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Voigt Vilmos levele a 21. Semiotica Agriensis konferenciának: 

 
Megkaptam a Szemiotikai Tájékoztató 2012/3. számát, benne az egri konferencia előzetes anyagát. 
Gyakorlatilag nem tudok részt benni. Engesztelésül küldöm a "meghívó" szövegét. Kérem 
felolvasni. 
Már megszokott, hogy évenként szemiotikai konferenciát tartunk Egerben. Immár húsz esztendeje, 
hogy érdekes témákról több tucat előadás hangzik el, legtöbbjük később meg is jelenik a Magyar 
Szemiotikai Tanulmányok évkönyv-sorozatában. Ez a magyar szemiotika legrégibb és legjobb 
kiadványsorozata. Gratulálok és remélem, folytatódik ez a dicséretre méltó tevékenység. 
A mostani alkalom egyben szomorú is. Egri házigazdánk, H. Varga Gyula 70. születésnapja után a 
covid áldozata lett. Emlékét emlékkönyvben örökítettük meg ("Utak és útkereszteződések" 
címmel). A mostani   alkalommal külön is megemlékezünk róla. 
Mint közismert, „színház az egész világ" - úgyhogy van mivel foglalkozni a színház-
szemiotikusoknak. Sokféle előadásra számítunk: a színház egészében is jelvilág.  
Reméljük, ismét sikerrel jár az egri szemiotika. Több egyetemről jöttek az előadók, akik közt 
veteránok és kezdők egyaránt megtalálható. Stílszerűen kezdjük: „húzzuk fel a függönyt! 
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B. Török Fruzsina: A színház mint jel 
 
A Magyar Szemiotikai Társaság és a Színház- és Filmművészeti Egyetem színházszemiotikai 
konferenciája 2022. szeptember 30. és október 2. között lesz az egri várban, illetve az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetemen. Kérdéseinkre a konferencia egyik szervezője, Dr. Balázs Géza, az 
SZFE professzora válaszolt. 
 

- A Magyar Szemiotikai Társaság idén már 21. alkalommal hívja a külföldi és magyar 
szemiotikusokat, jeltudósokat Egerbe. Mi a célja ezeknek a konferenciáknak? 

 
A Semiotica Agriensis, vagyis egri szemiotika egy tematikus konferenciasorozat. Foglalkoztunk 
már a kultúra, a táj, az idő szemiotikájával, egy olyan, gyakorlatilag alig kutatott következtetési 
eljárással, mint az abdukció; valamint az emlékezettel, a gasztronómiával, a nemzedékek 
jelhagyományával. Az idei, tehát 21. konferenciánk témája a színházszemiotika. A szemiotika a 
jelek tudománya, és ma is tud érvényesen, interdiszciplináris módon közelíteni a jelenségekhez. 
„A szemiotika a tudományok közös nevezője”, ahogy azt nemrég elhunyt szemiotikus kollégánk, 
H. Varga Gyula (EKKE) mondta (az ő emlékének ajánljuk a konferenciát). A szemiotika – 
akárcsak a matematika – lehet elmélet és módszer. Az interdiszciplinaritás azt jelenti, hogy egy 
téma kapcsán összeadódnak, egymással dialógusba lépnek a művészetelméleti, esztétikai, 
kommunikációs, retorikai, irodalmi, nyelvi, folklorisztikai vagy akár műszaki, informatikai 
megközelítések. Tehát éppen ellentétes azzal – az egyébként ugyancsak érvényes — 
megközelítéssel, amikor egy minél szűkebb témát az adott szakterület vagy iskola kizárólagos 
képviselői vitatnak meg. Konferenciáinkon egyébként az évek alatt megfordultak a nemzetközi és 
hazai szemiotika kiemelkedő személyiségei; az idei konferenciát Voigt Vilmos professzor (ELTE), 
a magyar szemiotika talán legismertebb képviselője nyitja meg. Valamennyi konferenciánk anyagát 
kötetben is megjelentettük, így lesz ez az ideivel is. 
 

