
Kutatási beszámoló 
a „Magyar és román újpogány csoportok web-retorikája” címő kutatási projekthez 
 
Fıbb következtetések: 

 
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Mőszaki és Társadalomtudományi karán mőködı 

SZEMEISZTOSZ Webszemiotikai és Online Kommunikációs Kutatócsoport, a kutatásvezetı 
és Bakó Rozália Klára, valamint két hallgató: András Orsolya és Endes Ábrahám Ibolya 
részvételével egy kutatási programot állított fel „Magyar és román újpogány csoportok web-
retorikája” címmel, melyben a hazai etnikai jellegő újpogányság jelenségeit vizsgálja, a 
Kolozsvári Kutatási Programok Intézetének a 2011-2012 évre elnyert támogatásával. Ennek 
keretében a jelzett idıszakban csoportunk összehasonlító felderítı kutatást folytatott, abból a 
célból, hogy feltérképezze a magyar és a román etnocentrikus újpogány elveket valló vallási 
kisebbségek hasonlóságait és különbségeit, mindenekelıtt online környezetben. 
 A kutatás során elvégzett különbözı honlap-elemzések nyomán a következı fıbb 
következtetéseket lehet levonni:  

1. a megvizsgált magyar és román etno-pogány webhelyek hasonlóan mozgósítják 
résztvevı közönségüket, azonban a magyar újtáltos webhelyek inkább vallásos, míg a román 
zalmoxiánus webhelyek inkább politikai-ideológiai tekintetben (Hubbes 2011a, 2012a, 2012, 
2013; Bakó 2011; Hubbes & Bakó 2011);  

2. a magyar és a román protokronista mítoszok meglepıen sok ponton egyeznek 
(egymást kizárva: Kárpát-ıshaza, kultúra-teremtı ısmőveltség, Jézus elıtti elıkereszténység), 
ugyanakkor hasonló mértékben ellenkeznek az adott nemzet fıáramú nemzeti/akadémiai 
diskurzusaival, valamint az egyházi doktrínákkal (Hubbes, 2011a, 2012a, b, 2013);  

3. a megvizsgált magyar és román etno-pogány webhelyek a protokronista mítoszokra 
való építkezésükben általánosan szakralizálják a földrajzi teret (Kárpát-medence, Dunai-
Fekete-tengeri térség), kiemelve egyes különösen szent helyeket (Hubbes 2012i); 
hasonlóképpen szentségesítik a történelmet, az ısök (pszeudo-)vallásos kultuszává fordítják a 
történelmi elıdök tiszteletét. Ezekben a pogány ısökben jelenítik meg a környezı kortárs 
valósággal szembeni morális szembenállásukat (Hubbes 2012ii, iii, 2012a, b; Bakó 2012a); 

4. a megvizsgált magyar és román etno-pogány webhelyek gyakran kapcsolódnak 
radikális jobboldali ideológiákhoz, mozgalmakhoz, egyes esetekben explicit módon (Bakó 
2011, 2012a,b; Endes-Ábrahám 2012a,c, Hubbes 2012b, Hubbes 2013) 

5. a megvizsgált magyar és román etno-pogány webhelyek különbözı szervezettséget, 
digitális írástudást mutatnak: a magyar blogok statikusabbak, kevésbé interaktívak, a román 
webhelyek interaktívabbak, inkább web 2.0 jelleghez közelítenek (Bakó, 2011, 2012a,b, 
2012i, 2012ii) 

6. a megvizsgált magyar és román etno-pogány webhelyek különbözı identitásképzı 
legitimációval élnek: a magyar webhelyek informálisabbak, a román webhelyeken nagyobb 
hangsúly van az autoritáson, elıbbiek karizmatikusabbak, utóbbiak bürokratikusabb jellegőek 
(Bakó 2011, 2012i, 2012ii) 

7. a megvizsgált magyar és román etno-pogány diskurzusok nagymértékben rituális 
jelleget mutatnak, jellemzı rájuk a „virtuskodás” (Hubbes 2012b, Bakó 2012a) 
 Összességében tekintve, azt lehet állítani, hogy az etno-pogány jelenség magyar és 
román viszonylatban is úgy vallási mozgalomként, mint nemzeti-politikai ideológiaként (a 
kettı szoros összefonódásával) szervesen illeszkedik a posztkommunista Közép-Kelet Európa 
szellemi újra-mitologizálódásába; és erıteljesen jelen van a kibertérben, amelynek sajátos 
web2.0-ás személyközi, szervezeti, hálózati kommunikációs eszközeit hozzáértéssel használja 
szubverzív diskurzusaiban belsı érintkezésre és eszméinek külsı terjesztésére egyaránt. 
 



