
Povedák István

Keresztes újpogányok  
és életfás keresztények?

Kísérlet a kortárs pogányság rítusainak elemzésére

Bő évtizede, szinte a semmiből 
robbant be a hazai vallási közbeszédbe az újpogányság fogal-
ma. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia épp tíz éve, 2009. 
szeptember 19-én kelt, Az Egyház élő hitével összhangban című 
körlevele az ún . ősmagyar szinkretizmust mint a nemzeti öntudat-
ra ébredés vadhajtását értelmezte, veszélyesnek, megtévesztőnek és 
tudománytalannak bélyegezve az idetartozó személyeket, ideo-
lógiákat és mozgalmakat. „Ilyenek pl. a »Jézus, pártus herceg«-
elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar val-
lás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése . Olykor még 
a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják 
arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék.”1 Hogy mi lett a kör-
levél hatása, megoldotta-e a helyzetet, eltántorított híveket az 
ősmagyar-keresztény vagy újpogánynak nevezett vallási irány-
zattól, avagy inkább nevezett irányzat híveit távolította el a ka-
tolikus egyháztól, nehéz lenne megválaszolni . Látjuk, hogy az 
újpogány kifejezést már-már becsmérlő szitokszóként hasz-
nálják sokan és társítják a körlevélben is előforduló hamis, fé-
lelmetes, megtévesztő, kártékony, szektás fogalmakkal, szájuk 
sarkában lefitymáló mosollyal. Jelen sorok írója is több egyházi 
szervezet és szerzetesrend meghívására tartott ismertető előadá-
sokat, amelyeket követően a hozzászólások között gyakran ke-
rültek felszínre ambivalens, már-már paradoxnak tűnő reakciók. 

1 https://regi.katolikus.hu/cikk.php?h=1386 (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

A kutatást az EFOP–3.6.2–16–2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenn-
tartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, inno-
vációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyar-
ország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.
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Templomba járó meglett urak kérdezték gyakran felháborodva, 
hogy „Badiny Jóst én is olvasom, akkor én is újpogány lennék?” 
A válasz nyilvánvalóan nem, a kérdés ugyanakkor egyértelműen 
rávilágít arra, mennyire összetett a megélt vallásosság, mennyire 
nem csak a hivatalos tanokból építkezik, továbbá arra is, hogy az 
újpogány kifejezés mögött valami homályos, elrettentő tartalom 
áll, de hogy az mi pontosan, a körlevélből nem derül ki egyértel-
műen. Habár az elmúlt tíz év során több kötet és tanulmány is 
megjelent a témáról,2 arra az egyszerűnek tűnő kérdésre, hogy 
mit jelent ma Magyarországon újpogánynak lenni, hol vannak a 
határai, továbbra sem könnyű megadni a választ.

Több dolgot azonban biztosan tudunk, ami pont tudatlansá-
gunkat erősíti: nem egységes és nem is mindig újpogány az, amit 
annak bélyegeznek, sőt, a legfontosabb áramlatai nálunk nem is 
a vallási megújulásban gyökereznek. Nem lehet egy jelző alatt 
minden kortárs pogányságról beszélni, hiszen más Nyugat-Eu-
rópában, mint Keleten, az Egyesült Államokban, vagy épp nem 
keresztény kultúrkörben . Ahogy létezik a többféle modernitás,3 
úgy létezik többféle újpogányság, akár nemzeti kereteken belül 
is. Az egyes variánsok között pedig néha több az eltérés, mint a 
hasonlóság . Nehéz tehát makroszinten elemezni a jelenséget és 
így következtetéseket levonni . Válaszokat talán legjobban olyan 
rítusok alapján kaphatunk, amelyeket a kívülállók újpogánynak 
tartanak . Az ilyen rítusok során ugyanis tömegesen vonulnak 
fel ideológiák, ideológusok és szimbólumok, az ilyenkor végzett 
sűrű megfigyelés4 pedig egyszerre tárhatja fel az újpogány jel-
lemzőket, „teológiát” és gyakorlatot. 

Tanulmányomban két példán keresztül szeretném bemutatni, 
mennyire összetett az a jelenség, amit újpogányként aposztrofál-
nak. Az első, a Magyarok Országos Gyűlése, amely céljai alapján 
ugyan nem mutat rokonságot a kortárs pogánysággal, ám szakrá-
lis rítusai során mégis feltűnnek ilyen ideológiák és gyakorlatok. 
Másodikként egy lokális, szimbolikájában a püspökkari körlevél 
szinte minden elemét felsorakoztató, szegedi emlékhely rítusait 
elemzem . Fontos kiemelni, hogy tanulmányom a kulturális antro-
pológia szempontjait maga előtt tartva íródott, azaz a megértés és 
elemzés mellett semmiképpen sem célja a bírálat vagy minősítés.
2 Povedák István – Szilárdi Réka (szerk.): Sámán sámán hátán  A kortárs po-

gányság multidiszciplináris vizsgálata, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Cso-
port, Szeged, 2014; Hubbes László – Povedák István (szerk.): Már a múlt sem 
a régi… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése, MAKAT Modern 
Mitológiakutató Műhely – MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Sze-
ged, 2015; Povedák István – Hubbes László (szerk.): Tapasztalatból hallottam… 
Alternatív világképek, összeesküvés elméletek, MAKAT Modern Mitológiakutató 
Műhely, Szeged, 2018.

3 Erről lásd Niedermüller Péter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zombory 
Máté (szerk .): Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális 
világban, L’Harmattan, Budapest, 2008.

