományos igényességgel, az eredményeket a tudományos 
diskurzus kontextusába helyezve.  
Másrészt az elmúlt időszak a járvány kapcsán a nagy ívű, gyors – és részben kikényszerített – 
változások időszaka is volt. Így az elmúlt hónapokban nagy mennyiségben felhalmozódott 
gyakorlati tudás is. Olyan tudás, amely nem feltétlenül a korábbi paradigmákra épít, illetve nem 
feltétlenül illeszkedik azokhoz – és nem is azok ismeretében vagy tovább gondolásaként jött létre. 
2020 tavaszán szinte az élet minden területen új helyzetekkel találkoztunk – olyanokkal, 
amelyeknek megoldására nem voltak tapasztalataink. A „learning by doing” folyamatában 
azonban tapasztalatokat gyűjtöttünk, bizonyos dolgokat próbálgattunk, majd láttuk a 
tevékenységünk eredményeit is. Sajnálatos lenne, ha az így összegyűlt tapasztalatok és jó – vagy 
éppen kevésbé jó – gyakorlatok elvesznének. Ezért a kötetben tapasztalatokat és gyakorlatokat is 
megosztunk. Ez esetben nem feltétlenül törekedtünk arra, hogy azokat a tudományos diskurzus 
mélyebb kontextusába helyezzük – már csak azért sem, mert ilyen kontextus nem feltétlenül 
létezik; az éppen most van születőben.  
Harmadrészt az események magánemberként is hatottak ránk. A történések felborították 
mindennapjainkat és rutinunkat. A korábban észre sem vett események veszélyforrássá váltak. Az 
„elugrok a boltba élesztőért” mondat például már ilyen formában nem hangzott – nem 
hangozhatott – el. A mondatot hosszas gondolkodás előzte meg. Veszélynek teszem ki magam, 
ha lemegyek a boltba? Mikor mehetek a boltba? Melyik boltba menjek? Kapható ott élesztő? Mit 
vegyek még, ha már elmegyek a boltba? Hogyan fizessek? Egyáltalán: biztosan kell nekem az az 
élesztő? A publikációk harmadik típusa így reflexív – a közelmúlt eseményeinek személyes 
megélését írja le, egy egy szemszögből. Ebben a kontextusban minden egyes szemszög hasznos és 
egyformán releváns – hiszen ezek mind mi vagyunk, és mindnyájan részesei voltunk-vagyunk a 
helyzetnek. 
A kötet két tanulmánnyal kezdődik, amelyek bemutatják, hogy 2020. év elején milyen 
intézkedések történtek egyes európai országokban a kialakult járványügyi helyzet hatására és 
annak kezelésére. A következő fejezet a járvány gazdaságra gyakorolt egyes hatásait elemzi, 
bemutatva vállalati reakciókat és mindennapokat a munkavállaló, a fogyasztó és a gazdasági 
szereplők oldaláról. Ezt követően a társadalom szempontjából vizsgáljuk a járványt: milyen 
társadalmi szintű válaszok születtek a helyzetre, hogyan birkózott meg a helyzettel a társadalom, 
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és a társadalom részeként az egyén? A kialakult helyzet a kommunikációs gyakorlatunkat és 
mintáinkat is megváltoztatta: más nyelvi mintákkal, más eszközök segítségével és más 
dinamikában kommunikáltunk. A kötet következő nagy egysége ezeket a mintákat elemzi, 
bemutatva az új helyzethez való adaptáció mikéntjeit. Adaptálódni nem csak a kommunikációban, 
hanem a munkában is kellett. Különösen gyorsan és váratlanul az oktatás, elsősorban a 
felsőoktatás területén. A távolléti oktatás lehetséges megoldásainak pár nap alatt kellett 
megszületnie. A Tanítva tanulás fejezet ebbe a helyzetbe ad betekintést – pillanatképként rögzítve, 
hogy hol, hogyan, miként oldották meg a kényszer-innovátorok az átállást. Az utolsó egység az 
egyéni reflexiók színtere. Mindnyájan másképp éltük meg az elmúlt hónapokat. Ezekbe a 
személyes megélésekbe enged betekintést a fejezet. 
 

*** 
A Magyar Szemiotikai Társaság ÚJABB 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. 

mailto:magyszemtars@gmail.com
http://www.e-nyelv.hu/konyvesbolt
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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.  
54-55. Kovács László szerk.: Globális kihívás – lokális válaszok. A koronavírus (Covid19) 
gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai. MSZT-Savaria University Press, Budapest-
Szombathely, 2021. 524 oldal. 
Könyveink megvásárolhatók az e-nyelv.hu könyvesboltjában (Simple Pay fizetési 
rendszerrel).  
 
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, 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.   
 
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. 

 

http://www.e-nyelv.hu/

