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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  
 

Az MSZT önálló és társult programjai (2022) 
 

2022. febr. 21. 18.00 óra: Az anyanyelvek nemzetközi napja. Kapcsoljuk a világ magyarságát! 
Online tudósítások Romániából, Szlovéniából, Szerbiából, és a tervek szerint Dél- és Észak-
Amerikából. A bekapcsolódáshoz szükséges linket a www.e-nyelv.hu oldalon lehet majd 
megtalálni. (Az MNYKNT rendezvénye) 
2022. április: magyar nyelv hete: A színház nyelve. Megnyitó: Nemzeti Színház (az MNYKNT és 
az SZFE rendezvénye) 
 
2022. április 20. szerda 15.00 óra: Jurij Lotman és Thomas Sebeok 100 éves – szemiotikai 
konferencia (MSZT, ELTE, MNYKNT). Bevezető előadás: Voigt Vilmos.  
Az emlékkonferenciára előadásokkal, hozzászólásokkal lehet jelentkezni a Társaság 
címén.  
A konferenciához kapcsolódik az MSZT éves közgyűlése.  
 
2022. július 9. A legszebb magyar novellák (esszékonferencia, Széphalom, az MNYKNT 
rendezvénye) 
2022. július 18—24. 7. partiumi szabadegyetem (rendezi a Bihari Népművészeti Egyesület). A 
nyári egyetemen megemlékezés a 100 éve született Dankó Imréről. Kiemelt program: Berecz 
András estje. Érdeklődés, jelentkezés: irodavezeto@mnyknt.hu  
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2022. szeptember 16–18. Zamárdi-szabadegyetem: Összeesküvés-elméletek és mai folklór. A 
Bolyai Önképző Műhely és az MNYKNT programja. 
2022. szeptember 24. 3. Kárpát-medencei korrektorverseny (online és jelenléti) (Kazinczy 
Műhely) 
 
2022. szeptember 30. – okt. 2. 21. Semiotica Agriensis: Színházszemiotika, Eger. 
Hagyományos őszi egri konferenciánkra előadásokkal lehet jelentkezni a Társaság 
címén: magyszemtars@gmail.com 2022. június 30-ig.  
Itt mutatjuk be a tavalyi konferencia nyomán készült tanulmánykötetet.  
 
2022. október 13—14. Az élő Gárdonyi. Gárdonyi Géza-emlékkonferencia az író halálának 100. 
évfordulóján, Nagyvárad (Kazinczy Műhely, MNYKNT, PKE) 
2022. november 4. Normavilágosság. Alkalmazott nyelvészeti ankét 4., Budapest (ELTE, 
MNYKNT, KM)  
2022. november 13. 150 éves a Magyar Nyelvőr (a tudomány hónapjához és a magyar nyelv 
napjához kapcsolódva) 
 

* 
 

Kapitány Ágnes—Kapitány Gábor: A szimbolizáció. Hogyan cselekszünk a 
szimbólumokkal? (Ismertetés) 

 
Miért képesek az emberek halomra gyilkolni egymást – ahogy Madách mondja, egy „i” miatt–; 
mitől függ, hogy a közös kultúra, a közös lakóterület vagy a közös osztályhelyzet (vagy valami 
más) közössége határozza meg inkább valaki identitását; mitől függ, hogy hiszünk-e a lélekben, 
vagy sem; hogy kiülünk-e erkélyünkre, vagy lomokkal zsúfoljuk tele, hogy hogyan néz ki egy 
igazgatói iroda, hogy milyen szavakkal dicsérjük meg s miért korholjuk gyermekeinket, hogy miért 
okozhat nemzedékek közötti ütközést az asztali viselkedés, hogy mekkora jelentőséget 
tulajdonítunk a szexualitásnak, hogy mikor akarunk modernizálódni és mikor preferáljuk a múlt 
értékeit, hogy egyáltalán mit látunk, mit veszünk észre a világban, hogy szolgálni, leigázni vagy 
védeni akarjuk a természetet, hogy mit játszunk, hogy melyik korstílus tetszik és melyik taszít, 
hogy mi kerül bele egy regény filmes adaptációjába… Mindezen – egymástól igencsak különböző 
és különböző súlyú – jelenség az emberi lét szimbolikus vonásainak meghatározó jelentőségét 
tanúsítja. 
Egész életünkben szimbolikus megnyilvánulások elemzésével foglalkoztunk. Ez a könyv 
különböző kutatásaink összefoglalása.  Alapvető célunk megérteni és megértetni a világ 
szimbolikus megközelítésének sajátosságait, természetét és működését, s mivel a 
szimbólumhasználat mind a világ megismerésének, mind mások befolyásolásának igen hatékony 
eszköze, rendkívül fontosnak tartjuk, hogy minél több ember, lehetőleg mindenki képes legyen 
tudatosan használni ezt az eszközt, s másfelől képes legyen felismerni, amikor ezen eszköz 
felhasználásával mások befolyásolni próbálják. De talán a legfontosabb az, hogy a szimbolikus 
gondolkodás az egyik legalkalmasabb formája a különböző emberi nézőpontok szintetizálásának 
is, s így a versengés társadalmából a szinergia társadalmába átvezető folyamat adekvát 
megközelítési módja is lehet. 
 