 
 

- Milyen előzményei vannak a színházszemiotikai kutatásoknak? 
A színes és gazdag színházi életünkkel ellentétben a magyar színházszemiotikai kutatások és 
elemzések gyermekcipőben járnak, alig vannak e téren kutatások, ezért is fontos a mostani alkalom. 
A nemzetközileg ismert szakirodalomból kiemelem Erika Fischer-Lichte alapvető, német nyelvű 
könyvét (Semiotik des Theaters, 1983), vagy egy újabbat, amely magyarul is megjelent (A 
performativitás esztétikája, 2009). Támaszkodhatunk Patrick Pavis Előadáselemzés vagy Hans-
Thies Lehmann Posztdramatikus színház című könyvére is. Megemlítem még Eugenio Barba és 
Nicola Savares 2020-ban megjelent A színész titkos művészete című színházantropológiai szótárát. 
A magyar színházszemiotikai előzmények közül nem hagyható ki Bécsy Tamás, Kiss Gabriella, 



avagy konferenciánk előadója, a nagyváradi János-Szatmári Szabolcs munkássága – utóbbi 
könyvének címe: Az érzékeny színház. 
 

 
 

- Milyen témákkal jelentkeztek az előadók? 
A színházszemiotika kapcsán az ország szinte minden részéből, egyeteméről érkező előadóink 
olyan elméleti kérdéseket vetnek fel (elsősorban tehát szemiotikai szempontból) mint az 
összművészet, az interikonicitás, a drámai nyom, a színház–film–idő kapcsolata, a bírói gyakorlat 
drámai jellege, a barokk oltárok színpadias elemei, és természetesen: a drámapedagógia. 
Kimondottan szemiotikai téma a színházi plakátok jelrendszerének elemzése. A színház története 
és válfajai kapcsán pedig előkerül Shakespeare színházának összetettsége, a barokk színház, a 
népszínmű, a munkásszínpadi hagyományok, a zenés színház, az operett vagy a pszichodráma. Két 
előadás is foglalkozik Shakespeare-szövegekkel, és elemzés tárgya a Porgy és Bess, vagy éppen a 
Nemzeti Színház Agón című előadása. Bókay Antal professzor (PTE) például Posztdramatikus képi 
szemiotika Robert Wilson Oidipusz király színházában címmel tart előadást. 
 
Forrás: https://szfe.hu/hirek/a-szinhaz-mint-jel/  
 

*** 
 

Peirce szeminárium 2022, beszámoló 
 
Az MTA Szemiotikai Munkabizottsága 2022. október 7-én tartotta szokásos évi Peirce-
szemináriumát. A kifejezetten szemiotikával foglalkozó és a diszciplína iránt intenzíven 
érdeklődőknek hasznos ismereteket tartogatott ez a tanácskozás. Az előadások Roman Jakobson 
és Jurij Lotman munkásságát ismertették, előbbi halálának 40., utóbbi születésének 100. évfordulója 
alkalmából. 
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Az előadásokat megelőzte egy könyvismertetés. Kroó Katalin két nemzetközi tanulmánykötetet és 
egy tematikus folyóiratszámot mutatott be, amelyek e két jeles szemiotikus elméleteihez 
kapcsolódnak. A 2021-ben megjelent, Marek Tamm és Peeter Torop által szerkesztett 
tanulmánykötet címe The Companion to Juri Lotman 
A Semiotic Theory of Culture. A kiadvány szerkesztői a Tallini és a Tartui Egyetem oktatói, a 
szerzői pedig több ország és egyetem műhelyének képviselői, akik angol nyelvű tanulmányaikkal 
kapcsolódtak Lotmanhoz és a tartui iskolához. A másik kiadvány pár évvel korábbi, 2017-ben jelent 
meg, és ugyancsak észtországi szerkesztők adták közre. Mint a címe is jelzi, (Re)considering Roman 
Jakobson, Jakobson életművét gondolja tovább. Ez is nemzetközi és angol nyelvű. A 
Communications, 103., 2018-as tematikus száma, Le formalisme russe cent ans après az orosz 
formalizmusra emlékezik, mint folytatható hagyományra, francia nyelven. 
 
