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ELŐSZÓ  

A szervezők 

 

 

A születésnapok minden családban kiemelt fontosságúak. Amikor egy gyerek egy éves lesz, 

nemcsak a szűk család, de széles körben ünnepel az egész rokonság is. Aztán, ahogy telnek-

múlnak az évek, e kiemelt nap ünneplése és fontossága megmarad ugyan, de a kerek év-

fordulókon túl már nem lesz olyan nagy szerepe annak sem az ünnepelt, sem a környezete 

számára. Megint egy évvel idősebb lettem, hát igen. És megyünk tovább.  

Amikor a felnőtt átlép egy bizonyos életkort, a születésnapok ünneplése újra fontossá 

válik a nagycsalád, a kollégák és az ünnepelt egész környezete számára. Kiemelten így van ez 

olyan emberek esetében, akik nemcsak családjuk számára, de szakmájuk hiteles és követ-

kezetes képviseletén, annak példamutató művelésén keresztül egy egész szakmai közösség 

számára váltak fontossá. Ezt a fontosságot mutatja, hogy immár a harmadik olyan összeállítás 

készült el, ahol az egész szakma ünnepel és gratulál, hiszen az ünnepelt személyisége és élet-

műve is ezt kívánja meg. 

Sokáig tanakodtunk, hogyan lehetne méltó keretet adni az ünnepnek. Ne ismételjük a ko-

rábbi születésnapokat, de kapcsolódjunk is, ugyanakkor valami újat is tudjunk adni. Horányi 

Özséb 60. születésnapjára elkészült a – korábban megszűnt – Janus X. száma, amely nemcsak 

tartalmát, de formáját tekintve is telitalálat volt. A 70. születésnapra egy olyan válogatást 

adtak át az ünnepeltnek a szerkesztők, amely kötet szándéka szerint tisztelgés volt az ünnepelt 

tudományos, tanári és tudományszervező pályája előtt. A 75. születésnapon az ünneplést sze-

mélyesebbé szerettük volna tenni, ezért egy olyan műhelykonferenciát szerveztünk, amelynek 

témáit az ünnepelt életművének fontos sarokkövei adták. A konferencia három nagy témát járt 

körül: az egyház és társadalom kapcsolatát, a kommunikáció participációs modelljét és a sze-

miotika témáját. Mindhárom témát egy-egy felkért előadó exponálta egy nyitó előadás kere-

tében, majd ehhez csatlakoztak korreferátorok. Az előadók a pályatársak, míg a hozzászólók a 

tanítványok köréből kerültek ki.
1
  

A konferencián elhangzott előadások tanulmánnyá bővített-alakított szövegeit adjuk 

most közzé egy Jel-kép különszámban, ezzel kívánunk Tanár úrnak még egyszer születés-

napja alkalmából jó egészséget, tudományos munkájában pedig további eredményeket! 
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  A konferencia ezen formája szorosan kötődik Horányi Özséb tudományszervezői munkásságához, 

hiszen az általa vezetett doktori program éves elköszönő konferenciái és a Magyar Pax Romana 

kongresszusai is ilyen módon szerveződtek.  