* 
H. Varga Gyula tanár úr elment 

 
Kedves Gyula tanár úr, nem hagyhatsz így itt minket. Családodat, egyetemedet, tanítványaidat 
Egerben, Patakon, Besztercebányán, az egyesületedet, az egri szemiotikát és nyelvművelést… 
Hiszen 2002-ben te mondtad, hogy teremtsünk iskolát. Lett is egri szemiotika. A te 
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kommunikáció tanszékedre alapozva. Mondtad is: Géza, így kell közösséget teremteni. Azután 
évekig tanítottam én is nálad: együtt ebédeltünk, kávéztunk, s esténként olykor megittunk egy-egy 
pohár jó egri bort. Nem is oly régen a bikavér-ünnepen, ebédek a vasútállomás mögötti 
Marlenkában, nagy beszélgetések a nyelvésztáborban. Október 3-án azzal zártad a 20. szemiotikai 
konferenciát, hogy a szemiotika a tudományok közös nevezője. Novemberben korábbi 
tanítványodnak segítettél a doktorijában. Nemrég azt írtad nekem: régi harcostársam, és hogy az 
Isten éltessen, és adjon erőt a folytatáshoz. Azt is írtad: Géza, ne dolgozz annyit. Volt ebben egy 
mélyebb üzenet? Nem tudok tőled búcsúzni, még nem, kedves Gyula tanár úr… Az utolsó 
fénykép, amit rólad készítettem, október 1-jén az egri szemiotikai konferencián, így maradsz meg. 
(Fénykép-összeállításom rólad itt: http://www.balazsgeza.hu/?p=12743) 
 

 
 

Az utolsó kép a 20. Semiotica Agriensis konferencián, 2021. október 1-jén. (BG) 

 