A könyvismertetéseket követően Kroó Katalin Az „áthelyeződés” irodalomszemiotikai elve 
Jakobson és Lotman olvasatában címmel és tematikával tartott előadást. Az ELTE oktatója és a 
szemiotika szak tanszékvezetője összevetette Jakobson és Lotman pályájának az első szakaszait, 
kiemelve, hogy mindketten a filológia irányából jutottak el a kommunikáció és a szemiotika elméleti 
megalapozásáig. Mindketten intenzívan kutatták például Puskin költészetét. E filológiai alapozás 
felől jutottak el a jeltudomány általános kutatásához. Közös bennük, hogy a kutatás mellett 
mindketten pályájuk és életük végéig tanítottak. Közös örökségük az orosz formalizmus, amelynek 
az idősebb tudós, Jakobson aktív alakítója is volt moszkvai évei alaptt. Kroó kiemelte, hogy már a 
filológusi korszakukban egy központi fogalom, a transzpozíció elve alapján vizsgálták a 
jelentésképződést. Innen tágult a perspektívájuk az irodalomtól a nyelvészet és a kommunikáció, 
majd a szemiotika irányába; a jel, a jelentés fókuszba kerülése vezette őket az interdiszciplinaritás 
irányába is. 
 
Szívós Mihály mintha folytatta volna az előző előadást. Prezentációjának az eredeti címe: Roman 
Jakobson nyelv- és irodalomszemiotikája Saussure és Peirce között, amelyet már a megírás során 
kibővített. Nyomban az elején kiemelte, hogy Jakobson az, aki az életművében a legnagyobb 
mértékben és szervesen egyesítette a szemiotika kialakulásának három fő hagyományát. Az első a 
Peirce és Morris által fémjelzett amerikai filozófiai-szemiotikai irányzat, a másik Saussure francia 
nyelvész és tanítványai által alapított nyelvészeti strukturalizmus, a harmadik pedig a kelet-euróai, 
filológiai alapú szemiotikai iskola, ami az orosz formalizmussal kezdődött, és fejlődött a prágai 
iskola, majd a tartui iskola közegében, illetve tovább is. Jakobson Moszkvát elhagyva Prágában 
folytatta kutatásait, majd Európa több keleti és északi országában, végül az Amerikai Egyesült 
Államokban telepedett le. Ám ekkor is „utazó professzor” maradt. Prágában a francia 
strukturalizmust ismerte meg, és építtette be elméleteibe, Amerikában pedig a peirce-i hagyományt. 
Jakobson a kommunikációelméleti és a szemiotikai perspektívát folyamatosan tágította, így ő még 
az 1960-as években megjelenő bioszemiotikai irányt is fogékony volt. Szívós kiemelte, hogy 
ugyanakkor Jakobson pályája végéig megmaradt a struktúra központi fogalmánál, míg – tehetjük 
hozzá –, Saussure követőit már inkább posztstrukturalistáknak nevezik. Szívós úgy véli, hogy 
Jakobson okkal-joggal illette kritikával Saussure elméletét, aki, a kifejezésével élve „kívül van az 
európai hagyományon”, annyira nem támaszkodik európai elődeire, hogy ha figyelembe vette volna, 
akár már több száz évesnek is tekinthető a szemiotika mint tudomány. 
 



 
 