4 Geertz, Clifford: Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez, in Vári And-
rás (szerk .): Misszionáriusok a csónakban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 
13–61.
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MOGY 

A Magyarok Országos Gyűlése (MOGY) rendezvényt a 2008 no-
vemberében a „nemzet hosszú távú fennmaradása érdekében” 
létrehozott civil szerveződés, a Magyarok Szövetsége szervezte 
2009–2012 között Kunszentmiklós-Bösztörpusztán, 2013-ban a 
szomszédos Apajpusztán, majd öt év kihagyás után – immár az 
Országos Baranta Szövetség rendezésében – 2018-tól az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A rendezvény megal-
kotói szándékuk szerint „az ország valaha volt legnagyobb tár-
sadalmi, kulturális, hagyományőrző rendezvényét és magyar 
termékek vásárát”, egy olyan alkalmat kívántak teremteni, mely 
„a felszabadult, kötetlen kikapcsolódás mellett ideális hely […] 
mindazok számára, akik újra szeretnék átélni a nemzet közös-
ségteremtő erejét, akiknek fontosak a hagyományaink, kultú-
ránk, történelmünk mélyebb megismerése, és akiknek fontos a 
nemzet jövője”.5 A rendezők információi szerint az első MOGY 
2009. augusztus 21–23. között nagyjából 180 ezer embert mozgó-
sított, 2011-ben hozzávetőlegesen 140 ezer fő látogatta meg, de 
az utóbbi két évben is több tízezer résztvevőt említenek. Habár 
az esemény elsősorban nem vallási rítusként került be a köztu-
datba, és médiareprezentációja is sokkal inkább hagyományőrző 
fesztivált jelenít meg, a MOGY három napja során a vallási rítu-
sok is központi szerepet játszanak . 

A MOGY alapvetően kétféle rítusnak ad helyet: hagyomány- 
és identitásőrző, valamint szakrális rítusok. Előbbiekről – jelen 
írás jellegéből fakadóan – röviden elmondható, hogy a szerte-
ágazó programok alapvetően a magyar autenticitásra utalnak és 
a magyar identitás megtartása köré épülnek, ezt próbálják erősí-
teni a tágan értelmezett „magyar kulturális örökség” megjelení-
tésével. Ahogy az utóbbi években országszerte terjedő kézműves 
vásárok majd mindegyikénél megszokott, ennek során is elsősor-
ban a természetes anyagokra (vesszőből, fából, gyapjúból, bőr-
ből készült tárgyak) helyezik a hangsúlyt, és tárgykultúrájában 
a magyar történelem egy-egy periódusához kötődő motívumok 
dominálnak. Ilyenek a honfoglalás előtti korszakot reprezentá-
ló készlet (pl . íjak, ostorok, sámándobok), valamint a Trianoni 
békeszerződést elutasító szimbolikájú (pl. nagy-Magyarország), 
zömében székely-magyar „rovásírással” díszített tárgyak.6 Elen-
gedhetetlen ideológiai kelléknek számítanak a magyar történel-
met az akadémiai történetírás nézőpontjától gyakran eltérően ér-
telmező történelmi előadások és az ilyen könyvek vására. 

A MOGY szakrális rítusainak jellege az évek során ideoló-
giailag jelentős változáson ment keresztül. Ez egyrészt annak 

5 http://www.magyarokszovetsege.hu/content/az-orszag-legnagyobb-
szabadteri-talalkozojat-szervezi-boesztoerpusztan-magyarok-szoevetsege 
(Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

6 Ennek legjobb elemzéseit Sándor Klára munkássága adja (Sándor Klára: A 
székely írás nyomában, Typotex, Budapest, 2014).



tudható be, hogy az eltérő helyszín minden esetben eltérő szak-
rális tereket is eredményezett, ahol jellegében, méretében eltérő 
szakrális rítusok rendezhetők. A szakrális jellegű rítusok között 
a történelmi egyházakhoz kötődők 2013-ig egyre nagyobb teret 
szereztek maguknak, majd 2018-tól eltűnni látszanak. Eleinte fő-
ként a református egyház volt aktív, de 2010-ben már több ezres 
zarándoklatot indítottak a Magyarok Szövetsége egyik közis-
mert tagjának, Papp Lajos szívsebész professzornak a vezetésé-
vel a Bösztörpusztától néhány kilométerre lévő Szent Jobb Lator 
kápolnába, Bábel Balázs római katolikus kalocsai érsek szentmi-
séjére. 2012-ben a MOGY előzetes reklámjain és hivatalos beszá-
molóiban pedig már központi helyet foglalt el Böjte Csaba feren-
ces szerzetes jelenléte és előadása. A keresztény hagyományhoz 
való kötődést erősítette az a tény is, hogy a MOGY minden évben 
Nagyboldogasszony napja köré szerveződött, és a rendezvény 
szakrális központjában is 2012-ig a Hétboldogasszony Hajléka 
sátor volt található, amelynek tetején kettős kereszt emelkedett. 
2013-ban, az Apajpusztára költözés után már a sátor maradvá-
nyaihoz szerveztek gyógyító „pusztai zarándoklatot”, központtá 
pedig az akkor készült Babba Mária-szobor7 sátra vált. 2018-tól a 
keresztény utalások és szimbolika viszont hátrébb szorultak . Az 
ún. „gyógyító falu” területének közepére ugyan a szervezők még 
jelezték, hogy „egy stilizált 10 m átmérőjű Koronát állítunk fel, 
ez lesz a szentély”,8 ám Babba Mária vagy Nagyboldogasszony 
napja már nem tűnnek fel központi szerepben. Persze, ha a szim-
bolikus dimenzió mögé tekintünk, rájövünk, hogy az, ami ko-
rábban kereszténynek látszódott, közel sem biztos, hogy a való-
ságban is követte valamely keresztény egyház tanításait, viszont 
mögöttes jelentésükben felfedezhetjük a magyarországi kortárs 
vernakuláris (megélt) vallásosság9 számos ambivalenciáját . 

Jól mutatja ezt a Hétboldogasszony Hajléka sátor terve: „A 
Kunszentmiklós-Bösztörpusztán megrendezendő Országos Gyű-

7 Az apajpusztai eseményre készült el egy emberméretű, fából faragott Bab-
ba Mária-szobor, amelyet egy direkt erre a célra épült, nomád jurta-jellegű 
sátorba helyeztek egy kunhalom kinézetű domb tetején. Már a szobor ünne-
pélyes sátorba szállítása is több érdekességet tartogatott. Ostort csattogtató 
barantások haladtak a menet élén, akiket a szobrot szállító férfiak követtek, 
majd fehérbe öltözött gyógyító asszonyok, mint Máriáslányok, végül a részt-
vevők következtek. A sátorba a Babba Máriát szállító férfiakon kívül előbb 
csak az asszonyok léphettek be, akik miután bent körbejártak, a dombot 
megkerülve érkezte le az ott nagy kört alkotó résztvevők közé. A szertartás a 
férfiak és nők ölelkezésével zárult.