Résztvevık munkája szerint 
 
Általános: A megpályázott kutatástámogatás odaítélésének nyilvánosságra kerülése után a 
kutatómunka azonnal megindult és hamarosan (már 2011 októberében) az addig összegyőlt 
adatbázisban megjelölt honlapok, blogok elemzésének eredményeit hazai és nemzetközi 
konferenciákon, kerekasztal beszélgetéseken mutattuk be. Itt jegyzem meg, hogy a 
kutatómunka eredményeit elsısorban angol nyelven dolgoztuk fel és nemzetközi fórumokon 
mutattuk be és tettük közzé. A hagyományos publikációk mellett a Szemeisztosz 
Webszemiotikai és Online Kommunikációs Kutatócsoport szakmai blogján is közzétettük a 
tanulmányok kivonatait, munkaváltozatait: http://semeistos.wordpress.com/projects-
/neopagans/  
 
Kutatók: 

Bakó Rozália Klára, a kutatás egyik kezdeményezıje, a weblap-adatbázis felépítésén és 
folyamatos gyarapításán túl a magyar és román etno-pogány online csoportok szervezeti 
jellegét, szervezeti felépítettségét és szervezeti kommunikációs mintáit vizsgálta. Részt vett 
elıadással több nemzetközi konferencián, így 2011 októberében Bukarestben az újmédia és 
újságírás témájú konferencián (a kutatásvezetıvel közös elıadás), 2012 márciusában 
Csíkszeredában „A tér diskurzusai” címő konferencián, júliusban pedig Barcelonában a 30. 
SCOS (szervezeti kommunikáció) konferencián; valamint a kutatásvezetıvel együtt 
megszervezte 2012 májusában Sepsiszentgyörgyön a magyar etno-pogányságnak szentelt off-
line és online mőhelybeszélgetést, amelyen elıadóként is és moderátorként is szerepelt. Ez 
utóbbi rendezvény anyagát a kutatásvezetıvel és András Orsolya hallgatóval együtt 
elektronikus kiadásra (EME) készíti elı, az elhangzott elıadások szerkesztett szövegét 
lektorálva. Kutatásaiból és konferencia-részvételeibıl közzétett egy tanulmányt (Bakó 2011), 
megjelenés elıtt áll további kettı (Bakó 2012a, b). 

 
Hubbes László Attila, a kutatás vezetıje és egyik kezdeményezıje, a weblap-adatbázis 

felépítésén és folyamatos gyarapításán, valamint az elemzési szempontrendszer kidolgozásán 
túl a magyar és román etno-pogány online csoportok ideológiai, vallási, mitológiai hátterét, 
valamint retorikai és rituális szempontból kommunikációs mintáit vizsgálta. Részt vett 
elıadással több nemzetközi konferencián, így 2011 októberében Bukarestben az újmédia és 
újságírás témájú konferencián (Bakó Rozália kollégával közös elıadás), 2012 márciusában 
Csíkszeredában „A tér diskurzusai” címő konferencián, áprilisban pedig Jászvásáron a 10. 
ISORECEA (Közép-Kelet európai vallásszociológiai) konferencián; valamint Bakó Rozália 
kollégával közösen megszervezte 2012 májusában Sepsiszentgyörgyön a magyar etno-
pogányságnak szentelt off-line és online mőhelybeszélgetést, amelyen elıadóként is és 
moderátorként is szerepelt. Ez utóbbi rendezvény anyagát a Bakó Rozália kollégával és 
András Orsolya hallgatóval együtt elektronikus kiadásra (EME) készíti elı, az elhangzott 
elıadások szövegét szerkesztve. Kutatásaiból és konferencia-részvételeibıl közzétett két 
tanulmányt (Hubbes 2011a, b), megjelenés elıtt áll további három (Hubbes 2012a, b; 2013), 
és megírás alatt van még kettı. Ugyanakkor szakmai vezetıként irányította Endes Ábrahám 
Ibolya hallgató TDK-ra készített dolgozatát (Endes-Ábrahám 2012a). 
 
Hallgatók: 
 

A korábbi kutatáshoz összegyőlt anyag mellé András Orsolya és Endes Ábrahám 
Ibolya hallgatók további adatgyőjtést végeztek, román és magyar honlapok, blogok 
tucatjainak átolvasásával, véleményezésével, osztályozásával; valamint több ízben is fontos új 



weboldalakra hívták fel a figyelmünket, különösen András Orsolya. A hallgatók elolvasták a 
kijelölt szakirodalmat, és továbbiakat kerestek önállóan. 

András Orsolya hallgató továbbá a mőhelybeszélgetés elıkészítésében és a 
véglegesítés fázisában is tevékenyen részt vett. A kutatócsoport által szervezett, a magyar 
etno-pogányság diskurzusairól szóló „Retorikai fogások a hálón innen és túl: etno-pogány 
rítusok és mítoszok” címő mőhelybeszélgetésen elhangzott elıadások és a vita begépelését és 
szöveggondozását végezte el, valamint részt vesz a mőhelykiadvány szerkesztési 
munkálataiban. Ezen kívül recenziót ír a Reconect online szakfolyóirat 2012 nyári számába 
Jávor Benedek „Vallási identitás és környezeti attitődök” címő tanulmányáról. 

Endes Ábrahám Ibolya hallgató továbbá TDK-dolgozatban végzett összehasonlító 
tartalomelemzést több magyar és román etno-pogány weblap diskurzusairól (Endes Ábrahám 
2012a), a kutatásvezetı szakmai irányítása alatt. A témát továbbfejlesztve mutatott be 
elıadást Sepsiszentgyörgyön 2012 májusában a kutatócsoport által szervezett, a magyar etno-
pogányság diskurzusairól szóló „Retorikai fogások a hálón innen és túl: etno-pogány rítusok 
és mítoszok” címő mőhelybeszélgetésen – ez az elıadás szerkesztett formában tanulmányként 
szerepel a mőhelybeszélgetés készülı elektronikus kiadványában. Ezen kívül recenziót írt a 
Reconect online szakfolyóirat 2012 tavaszi számába Szabó Gabriella és Mihályffy Zsuzsanna 
„Politikai kommunikáció az interneten” címő tanulmányáról. 
  
 