A Peirce-szeminárium utolsó programja egy kerekasztal-beszélgetés volt, A szemiotikai kutatás 
aktuális kérdései címmel. A vitaindítót Szívós Mihály tartotta, és ő vetett fel néhány, a szemiotikára 
mint diszciplínára irányuló kérdést. Ő maga nehezményezte, hogy a franciák és Saussure követői 
nem elég nyitottak a másik két irányzat felé, és Saussure-t is félreértik, félremagyarázzák, miközben 
az ő munkásságát már a kanonizációja ideje előtt meghaladta az amerikai iskola, illetve a kelet-
európai is. Arra is utalt, hogy a francia vonal követőinek az elmélete, például Greimasé, már jelentős 
mértékben nem is szemiotika, hanem inkább kulturális antropológia. A felvetések alapján vita 
alakult ki a szeminárium résztvevői között, és már megközelítések is elhangoztak, illetve a többség 
által elfogadásra kerültek. Kérdésként merült fel még, hogy van-e a magyar szemiotikai 
diszciplínának azonosítható jellege, vagy inkább hosszan elnyúló identitáskeresés állapotában van? 
A téma körbejárása után egyetértés mutatkozott abban, hogy a hazai szemiotika, főleg 1990 után 
már mindhárom iskolához, hagyományhoz kapcsolódik, és erős például a néprajzi diszciplináris 
irány. Hogy van-e jövője Magyarországon (és a világban) a szemiotikának, ez elméleti és gyakorlati 
alapon is felmerült. Már az is kérdés, hogy a szemiotikai elég általános tudomány-e, hogy bármely 
és bármely típusú korpusz vizsgálatára alkalmas legyen? Újvári Edit ezt az általános jelleget az eddigi 
tapasztalatok alapján igazolva látta, de Grabócz Márta arra hívta fel a figyelmet, hogy például a zene 
peirce-i, kifejezetten szemiotikai értelmezése neki nem volt igazán termékeny irány, és tud öt-hat 
másik kutatóról, akik hasonló projektbe belefogtak, de mind elakadtak. A zene szemiotika 
megközelítése ettől még lehetséges más részvevők és e sorok írója szerit is, legfeljebb már elméleti 
és konkrét diszciplináris megközelítést kell alkalmazni. Gyakorlati szempontból az oktatás és a 
pályázati lehetőségek szerint merültek fel. Elhangzott, hogy lehet ugyan pályázni európai uniós 
forrásokra is, de a kutatás és a projekt alkalmazhatóságát nagyon meg kell indokolni, tehát a 
pályázati rendszer nem alakutatás-centrikus. A vita természetesen nem lezárult, csak véget ért, de 
az érdeklődés, a nyitottság megmaradt a résztvevők részéről mind a szemiotika, mind a vita iránt. 
Lehet, hogy egyes, újabb irányzatok, mint például a kognitív elmélet képviselői meghaladottnak 
tartják a szemiotikát, de erre mindig rácáfol valami, köztük ez a Peirce szeminárium is. Grabócz 
Márta pár nappal később továbbított egy levelet a Luxemburgi Egyetem konferenciameghívójával, 
amelynek a címe: Redéfinir la sémiotique (A szemiotikai újragondolása). 
 

Deák-Sárosi László PhD, filmesztéta, OSZK, MKI 
 

*** 
 

  



Mohácsi Bugarszki Norbert: A magyar csíkjelrendszer, avagy vonalkód a népi kultúrában. 
(Szent Miklós Rend Egyesület, Mohács. 2021.151 oldal. Több mint 200 színes fényképpel, 
melyből mintegy 150 jelölt textília, Molnár Nyomda és Kiadó Kft.) 
 

Gráfik Imre könyvismertetése 
 
Szaktudományunk művelői olykor szerencsés helyzetbe kerülve a közgyűjtemények körén kívül 
jelentős mennyiségű és értékes magángyűjteménnyel szembesülhetnek. Így voltam én is, amikor 
még pályakezdőként az 1970-es évek közepén megismerhettem Koppány János tótkomlósi 
evangélikus lelkész gyűjteményét. A Néprajzi Múzeum akkori kiállítási gyakorlatában volt egy 
program, mely arra törekedett, hogy a néprajztudomány számára ismeretlen, vagy csak néhányak 
által ismert kollekciókat a szakma és az érdeklődők részére nyilvánossá tegye. Ebben a sorozatban 
mutathattam be az említett magángyűjteményt: Rejtett kincsek IV - Tótkomlós néprajzából címmel 
(vö. Gráfik Imre: Tótkomlós néprajzáról egy magángyűjtemény kiállítása kapcsán Békési Élet 
(1978) 13. (4.): 471-476.) 
Azóta természetesen én és muzeológus kollégáim mind több magángyűjteményt ismerhettünk meg, 
különösen a rendszerváltozás után, amikor már nem férkőzött semmiféle gyanú a nem 
szakmabeliek gyűjtőszenvedélye (s talán nem sértő a kifejezés: megszállottsága) révén létrejött 
magángyűjteményekhez. 
 