8 https://www.mogy2019.hu/single-post/2018/07/30/Gyogyit%25C3%25B3-
faluba-jelentkezok-figyelem (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

9 Leonard Norman Primiano vernakuláris vallásnak azt a módot nevezte, 
ahogy az egyes személyek megélik, kifejezik saját (hivatalos) vallásukat . 
Ebben a megélt jellegben ennek következtében törvényszerű, hogy több-
féle vallási és nem-vallási kánon tanai keveredhetnek . Tisztán „hivatalos 
vallás” ennek értelmében csak leírt, de nem megélt változatban létezik . 
(Primiano, Leonard Norman: Vernacular Religion and the Search for Method 
in Religious Folklife, Western Folklore 54, 1995/1. 37–56.)
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lésre az Életfa szomszédságában építjük fel a Hétboldogasszony 
Kápolnát. Ez egy körtemplom, amiben hét db körben álló ágasfa 
oszlop tartja a vízhatlan vászonból feszített, 100 m2 alapterüle-
tű és 12 m magas szakrális teret. A hét ágasfán a Gyümölcsoltó, 
Sarlós stb. Boldogasszonyt jelenítjük meg. Mivel ezek az oszlo-
pok körben állnak, ezért a Közepet is kijelölik, ahol a nyolcadik 
oszlop áll a tetején kettős kereszttel (EGY). A kapuív két oldalán 
a Nap és a Hold fogadja a betérőt. A Kápolna a Gyűlés szakrá-
lis, gyógyító területének középpontjában ölt testet .”10 A nomád 
magyar jurtát imitáló építményben tehát keveredett egymással 
a magyar népi vallásosság Szűz Mária/Boldogasszony alakja, az 
életfa motívum, valamint a kettős kereszt, amely itt, mint kide-
rül, nem a hagyományosan megismert keresztény szimbólum-
ként jelent meg, hanem ősmagyar, sűrített tartalommal rendelke-
ző „rovásírás” jelként. Ennek jelentése „egy”, utalva ezzel az egy 
Istenre és az egy és oszthatatlan hazára. Ha mindezek mellett fi-
gyelembe vesszük, hogy feltűnik a megszemélyesített Közép, va-
lamint a keresztény felfogástól idegen gyógyító terület jellemzés, 
világossá válik a különféle vallási kánonok keveredése. Ezt tá-
masztják alá a szakrális tér rituális eseményei is. Egyrészt a min-
den napkeltekor és napnyugtakor meggyújtott szertüzek, illetve 
a két szakrális csúcspont: a Szent Korona szertartás, valamint a 
Nagyboldogasszony napi „boldogasszonyok országkerülése” . 
A Szent Korona szertartás során a korona másolatát barantások, 
fehérbe öltözött gyógyítók, katolikus Máriás énekekkel kísérték 
a sátorba, ahol mindenki – hosszú sorokban várva – fejet hajtha-
tott „őfelsége, a Szent Korona” előtt. A Boldogasszony Ünnep so-
rán – írták – „a néplélekben megőrzött Mária és Boldogasszony 
tiszteletet helyezzük középpontba. A női minőség kiteljesedését 
lányok-asszonyok tiszta lelke képviseli, míg a kereteket férfiak 
biztosítják, amivel jól példázzuk teremtett világunk működési 
rendjét. […] Az ünnepet Hétboldogasszony Hajléka mellett Nap-
ébredéskor kezdjük a Születő Fény köszöntésével, csángó Máriás 
énekek segítségével. […] A déli harangszót követően – az egyre 
kiteljesedő Fényben – egy élőképet alkotunk a pusztába látoga-
tók segítségével. Ekkor a nézők az esemény tevékeny részese-
ivé válnak, hiszen ők jelenítik meg Mária Országának határát. 
A különböző tájak népviseletébe öltözött emberek, a települések 
és tájegységek zászlóival övezve a nemzet testévé lényegülnek . 
Az egyes országrészekből indulóan a legdíszesebb népviseletbe 
öltözött asszonyok egymáshoz csatlakozva végigjárják az egész 
Kárpát Hazát. A női erő országkerülését az Istenanyához forduló 
népdalok és történelmi nagyjaink fohászai kísérik. Miután Égi 
Királynőnk Boldogasszonyai mindannyian egyesültek – álló dél-
ben, 12:48-kor, szó szerint Napba öltözve, a legteljesebb Fény-
ben –, a résztvevők közös énekével kísérve Hétboldogasszony 

10 http://magyarokszovetsege.hu/content/hetboldogasszony-kapolna-
boesztoerpusztan (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)
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Hajlékába vonulnak. Ez a Hazaérkezés egyszerre jelképezi Má-
ria mennybemenetelét, valamint azt, hogy egymást követő őse-
ink mindannyiszor ugyanoda tértek vissza: Boldogasszonyunk 
oltalmat adó palástja alá, Mária Országába .”11 Ha megfigyeljük, 
hogy mely jelenségeket szedtek nagybetűvel, azaz személye-
sítettek meg, egy sajátosan magyar brikolázs vallásosságot ka-
punk, amelyben a természeti jelenségek (Nap, fény) megjeleníté-
se transzcendens létezőként egymás mellett áll Máriával (sosem 
Jézussal!), az Istenanyával (nem az Isten anyjával!), a Boldogasz-
szonyokkal, valamint a nemzetvallás megszemélyesített szakrá-
lis etnikai terével és megnevezéseivel (Kárpát Haza) .