* 
H. Tomesz Tímea: Csak csend… Búcsú H. Varga Gyulától 

 
„Elbeszéléseinkben rendre feltűnik az a Valaki, aki gyökeresen fordított életpályánkon, vagy azzal, 
hogy homlokegyenest új irányokba terelte lépteinket, vagy azzal, hogy általa nyertünk végső 
bizonyosságot arról, hogy mégis jó utat választottunk” (Perjés 2005: 152). Sokak életében ez a 
Valaki épp Varga Gyula, az elhivatott pedagógus és mentor, a fáradhatatlan tudományszervező. 
Elkötelezettsége, munkabírása, soha nem szűnő lelkesedése (gyakran veszettnek látszó ügyekkel 
kapcsolatban is), makacs kitartása (még ha néha kicsit bosszantó is volt) mintaként szolgált, 
ahogyan aprólékossága, precizitása is (még ha emiatt sokszor úgy is érezhettük, elég jó van, de 
tökéletes nincs). Nehéz a búcsú… 
Varga Gyula 1973-ban vette át első, magyar–orosz szakos tanári diplomáját az akkor még Ho Shi 
Minh Tanárképző Főiskolán, majd először oroszból, aztán magyar nyelv és irodalomból végezte 
el az egyetemi kiegészítőt. Előbbit a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, utóbbit 
pedig az ELTE-n. A főiskola elvégzésétől kezdve egészen nyugdíjba vonulásáig az oktatásban 
tevékenykedett. Első oklevelének kézhezvétele után a putnoki Növénytermesztési és 
Állattenyésztési Szakközépiskolában helyezkedett el, majd két egri középiskolában – a Gép- és 
Műszeripari Szakközépiskolában, valamint a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban – tanított. 
Hat közoktatásban eltöltött év után 1979-ben az egri főiskola oktatója lett.  
A Magyar Nyelvészeti Tanszék tanáraként általános nyelvészeti, grammatikai és szemantikai 
kurzusokat vezetett, amelyek kutatói érdeklődését is meghatározták. A magyar nyelv prefixum 
típusú elemei című értekezésével 1985-ben dr. univ. fokozatot szerzett a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen. Témavezetője Sebestyén Árpád volt. A magyar nyelv kutatása, valamint a 
nyelvi ismeretterjesztés melletti elköteleződését mutatja, hogy 1979-től tagja a Magyar 
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Nyelvtudományi Társaságnak, 1986-tól pedig a TIT anyanyelvi szakosztályának Heves megyei 
elnöke. Ismeretterjesztő munkáját 2017-ben Lőrincze-díjjal is elismerték. 
Tudományos munkásságának fontos dátuma 1994 is, amikor a nyelvtudomány kandidátusa lett.  
Oktatásszervező tevékenysége is példamutató: a kommunikáció főiskolai szak tantervének, 
valamint az intézményi kommunikáció felsőfokú szakképzés tantervének kidolgozója, a 
kommunikáció szak szakfelelőse, 2005-től a kommunikáció és médiatudomány alapszak, valamint 
a szabad bölcsészet BA kommunikáció- és médiatudomány szakirányának szakfelelőse. A 
kommunikációtanár mesterszak tantervének kidolgozója és szakfelelőse, amely az országban 
egyedüliként működött a gondozásában. 
Kutatói érdeklődése a ’90-es évektől kezdve fokozatosan fordult a kommunikáció irányába, 1994-
ben a Líceum Kiadónál jelent meg Nyelv és kommunikáció című felsőoktatási tankönyve, ’96-ban 
újabb oktatási segédanyagot jelentet meg Az írásos kommunikáció címmel, valamint 
szaktanulmányt a tanári beszéd kommunikációs közegéről. 
A kommunikáció főiskolai szak kidolgozójaként kezdetektől szerepet vállalt a szak köré 
szerveződő tanszék kialakításában, melynek először tanszékvezető helyettese, majd 2002-től 
vezetője. 
Diákköri dolgozatok, számos szakdolgozat, valamint doktori értekezés is született a vezetésével. 
1998 és 2010 között a besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem oktatója is. Hallgatóival 
szemben mindig nyitott, támogató, következetes szigora, maximalizmusa, hosszúra nyúló 
vizsgáztatásai legendásak a tanítványok körében. 
Kollégái előmenetelének támogatása is mindig fontos volt számára, melyet tudományszervezői 
tevékenységével is igyekezett segíteni. Konferenciasorozatok, műhelytanácskozások (Sajtónyelv – 
médianyelv, Tudatosság a kommunikációban, Szemiotika) köthetők a nevéhez, alapítója és 
vezetője kutatócsoportoknak (2011-től az egri székhelyű Alkalmazott Kommunikációtudományi 
Kutatócsoportnak, 2015-től a Sárospatakon működő Comenius Kommunikációtudományi 
Kutatócsoportnak).  
A kommunikációs készségfejlesztés szívügyévé vált, ennek támogatására alakult – a 
kutatócsoportok munkáját erősítendő – elnökletével a mára már 70 tagot számláló 
Kommunikációs Nevelésért Egyesület.  
Ezek mellett 2006-tól a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi 
munkabizottságának elnöke, 2008-tól a Magyar Szemiotikai Társaság kommunikációs 
szekciójának elnöke, valamint tagja volt a Szlovákiai Magyar Professzorok Klubjának. 
Szakmai tevékenységének gazdagságát tudományos publikációinak száma mutatja leginkább: 9 
könyv, 4 gyakorlókönyv, 50 könyvfejezet, 60 tanulmány, 66 konferencia-előadás, valamint 27 
kötet szerkesztése. 
A tudományos ismeretterjesztésben is tevékeny részt vállalt, amit a magyar nyelv hetén tartott 
több mint száz előadása, a Heves Megyei Hírlap nyelvművelő rovatában megjelent írásai, valamint 
a Szent István Rádióban elhangzott beszélgetései mutatnak. 
Közösségteremtő és -formáló ereje, ha lehet, még szakmai tevékenységén is túlmutat. Az ember 
fejlődése közösségi-kapcsolati hálóban történik, szocializációját – így munkahelyi szocializációját 
is – az őt körülvevő közösség befolyásolja. A szervezeti szocializációval foglalkozó kutatások 
egybecsengő eredménye, hogy a pálya kezdetén szerzett szocializációs élmények erőteljesen 
befolyásolhatják a későbbi szocializáció sikerét, valamint az attitűdök és a magatartás fejlődését 
(Toarniczky 2009, 2011), ez az időszak tehát talán a legfontosabb átmeneti korszak az életünkben. 
A tanulásban, egyéni fejlődésben a közösséget egyértelműen a motivációs tényezők közé sorolják 
(Bakacsi, 1996, Dobák 1996), amelyben a vezető szerepének kitüntetett, szinte rituális jelentősége 
van (Karácsonyi 2006).  
Példátlan szervezőkészségének, szigorú következetességének, mindig érdeklődő és mindenkire 
egyenként is nagyon figyelő személyiségének köszönhetően biztonságot adó munkahelyi légkört 
tudott teremteni. amelyben az ember érték, a munka elismert, a támogatás (egymás támogatása is) 
fontos. Egy jó közösség védőburkában élő embernek nem kell fontolgatnia a jó és a rossz 