 
 
A büszke tulajdonosok szerencsés esetben gyűjteményeiknek mások számára való ismertté tétele 
céljából akár magánmúzeumot is alapíthatnak, vagy anyagukat egy közösségnek, önkormányzatnak 
fölajánlva nyilvános helytörténeti gyűjteményként teszik minden érdeklődő részére elérhetővé. Az 
igazán szerencsések azonban nem elégednek meg ennyivel, hanem különböző publikációkban 
növelik a megismerés lehetőségét, gyűjteményeik elérhetőségét. Az informatikai forradalom után 
ma már az elektronikus közzététel sem ritka. 
Sajátos érdeklődésünk okán jelen ismertetésünk tárgya egy olyan kiadvány, mely – bátran állítható, 
hogy – a maga nemében páratlan kollekciót tár a népi kultúra iránt érdeklődők elé.  
A fekvő formátumú könyv inkább albumszerű, s ehhez igazodóan több mint 200 színes fénykép 
mutatja be egyrészt a gyűjteménynek otthont adó vízimalmot, másrészt a mintegy 150 jelölt textíliát 
(főként zsákokat), melyekre a könyv címe utal.  
A kisebb-nagyobb fejezetekre osztott könyv Előszóval és Az írás körülményeivel kezdődik. Az 
előszóból és a hátsó kemény borítón olvasható szövegrészletből megtudjuk, hogy a szerző egyfajta 
időutazásra hívja olvasóit: „egy teljesen hétköznapi házitextil jelzéseit járjuk körül. Azt bizonyosan 
látjuk, hogy csíkozottak, festett mintájúak, esetleg hímzettek. De azon nem nagyon gondolkodunk 
el, hogy amiket látunk, csupán öncélúan alkalmazott díszítések vagy információt rejtő jelek-e. Talán 
kódok, azaz ősi üzenetek, amelyeket ma már ritkán veszünk észre és egyre nehezebben tudunk 
megfejten? Írásomban a zsákcsíkokon keresztül törekszem betekintést adni őseink 
gondolkodásmódjába, csodálatosan letisztult logikájába.” 



Az írás körülményeit ismertetve a szerző fölemlíti, hogy a háttérben erdélyi élményei állnak, ahol a 
vízimalom rekonstrukciójával kapcsolatos ismeretekre tett szert. Érdemes fölidézni sorait: „Egy 
biztos, sohasem búslakodva, Trianonon keseregve tértem haza, hanem tettvággyal felvértezve, s 
azzal az eltökélt szándékkal, hogy amit lehet, dokumentálok, amit lehet megőrzök, amit tanultam, 
azt továbbadom és hasznosítom. S mindent, amit csak lehet, visszacsempészek mindennapi 
életünkbe. E tekintetben is szerencsés az a körülmény, hogy családommal egy sok száz éves múltú 
vízimalom gazdái lehetünk.” 
Ebben a fejezetben tájékozódhatunk az adatforrásokról, s egy térképre vetítve láthatjuk, hogy 
Magyarországról, s azon belül Dél-kelet Dunántúlról, valamint Erdélyből és szórványként 
Szlovákiából és Szerbiából honnan származnak  a jellel ellátott textíliák, valamint olvashatunk a 
zsákgyűjteménynek otthont adó Szent Miklós vízi- és taposómalomról. 
A következő fejezet Alapfogalmak címmel talán kicsit többet ígér, mint amennyit kaphat az olvasó. 
Olvashatunk a hozomány, kelengye, szőttesek, szövés, mi is az a zsák?, kiöntők, foltok, csuvározás, 
az őrlési program fogalmakról, illetve magyarázatáról, melyek fontos részleteket fednek föl a 
később tárgyalandó zsákokon található csíkjelrendszer tekintetében. 
Maguknak a jeleknek az érdemi bemutatása a Tulajdonjelek fejezettel kezdődik. Noha a szerző 
hivatkozásaiból kiderül, hogy nemcsak a klasszikus néprajzi szakirodalomban tájékozódott, hanem 
– jelekről lévén szó - a jeltudomány körében is, azonban az anyag bemutatása valójában egy több 
szempontot is érvényesítő csoportosítás révén valósul meg. 
Megfigyelései alaposak, részletesek, s a különböző forrásokból beszerzett információkkal 
kiegészülve kiterjednek a gyűjtemény teljes állományára. Idézem: 
„Tapasztalataink alapján a zsákok megkülönböztető (tulajdon)jegyei az alábbiak lehetnek: 
-eredendően a textilbe szőtt, azaz módosíthatatlan jelek (mint például a csíkok), 
-utólagosan a zsákra vitt jelek. 
Ez utóbbiak: 
-festett jelek, feliratok, 
-hímzett jelek, monogramok, 
-tyúkszemek, 
-idegen szál behúzása, 
-pecséttel felvitt jelek, 
-zsákra írott jelek. 
Egy normaszerűen (szinte kötelezően) tulajdonjegyeket használó kultúrkörben az is 
megkülönböztető jegy, ha nincs megkülönböztető jegy. Könnyen hihető, hogy egy 
faluközösségben, ahol mindenki csíkosra szőtt, netán feliratos zsákokat használ, megismerszik az 
egyetlen, jelöletlen zsákokat használó család tulajdona” (63. oldal). 
Külön tárgyalja a szerző a zsákokra utólagosan felvitt tulajdonjegyeket. E tekintetben a festett 
jelölést emeli ki és részletezi: 1/ sablonnal vagy szabadkézzel festés; 2/ hímzett monogramokkal 
egyénített; 3/ varrással kivitelezett, s ún. „tyúkszem” (a kötő rögzítésére kiképzett lyukszínes 
beszegése); 4/idegen fonál vagy egyéb anyagszál behúzása a zsákszövetbe; 5/ másodlagos 
megoldásként családi billog használata. 
Külön tárgyalja a szerző a zsákcsíkokat. Figyelemreméltónak véljük megállapítását, miszerint: „A 
hitelesnek tekinthető elsődleges adatközlők és a meglehetősen szűkös szakirodalom egyértelműen 
amellett tesz bizonyságot, hogy a textilekbe szőtt csíkok tudatosan alkalmazott tulajdonjegyek. 
Olyan kódrendszer részei, amelyek az egész paraszti életet átszőtték, s a népi műveltség fontos 
elemei voltak, azzal együtt változtak, alakultak. Minél régebbi anyagot tanulmányozunk, annál 
szembetűnőbb a színezés egyszerűsége, és az, hogy a csíkminta bizonyos esztétikai szabályokat 
követ. Ilyen egyebek mellett a szimmetriára való törekvés, amelytől csak ritka esetben van eltérés” 
(72. oldal). 
Közbevetése a kereskedelmi áruk 1952-ben szabadalmazott vonalkódjával kapcsolatban 
elgondolkodtató. 