Míg korábban ebben a brikolázs jellegű, keresztény–ezote-
rikus–etnopogány alapú vallási képződményben a keresztény 
szimbolika tűnt dominánsnak, 2018 óta már utóbbi kettő látszik 
felerősödni a MOGY vallási tematikájában. Ópusztaszeren pe-
dig már kijelenthetjük, hogy nincs domináns vallási szimbolika, 
és a korábbi keresztény-újpogány szinkretizmust mintha háttér-
be szorítaná a polispiritualitás. A kezdetektől létező, alternatív 
gyógymódoknak otthont adó „gyógyító falu” kínálatában a ma-
gyar jóga, magyar meridián mellett az utóbbi két évben többek 
között csikung gyakorlás, csontkovácsolás, sámándobos hang-
utazás, szívcsakra meditáció, szellemgyógyászat, Élet Vize rez-
géseinek felvétele, EGÉSZ-ségre hangoló énekhangmeditáció 
Angkor Wat fényével stb . szertartások szerepelnek, míg az ide-
ológiai síkot reprezentáló Magyarok Istene Sátorban a „magyar 
kereszténység”, az „ősi magyar (jézusi) szeretetvallás” ideo-
lógiájával lehet ismerkedni . Azonban ennek kínálatából sem 
rajzolódik ki egységes „magyar keresztény” vallás, hanem a 
sumer-szkíta-pártus-magyar folytonosságot és Jézus magyar 
származását hirdető Badiny Jós Ferenc-féle alternatív történel-
mi irányzat;12 a hazai újpogányságnak Máté Imre bácsa nevével 
fémjelzett vonulata, a „rábaközi Tudók”, táltosok szellemi ha-
gyatékából építkező Yotengrit;13 valamint Anyahita és a magyar-
ság szíriuszi eredetét valló, Paál Zoltán-féle Arvisura-Igazszólás-
követők dominanciája érezhető.14 Természetesen mindegyik 
alapját a magyarságtudat erőteljes hangsúlyozása, a történelmi 

11 http://www.bosztorpuszta.hu/boldogasszony-unnep (Utolsó letöltés: 2019. 
09. 18.)

12 Hubbes László Attila: Új Magyar mitológia? Kutatási tapasztalatok és kihívá-
sok, in Povedák – Szilárdi (szerk.), i. m. 34–54.

13 Kolozsi Ádám: Social Constructions of the Native Faith: Mytho-historical 
Narratives and Identity-discourse in Hungarian Neo-paganism, Central European 
University – Nationalism Studies Program, 2012, kézirat.

14 Povedák István: A magyar Jézustól a repülő csészealjakig, in Jakab Albert 
Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd: Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére, 
Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Inté-
zet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2017, 889–906.
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és vallási tradíciók etnikumközpontú újragondolása jellemzi, 
ami nélkül tanaik kvázi alaptalanná is válnának. Emiatt is nevez-
zük etnopogánynak a kortárs pogányságon belül azt az irány-
zatot, amelynek tanításai alapvetően egy adott etnikai közösség 
profetikus tudatára épülnek, s annak pogány örökségét, vagy 
kereszténység előtti vallási kultúráját kívánják feléleszteni vagy 
inkább remitologizálni, az adott etnikai közösség civilizáció-for-
máló szerepének túlhangsúlyozásával .15 

A vértói kurgán 

Másodikként – az országos vonzáskörzetű rítus után – egy lo-
kális, ún . vernakuláris emlékhely, a szegedi Vértó rítusaihoz for-
dulunk. A „vértói kurgán” nevével ellentétben se nem ősi, ha-
lomsíros temetkezési hely, se nem kereszténység előtti áldozati 
rítusok valamikori helyszíne, hanem nagyon is kortárs, jól da-
tálható keletkezési körülményekkel rendelkező képződmény. 
Eredete egészen 2008-ig vezethető vissza, amikor a környék 
panelrengetegében lakók számára teljesen váratlanul, az addig 
gondozatlan, télen leginkább szánkózásra, nyáron napozásra 
használt, tízemeletes házakkal körülvett szegedi „szánkódom-
bon” egy több méter magas „életfát” állítottak. A dombon emelt 
szobrok száma – a szegedi önkormányzat építési hatóságának 
engedélyével – az évek során folytonosan emelkedett, így mára 
nyolc székelykaput, kopjafákat és a Székely Himnusz emlékmű-
vét is megtalálhatjuk a „domb” tetején állandóan lobogó magyar 
zászló körül. Bár sokak szerint a „székely skanzen”16 történel-
mi szemszögből a vicc kategóriájába sorolható, és „mintha a ni-
gériai vérengzés közepén megjelenne a Mikulás, annyira illik a 
makkosházi panelek közé”,17 megalkotója szerint viszont a szak-
rális kurgánon emelt „lelkek templomává”18 vált . Két ellentétes 
nézőpont és értelmezés áll békíthetetlenül egymással szemben. 
Míg az ellentábor rendre elbontaná a dombról a szobrokat, az 
állíttató Apró-Juhász János és a Független Városi Szövetség Ma-
gyar Egyesület az általuk szakrális helynek tekintett domb hiva-

15 Hubbes László – Povedák István: Már a múlt sem a régi. Új magyar, újma-
gyar (?) mitológia, in Hubbes – Povedák (szerk.), i. m. 9–28.