 

 5  

megkülönböztetését (Csányi 2002). Máig meghatározók azok a tanszéki, konferenciák szünetében 
és után zajló műhelybeszélgetések, ahol az egyéni tudásból közösségi lett. 
Emlékét, szellemiségét őrzi szakmai közössége, az általa indított konferenciák, szakmai 
programok. 
 
Bakacsi Gyula 1996. Szervezeti magatartás és vezetés, KJK, Budapest 
Csányi Vilmos 2002. Az egyszemélyes csoportok és a globalizáció. In: Magyar Tudomány 2002. 6. 
szám  
Dr. Dobák Miklós – Bodnár Viktória – Antal Zsuzsanna (1996): Szervezeti alapformák. 
Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 
Perjés István 2005. Társadalompedagógia. Aula Kiadó, Budapest 
Toarniczky Andrea 2009. A szervezeti szocializáció. In: Vezetéstudomány 2009. 10. szám 16–28 
Toarniczky Andrea 2011. Szocializáció multikulturális szervezetben. PhD-disszertáció. Budapesti 
Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék http://phd.lib.uni-
corvinus.hu/624/1/Toarniczky_Andrea.pdf 

(Megjelenik a Magyar Nyelvőr 2022/1. számában is.) 
 

*** 
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. 

 
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.  
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. 
56. Erósz szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2021. 216 oldal.  
 
Könyveink megvásárolhatók az e-nyelv.hu könyvesboltjában (Simple Pay biztonságos 
fizetési rendszerrel).  
 
Sorozaton kívül:  
Vilmos Voigt and Mihály Hoppál: Etnosemiotic © Hungary. European Folkore Institute, 
Budapest.  

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/624/1/Toarniczky_Andrea.pdf
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/624/1/Toarniczky_Andrea.pdf
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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.  
Balázs Géza: A művészet és nyelv születése. Szemiotika, művészetelmélet, antropológiai 
nyelvészet. MNYKNT-IKU, Budapest, 2021. 320 old. 
Nyelv, irodalom, nevelés. Mese és nevelés. Szerk.: Lózsi Tamás és Pölcz Ádám. IKU-MNYKNT-
ELTE TÓk, Budapest, 2020. 121 old. 
Pölcz Ádám: A nyelvművelés retorikai gyökerei. A nyelvhelyesség retorikai alapjainak 
hagyományáról. MNYKNT-IKU, Budapest, 2021. 228 old.  

* 
1% Tisztelt Tagtársaink! Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk bevallásakor gondoljanak a 
Magyar Szemiotikai Társaságra (adószám: 18012989-1-42).  
A legutóbbi évek könyvelt felajánlásai: 

2019.  42.942 Ft 

2020. 44.589 Ft 

2021. 39.581 Ft 

A felajánlásokat működésre (honlap, banki költségek) és konferenciaszervezésre használtunk fel. 
 
Tagdíjfizetés (2022): 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: Bolyai Műhely Alapítvány, ELTE BTK, ELTE szemiotika MA, PKÜ 
Kazinczy Műhely, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága, MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottsága. 

 

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