A zsákjeltípusok bemutatása során három változatot különít el: 1/ Eredendően a felvetőszálakkal 
kiképzett csíkozás; 2/ Ritkább, hogy a bevetőszálak változtatásával adják meg a csíkozottságot; 3/ 
Egy az előzőektől eltérő, újszerű, térben a Kőrös mentére tehető. korban 1960-1980 közötti, térben 
a Kőrös mentére tehető szövésmód. 
A továbbiakban már merészebb, s a jeltudomány oldaláról ismert szempont fölidézésével is 
találkozunk a könyvben. Ilyen Meer Péter információelméleti megközelítésű fontossági sorrendre 
vonatkozó elemzése, megjegyezve, hogy saját kollekciójának vizsgálata eltérő eredményekhez 
vezetett.  Majd ezt követően leíró jellegű közléseket kapunk a színek, a népi fonalfestés, és a csíkok 
elhelyezése (hosszában, haránt, keresztbe), színerőssége, vastagsága-vékonysága és az ezekhez 
kapcsolódó, illetve föltételezetten kapcsolható jelentéstartalmak (mint pl. gazdag/módos, illetve 
szegény viszonylat). Ez utóbbira vonatkozóan külön is kitérve: a csíkok, mint módossági jegyek. 
Végkövetkeztetése elismerésre méltóan mértéktartó: „Napjainkban csak halványan rekonstruálható 
a csíkjelrendszer eredete, nehezen megfejthető a kód, amely egyének, családok, falvak, tájegységek, 
rokoni, gazdasági tulajdonjogi kapcsolatait sűrítette magába, és közölte az e kódot ismerő 
közösséggel” (95. oldal). 
Közelebb áll a jeltudományi, szemiotikai értelmezéshez A csíkjelek elemi c. fejezet. Ebben két 
csoportra osztja a gyűjteményében lévő jeleket, úgymint törzsjelek és egyéb, járulékos jelek.  
Kifejtve: Törzsjelnek tekinti azt a zsák megjelenését egyértelműen uraló egymáshoz közel álló, első 
ránézésre is összefüggőnek tűnő csíkok egységéből álló jelhalmazt, amely a textilbe eredendően 
beszövésre került. (járulékos jegyek). 
Járulékos jegyek (itt nem a jelek kifejezést használja) azok, amelyek lehelyezkedésük, utólagosságuk, 
kivitelezési sajátosságuk, alapanyaguk alapján másodlagosnak ítélhetők. Ez utóbbiak is kétfélék 
lehetnek, hiszen érdemes elkülönítetten kezelni a zsákba eredendően beleszőtt, de a törzsjeltől 
látványosan elkülönülő jelzéseket, valamint a kész zsákra utólagosan felvitt, felrajzolt, felhímzett 
jeleket. 
Adatközlőinek nyilatkozataival és szakirodalmi (Meer Péter, Vasas Samu, Kabay Béla) vélemények 
fölsorakoztatásával hoz hol egyező, hol egymáshoz közelítő, hol éppen ellentétes magyarázatokat 
a jelek értelmezésére. Végkövetkeztetése ez esetben is elgondolkodtatóan megfontolandó: „Erdély 
különböző területeiről, ráadásul minimálisan fél évszázadnyi eltérő időből származó zsákanyag 
elemzése arra enged következtetni, hogy nem két egymás mellett lévő, egymástól idegen 
jelrendszerről van szó, hanem arról, hogy az ősi funkció a nagy kiterjedésű országrész egyes 
tájegységein miként élt és fejlődött tovább a ’modernizálódott’ világban” (99. oldal). 
Újabb fejezet A csíkjelek időbeli alakulása, melyben többekkel egyetértésben megállapítja, hogy a 
csíkjelek esetében meghatározott funkciójú és komplex jelentéstartalmat hordozó, századok óta 
aktív használatú jelekről (jelrendszerről) van szó. 
A mára való kitekintést szolgálja a Napjainkban c. fejezet. A csíkjelek utóéletére hazai és külföldi, 
más típusú és funkciójú zsák-példákat hoz. Ilyemnek a banki, postai pénzes zsákok, a 
reprezentációs célokat szolgáló, vagy ünnepekhez, évfordulókhoz köthető feliratos, díszített, ún. 
emlékzsákok. Legvégül olyan példákat bemutatva, melyek az egykori zsákszövetek ötletes, újólagos 
felhasználását (például párnahuzatok fotelhuzat, bevásárló táska) dokumentálják.  
Az újabb nagy fejezet A Szent Miklós vízimalom zsákjai címet viseli. Voltaképp itt kapunk 
fényképes példatárat a szerző gazdag magángyűjteményéből. E fejezetben a sváb zsákok majd 
félezer példányából többnyire különleges jelváltozatú példányokat mutat be. (Itt jegyezzük meg, 
hogy - mint az később kiderül - különböző etnikumok használati tárgyaiból áll a gyűjtemény, a 
főcímben a „magyar” talán túlhangsúlyozottnak tűnhet.) Tanulságos a tulajdonlás jelölésével 
kapcsolatban fölsorolt különböző módok: - az örökhagyó neve alá felfestésre került az új gazda 
neve, esetleg egyéb adatai; - csupán az örökös monogramja került festéssel az eredeti jelzés alá; - 
több esetben festékes marhabilloggal mintegy lepecsételték a zsákokat; - látványosan (kevéssé 
esztétikusan) lefestették, lefedték az eredeti gazda adatait.  Egy különleges példány bemutatására is 
sort kerít a szerző. A kivitelezésében egyszerű, jelzés nélküli zsákot egy ízben postai küldemény 