16 Gonda Zsuzsanna: Székely vicc . Délmagyarország, http://www.delmagyar.
hu/jegyzet/szekely_vicc/2171982/ (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

17 http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/mi_koze_a_vertonak_a_
szekelyekhez/2171965/ (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

18 Első ilyen megnevezése a 2015. szeptember 18–20-án tartott „Talpra magyar!” 
Őszi Napfordulós Szer programfüzetében fordul elő.
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talos nemzeti emlékhely minősítéséért küzdenek.19 Hogy meg-
értsük, miért vált ki a helyi közösségben rendre heves vitákat, 
röviden át kell tekintenünk a vernakuláris emlékhely (nem csak) 
vallási szimbolikáját . Vértó szobrai az ötletgazda és megvalósító 
Apró Juhász János20 személyes vallási és történelmi elképzeléseit 
tükrözik, aki – mint honlapjáról kiderül – egyszerre használta az 
új magyar mitológia két legjelentősebb alapozó munkáját, a Paál 
Zoltán nevéhez kötődő Arvisurát, valamint Badiny Jós Ferenc 
műveit, elsősorban annak a Jézus pártus hercegről szóló klasszi-
kusát. Apró Juhász saját bevallása szerint is „AZ ÍRÁS, az IGAZ 
SZÓLÁS, AZ ARVISÚRA és reá(m) hagyott TUD-ÁS szerint”21 
írta Vértó mítoszát. Ennek következtében a „Szöged Vértó tör-
téneti szakrális leirata”22 gyakorlatilag az Arvisurának a régióra 
vonatkozó legendáit tükrözi vissza, bár apróbb eltérésekkel, „le-
romlásokkal” .

A domb váratlan és radikális átalakulása 2008. augusztus 
16–17-én a Csillagok a Vértó fölött címen szervezett rendezvénnyel 
vette kezdetét. Ekkor avatták fel a hely máig is leglátványosabb 
és legösszetettebb ideológiát megjelenítő szobrát, az Életfát.23 Az 
Életfa szimbolikája gyakorlatilag a teljes kitalált és valós magyar 
történelmet magába sűríti. Alapját a Badiny Jós Ferenc által su-

19 Habár a Szeged-Vértó „dombjának” keletkezéstörténete jól adatolt, miszti-
kumtól, transzcendenciától mentes, a vernakuláris emlékhelyet kialakítók 
mitológiája szerint mégis szakrális területtel, kurgánnal van dolgunk, ami 
„nemcsak ősi hun temetkezési hely volt, hanem szakrális beavatóhely és fi-
gyelő őrhalom is, valamint területhatárt is jelöltek vele ősi hun eleink”. (Apró 
Juhász János: Szöged Vértó – Magyar történelmi nemzeti emlékhely, in 
Hajdrik József: A szegedi vértó dombjának misztikája, Szeged, 2013, szerzői ma-
gánkiadás). Apró Juhász János mitológiájukat még olyan alapvető anomáliák 
ellenére is fenntartja, mint az, hogy a mesterséges tó saját bevallása szerint is 
az ő és társai személyes tervei és önkéntes munkája alapján lett kialakítva az 
1970-es években. Erős önigazolási kényszere tehát elsiklik a logikai buktatók 
felett, és vallja, hogy „SZÖGED- CSONGRÁD-CSÉPA valóban egy szakrá-
lis tengely. Ennek egyik megmaradt bizonyítéka a csongrádi út mentén a 
Sándorfalvi Fehér-tó mellett meglévő KURGÁN.” Apró Juhász, i. m. http://
www.fvszme.hu/szoged-verto-–-magyar-tortenelmi-nemzeti-emlekhely-es-
a-verto-ujjaszuletesenek-hiteles-leirata–5/ (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

20 Apró Juhász János 2002–2006 között a MIÉP kompenzációs listájáról vált sze-
gedi önkormányzati képviselővé, majd a pártból való kizárása után 2006–
2010 között az általa vezetett Független Városi Szövetség – Magyar Egyesü-
let listájáról került be a testületbe . Országosan a temesvári botrányáról vált 
hírhedtté, amikor hivatalos testvérvárosi látogatáson, a szegedi küldöttség 
és a városi kulturális bizottság tagjaként lerészegedett, irredenta szónokla-
tot tartott Erdély visszafoglalásáról, majd (a sajtó állítása szerint) az asztal 
alá hányt. Erről bővebben: http://index.hu/belfold/miep0108/ (Utolsó letöltés: 
2019. 09. 18.)

21 http://www.fvszme.hu/magyar-napok-szogedi-szer–2012-a-feny-a-magyar-
foltamadas-emlekjele/ (Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

22 Apró Juhász, i . m . http://www.fvszme.hu/szoged-verto-–-magyar-
tortenelmi-nemzeti-emlekhely-es-a-verto-ujjaszuletesenek-hiteles-leirata–5/ 
(Utolsó letöltés: 2019. 09. 18.)

23 Apró Juhász János tervei alapján Varga Zoltán alkotta.
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mer eredetűnek tételezett24 pártus istergami oroszlánok képezik, 
amin az őrzők („Nimrúd és fiai Hunor, Magor, Atilla királyunk 
és fia Csaba királyfi, Árpád vezérünk, Szent László királyunk”25) 
állnak. Ezek fölött az Életfa ágai az apostoloknak (Péter, Simon, 
András, Fülöp, Jakab, János, Tamás, Bertalan), 1848 és 1956 hőse-
inek, Hunyadi Jánosnak és Mátyásnak, valamint Szent Istvánnak 
az emlékét őrzik. Ezek tetején a Szent Háromság „az Atya, az 
Anya, a Fiú”,26 a Szent Koronás magyar címerek a világ négy tája 
felé, valamint a csúcson „a szent madarunk – kerecsen-sólyom 
(Turul-Torontál)”27 helyezkedik el . 

A Székely Himnusz emlékművét 2009. augusztus 1-én állították 
a Kurultáj28 „szegedi kürtszavaként” aposztrofált eseményen . Az 
emlékművet a megálmodó Apró Juhász János a következőképp 
írta le: „Motívumai két kopjafa, függőleges és vízszintes. Előb-
bi a székely világegyetem alkotóelemeit sorolja: föld, víz, tűz, 
székelykereszt . A horizontális kopjafán Nap-Hold, világosság-
sötétség, boldogasszony 12 csillaga, középen az esthajnal, ami 
a magyarok Nagyboldogasszony-csillaga . Talapzata gömbszelet, 
a Földet szimbolizálja. Elöl az égi, hátul a földi élet. Az égi olda-
lon boldogasszonyunk rendezi az égitesteket, tekintete az alsó 
világra szegeződik. Hátul Mihalik Kálmán és Csanády György 
székely ruhás portré szobra .” 