feladásakor csomagolásnak használták. Ebbe tették az elküldendő portékát, és magát a zsákot 
tintaceruzával megcímezték. 
A sváb kollekcióhoz hasonló nagyságrendű magyar zsákok ismertetése új ismereteket hoz fölszínre. 
A sváb anyaggal összevetve kitűnik, hogy egyrészt kissé szélesebbek, s érdemben hosszabbak, azaz 
testesebb, nagyobb méretűek, melyekbe min. 60 kg termény belefér. A csíkok színezésében a piros, 
kék, fekete, zöld és a gálicos festés eredményeként a szürkés-barnás árnyalatok gazdagsága jelenik 
meg. A csíkok száma 1-21 közötti, a legjellemzőbb azonban a 3-7. A 426 darab zsák 94%-a 
szimmetrikus, mindössze 25 db, szűk 6% szimmetrikus csík-elrendezésű. jellegzetességként 
megfigyelhető, hogy „… jól elkülöníthetőek a Szatmár-Kárpátalja-Máramaros vidékéről valók… 
Itt ugyanis a zsákokra készítőik majd’ minden esetben varrtak kiöntőt. Így van ez a mohácsi 
gyűjtemény esetében is, hiszen több, mint félszáz az e vidékről származó gabonazsák.” (132. oldal) 
Rövid Kitekintés és Zárszó a kötet végén, valamint két melléklet (1. Ízelítő a zsákhoz kapcsolódó 
szólásainkból, közmondásainkból és 2. azon települések jegyzéke, ahol csíkjeles zsákok használat 
ismert, külön jelölve a mohácsi gyűjteményben találhatók). 
Végezetül a Források (27 tétel), s külön az Interjúk (47) fölsorolása zárja a könyvet. 
Ez utóbbiak kapcsán megjegyzem, hogy egyrészt a kötet hivatkozási formája (lapalji jegyzetek és 
bibliográfia) eltér ugyan, - de nem értelemzavaróan - a tudományos közleményekétől. Másrészt a 
bemutatás egyes részeinél, de az irodalomjegyzékből is kiderül, hogy a szerző tájékozódása kitér a 
jeltudomány, az etnoszemiotika területére, földolgozásában azonban nem él a jeltudomány elemző 
módszerével, a szemiotika fogalomrendszerével.  
 Mindent egybevetve; Mohácsi Bugarszki Norbert magángyűjteményének tárgyilagos és informatív 
számbavétele, ismertetése fontos közlemény, nyeresége a magyar néprajzi kutatásnak. Szólnom kell 
még a szöveg lelkesült hangvételéről, minden sorát átható – a szerző vonzalmát a hagyományos 
népi kultúra iránt, a népi műveltség megbecsülését kifejező – bensőséges és pozitív értelemben 
elfogult fogalmazására, kiemelve, hogy mindez egyáltalán nem zavaró. Sőt, elismerésre méltó, 
csakúgy, mint a kötet megjelenését támogatók szerepe, valamint a rendkívül igényes nyomdai 
megjelenítés. 
 