2010-ben a dombra felvezető nyolc székelykaput állították 
fel. Lentről felfelé áll Udvarhelyszék, Csíkszék, Gyergyószék, 
Sepsiszék, Kézdiszék, Orbaiszék, Bardócz [sic!]-Miklósvárszék 
és Marosszék kapuja, amiket az adott székek adományoztak.

A Magyar Oltár – A Fény Oltára tetején a Magyar fohász sorait 
(„Kőbe vésve néped által Marosszéktől Sopronig, Neved száll-
jon mint a sirály – Ébredjél fel Nimrúd király, Adj erőt az öreg 
tölgynek, Ismét éljen minden ág, Ős hitét a nemzetednek, negy-
vennyolcnak otthonát”), nyolcszögletű oldalán pedig a Himnusz 
versszakait jeleníti meg. Mellettük a Felvidékről adományként 
érkezett, három méter magas, fából faragott Turul szobor . 

A 2012-ben felavatott Fény – a magyar föltámadás emlékjele szo-
borcsoport gyakorlatilag az Arvisurának a Szegedhez is kötődő, 
Attila korabeli szereplőit jeleníti meg. A város felé nézve, a többi-
eknek háttal áll Nekese fősámán, mellette Szöged vezér, mögöt-
tük emelkedik a többiek fölé „Anahita-Anyahitű az ősi magyar 
istenanya”, oldalán a két pártus párduccal, előtte Deédes arany-

24 Badiny Jós Ferenc: Jézus király – A pártus herceg, Ősi Örökségünk Alapítvány, 
Budapest, 1998. (A könyvnek több kiadása is létezik.)

25 Az Életfa 2008-as avatásának plakátjáról. 
26 Uo . 
27 Uo .
28 A Kurultáj magyar törzsi gyűlést a Magyar Turán Alapítvány szervezi két-

évenként. A több százezer látogatót vonzó rendezvényt akkor Bösztörpusztán 
tartották. A Kurultájról bővebben lásd Csörsz Édua: Az „ősmagyar mítosz” 
posztmodern rítusai Bugacon. A Kurultáj és az Ősök Napja, in Hubbes – 
Povedák (szerk.), i. m. 204–222.
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asszony, még előbb a kardját kivonva Koppány vezér, illetve a 
megvakított Vazul. 

A szegedi Vértó-domb 2008 óta ritkuló intenzitással ugyan, 
de évente többször ad helyt különféle rítusoknak . Minden egyes 
szoboravatást kétnapos, nagyszabású rendezvény kísért, de ezek 
mellett tartottak már e helyen 2010-ben Székely-Magyar Világ-
találkozót, Fénylánc Magyarországért szertartásokat, Szögedi-
Szert, Októberi Szert, Szegedi Nemzeti Szert, Boldogasszony 
Szert, Őszi Napfordulós Szert, Talpra Magyar Napokat, Nyári 
Napforduló Szert, Tavaszköszöntő Szert, Aranykapu Szert, míg 
2016. október 30-án őrtüzeket gyújtottak a székely autonómia tá-
mogatása érdekében . 

A rendezvények egy része egyértelműen vallásinak tűnő, ún. 
újpogány rítus, annak minden szimbolikus és spirituális elemét 
felsorakoztatva . A különféle napfordulós szereken a táltoshit 
elemei (sámándobok, táltosok, tűzgyújtás) mellett azonban az 
ezotériához, alternatív történelemtudományhoz és újnacionaliz-
mushoz kötődő személyek, elemek és szimbólumok tűnnek fel 
és keverednek egymással . A vallási rítusok köré ugyanis szin-
te minden esetben többnapos rendezvénysorozatot építettek fel, 
ahol lehetőség volt megismerkedni az asztrozófiával, meridián-
gyógyászattal, kristály-energia meditációval, vagy ősi gyógymó-
dokat kipróbálni. Az esti és hajnali tűz-szertartások tehát egy 
tágabb, összetettebb programkínálat részeként jelentek meg, ám 
a központi szerepet minden esetben a fehér ruhába öltözött őr-
zők és gyógyítók játszották. A szertartások során, „az égből ka-
pott utasítások szerint” ők, akik „lelkileg, szellemileg teljesen 
együtt tudnak rezegni az információval”, alkotják a résztvevők 
belső körét, akiket kívülről, a domb szélén állva vesznek körbe 
a mindenféle színű öltözéket viselő látogatók. A rítusok közös 
jellemzői, hogy rajtuk központi szereppel bír a fény, a földanya, 
a magyarság mint a MAG-népe, az ún . magyarság szeretet-vallá-
sa és a nőiség. Ahogy a 2012-es Szögedi Szer Fényszertartásáról 
Szelei Magdolna szavai mutatják: „Mi most a teremtő isten szent 
fényét hívjuk, hogy áldja meg minden magyarok nagyasszonyát 
a szerelem tüzével. Hogyha közénk jő és bennünk hajlékot vesz, 
minden nő szerelmes legyen, szent tűzben, hevületben égjen, 
hogy megmételyezhessük és egyesíthessük magunkkal férjein-
ket […] Mától magunkénak valljuk az ősi MAG-mágus nemzet-
ség magyarjainak szent hitét, anyahitünket, ami a szeretet-szere-
lem szent vallása. Visszamegyünk az időben és helyreigazítjuk 
vérvonalunkat, feloldozunk minden fájdalmat és sérelmet, mely 
megakadályozta eleddig magyarságunkat.” A Babba Máriához 
szóló imádság után Szelei Magdolna megnyitotta a dimenzióka-
pukat, a korona- és szívcsakrát, elmondták a Miatyánkot, Most 
segíts meg Máriát, Üdvözlégy Máriát, körbe locsolta Felvidékről, 
Délvidékről és Erdélyből hozott vízzel a Magyar Oltárt, végül 
kenyérrel és (turul kupákba töltött) borral napáldozatot mutatott 
be a következő szavakkal: „Krisztus szent teste, Krisztus szent 
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vére! Általam, bennem és velem. Eggyé lett isteni én: az igazság, 
a bölcsesség, a szeretet, a szerelem, a szent tudás és a szent aka-
rat. Ezt vesszük ma magunkhoz. A mi Urunkra emlékezve, hét 
vezérünk szent vérével, az ősi földünk bora szentségében […] 
Krisztus pedig tenmagad vagy, egyesülsz önvalód legfelsőbb 
isteni valójával.” Mindezek után nem okoz nehézséget megerő-
síteni korábbi tézisünket, miszerint a hazai újpogányság csak 
részben merít a pogány örökségből, miközben legalább ennyire 
hangsúlyos a kereszténység, a nemzeti múlt és az ezotéria szim-
bólumrendszere .29

A helyzet nagyon hasonló a nem vallási jellegű rítusok (pl. 
Székely-magyar világtalálkozó, az egyes emlékműavatások) 
esetében is, csak épp fordítva . A nemzeti összetartozást explicit 
célzó programok mellett ezeken rendre megtalálhatók a szertü-
zek, táltos-szertartások, a női energiákat helyreállító és a MAG-
nemzetséget újjászületésre előkészítő vallási jellegű rítusok, 
Fehér-tavi szakrális napfelkelte-nézés, csakúgy, mint a kézmű-
ves vásár és foglalkozás, karikásostor-bemutató, íjászbemutató, 
ethno-folk koncertek és alternatív történelmi koncepciókról szó-
ló előadások. Ezek legérzékletesebb példáját a Székely Himnusz 
emlékművének avatási rítusa adja. A rendezvény Mihalik Kál-
mánnak – a székely himnusz zeneszerzőjének – szegedi sírjánál 
kezdődött koszorúzással 2009. augusztus 1-én, a szegedi Belvá-
rosi temetőben, majd Vértón, a dombra felfelé menet Patrubány 
Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke, Apró-Juhász János 
és Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetsége Felvidéki Tanács 
elnöke felavatták a nyolc hős fáját. (Lentről felfelé: Kossuth La-
jos, II. Rákóczi Ferenc, Dobó István, Zrínyi Miklós, Hunyadi 
János, Bocskai István, Baján nagykagán és Zrínyi Ilona.) Mind-
egyikük kopjafát kapott, mellette tölgyfával, amit szülőföldjük 
földjével és vizével ültettek el, majd Sólyomfi Zoltán táltos dob-
bal, énekkel egyenként megáldotta őket. A domb – a szervezők 
meghatározása szerint a „magyar golgota a fény felé” – tetején 
Ivánovics Tünde népdalénekes vezetésével elénekelték a Székely 
himnuszt, ezt követően táltos dobkör adta elő a „Gyertek, gyer-
tek, vegyétek szájatokba ezt a lelket!” című éneket. Patrubány 
Miklós beszédében felvázolta a Horthy-korszak gazdasági/kul-
turális idilljét, amikor a „becsületes ember haladhatott előre”, és 
megnyugtatta a jelen lévőket, hogy az MVSZ nemzetközi fóru-
mokon lépést tesz a trianoni béke felülvizsgálatáért . Mózes Gyu-
la, a Székely Nemzeti Tanács elnöke pedig új sorral – „maroknyi 
székely, őrt áll, mint a szikla” – egészítette ki Mihalik Kálmán 
és Csanády György Székely himnuszát. A bő órás Székely Him-
nusz-emlékműavatási szertartás során ő említette meg először az 
alkotók nevét. Az avatási szertartást Sólyomfi Zoltán táltos ve-
zette, majd a rendezvény csúcspontján felhívták telefonon az ak-

29 Povedák István: Láthatatlan határok. A keresztény – újpogány szinkretiz-
mus, in Povedák – Szilárdi (szerk.), i. m. 55–77.
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kor már nagybeteg, „Koppány nemzetségbéli Tokmak Karault, 
Magyarország főtáltosát”, aki mobiltelefonon keresztül megál-
dotta és felavatta az emlékművet. A Székely himnusz eléneklését 
Huj-huj hajrá! kiáltással, íjlövéssel, este pedig szertűzzel zárták. 
A domb körül emellett kézműves vásárt is tartottak, illetve az 
alternatív történelemtudomány szemléletét tükröző, ismeretter-
jesztő előadásokat hallgathattak a résztvevők.30

Záró kérdések és gondolatok

Mindezek után nézzük, mit állapíthatunk meg a Magyarok Or-
szágos Gyűlése és a „Vértói kurgán” vallási rítusainak leírásá-
ból. Talán többet, mint előzetesen várhattunk volna. Túlságosan 
is sok aspektusa és jellemzője van mindkettőnek ahhoz, hogy 
egyetlen jellemzővel leírhatnánk őket. Mind a vallási, mind a 
„profán” részek funkciójukban a) identitás-megőrzők, amikor a 
székelység, vagy a magyarság megmaradását célozzák; b) emlé-
kezet- és hagyományőrzők, amikor az ősök tetteire való emlékezést, 
azok megtartását helyezik központba; és c) gyógyítók, amikor a 
különböző szereken a nemzetet, megbomlott egységét, egészsé-
ges tudatát, „szellemi-spirituális megcsonkítását” kívánják orvo-
solni . De gyógyítók akkor is, amikor nem a közösséget, hanem 
az egyént gyógyítanák a különféle alternatívnak, távol-keleti-
nek, magyar meridiánnak vagy épp MAGÍR-nak nevezett mód-
szerekkel . 

Szakrális rítusaik a transzcendenssel való kapcsolatfelvétel (pl . 
áldás, segítségkérés) mellett a transzcendens (és az etnikai kö-
zösség őseinek) dicsőítését is célozzák. Mindezek mellett a nem 
vallási jellegű részek „szórakoztató” jellegében is majd minden 
esetben megtalálható a hagyományőrzés fontossága. Nem tisz-
tán „szekuláris rítusokról” beszélhetünk velük kapcsolatban, hi-
szen az érzékekre gyakorolt többszörös hatás mögött semcsak 
profán, élményadó-élményszerző motiváció figyelhető meg, ha-
nem ezeken keresztül az ősök tudásának folytatása is.