*** 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság 2023. évi tervezett programja (egyeztetés alatt) 
 
2023. január 29. 10.00—16.00 ÓMS100 kortárs zenei találkozó. Helyszín: Három Holló kulturális 
központ, Budapest, Piarista köz 1. 
2023. május: közgyűlés 
2023. június: Józsa Péter-szeminárium (Szombathely) 
2023. október: 22. Semiotica Agriensis (Eger) 
 

*** 
 

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. 
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49-50. Hálózatkutatás. Hálózatok a nyelvben. Szerk.: Balázs Géza–Imrényi András–Simon Gábor. 
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51-52. A gyermek szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám. MSZT, Budapest, 2020. 292 
oldal. 
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Jeltudós a katedrán-sorozat: 
Szívós Mihály (szerk.) Jeltudós a katedrán. Tanulmányok a szemiotika oktatásáról. Magyar 
Szemiotikai Társaság, Budapest, 2019. 103 oldal. Ingyenesen letölthető a honlapon: 
http://www.szemiotika.hu/feltoltes/2022/05/Jeltudos-a-katedran-online-1.pdf 
Szívós Mihály (szerk.) Jeltudós a katedrán 2. Tanulmányok a szemiotika oktatásáról. Magyar 
Szemiotikai Társaság, Budapest, 2022. 116 oldal. Ingyenesen letölthető a honlapon: 
https://www.szemiotika.hu/2022/05/25/jeltudos-a-katedran-2/ 
 

*** 
Sorozaton kívül:  
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1% Tisztelt Tagtársaink! Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk bevallásakor gondoljanak a 
Magyar Szemiotikai Társaságra (adószám: 18012989-1-42).  
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