30 Egyéni rítus, amely nem illeszkedik az eddig elmondottak sorába, ám em-
lítésre érdemes, hogy már felállítása előtt, 2010 augusztus elején, Csíkszék 
kapuját felgyújtották, majd 2012-ben Koppány szobrát ledöntötték és karját 
letörték . Apró Juhász szerint ez a rituális rombolássorozat is a szembenálló 
két oldal milyenségét mutatja. „Az első székely kaput FELGYÚJTATTÁK, 
KÖLCSEI FERENC HIMNUSZÁNAK MAGYAR OLTÁRÁT TÖBB alkalom-
mal BEKENETTÉK EMBERI SZARRAL (!) Koppány karját VALAKIK 6-szor 
LEFŰRÉSZELTETTÉK! A szobrot háromszor földöntötték! A SZÉKELY – 
MAGYAR NEMZETI zászlókat több alkalommal FÖL KÍVÁNTÁK GYÚJ-
TANI! Legalább 10 RENDŐRSÉGI FÖLJELENTÉST TETTÜNK, a »TETTES 
ISMERETLEN«! CSAK MOST KAPTUK MEG A VÁLASZT, hogy KINEK 
VAN ÚTJÁBAN A MAGYAR TÖRTÉNELMI NEMZETI EMLÉKHELY és 
a MAGYAR ZÁSZLÓ! A közmondások igazak: »egyszer kibújik a SZÖG a 
zsákból«!” http://www.fvszme.hu/egy-cikk-margojara/#more–6310 (Utolsó 
letöltés: 2019. 09. 18.)
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Alapvetően olyan ún. gyűjtő rítusokról (vessel ritual)31 beszél-
hetünk tehát, amik egyszerre töltenek be vallási, szórakoztató, 
hagyományőrző, ismeretterjesztő, nemzeti tudatot ápoló funk-
ciót, és ennek megfelelően ezek mind megtalálhatók program-
kínálatukban is. A különféle irányzatok – mint a brikolázs val-
lásosság esetében is tapasztalható – egymás mellé rakódnak, 
és az adott kulturális közeg sajátosságait magukra véve egyre 
inkább összeérnek, komposztálódnak . A folyamat eredménye 
egy olyan vallási rítuskészlet, mely ugyan többféle spirituális 
hagyományból építkezik, mégis egyedi abból a szempontból, 
hogy polispirituális alapjának egyikével sem egyezik teljes egé-
szében, viszont „sablonos” is, hiszen jól ismert építőkövekből 
építkezik, jól ismert módon. Emiatt, ha két vagy több ilyen rítust 
egymás mellé helyezünk, mind szimbolikájukban, cselekvési 
anyagukban, a résztvevők motivációiban, a rítusok során meg-
jelenő ideológiákban is jelentős összecsengést figyelhetünk meg. 
A résztvevők között sincsenek tehát szigorú határok, hanem az 
etnopogányság trendjeihez hasonlóan itt is a fluiditás jellemző. 
Az Arvisurában hívő személy például ugyanúgy részt vehet egy 
alternatív Szent Korona szertartáson, magyar meridián-masz-
százson vagy táltos dobbal végzett gyógyításon, s mindegyiket 
sajátként, hitelesként, hatásosként értelmezi, miközben saját 
„szentírása” esetleg róluk nem is tesz említést .

Ahogy a rítuskutatás „klasszikus paradigmája” is tartja, a rí-
tusok alapvetően a kulturális-társadalmi tudat hordozói,32 ame-
lyeken keresztül nemcsak az adott rítust, hanem annak gyakorló-
it is megismerhetjük . Az ilyen rítusoknál, mondja Grimes is, nem 
a mit, hanem a hogyan a kérdés,33 ezt viszont nem válaszolhatjuk 
meg addig, amíg a rítusokat csak önmagukban elemezzük, és 
nem helyezzük tágabb kulturális közegbe . A „mit” kérdést ta-
nulmányunk többé-kevésbé feltárta, a „miért?”-re pedig könnyű 
válaszolni, hiszen jól látható, hogy a rendezvények létrejötte mö-
gött a magyar társadalom és kultúra utóbbi néhány évtizedének 
átalakulásai képezik a legfontosabb motivációs erőt. A szocialis-
ta rezsim összeomlása után megjelenő plurális értékrend, az egy-
másnak ellentmondó kánonok térhódítása, a szociális háló szét-
szakadása, az individualizmus felerősödése, a vallásszabadság 
és vele együtt az intézményesült egyházaktól való elfordulás, az 
EU-csatlakozás, az internet elterjedése mind megtalálhatók mö-
göttük. A gyökerekhez, tradíciókhoz, a hagyományos mintákhoz 
való visszafordulás vágya a kortárs tömegkultúra áramlataiban 

31 Post, Paul: Post-modern Pilgrimage. Christian Ritual Between Liturgy and 
„Topolatry”, in Houtman, Alberdina – Poorthuis, Marcel – Schwartz, J. 
Joshua (eds .): Sanctity of Time and Space in Tradition and Modernity, Brill, Lei-
den, 1998, 299–314.

32 Mitchell, Nathan: Liturgy and the Social Sciences. American Essays in Liturgy, 
Liturgical Press, Collegeville, 1999 .

33 Grimes, Ronald: Ritual Criticism, University of South Carolina Press, 
Columbia, 1990, 13–14.
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való csalódottság érzetét tükrözi, amely magába foglalja azt az 
„identitásválságot”, mely kiköveteli a magyar autentikusság fo-
galmának újraértelmezését is egyben. A brikolázs jelleg mögött 
okként látható az információ és tudás megszerzésének új módja, 
az internet egyszerre kapukat nyitó és tudást elsekélyesítő jelle-
ge is .

A két esettanulmány megismerése és jellemzőinek megadá-
sa után is fennáll azonban a kérdés: mivel is állunk szemben? 
Újpogány szakrális rítusokkal, áltudományos tényeken alapuló 
áltörténelmi emlékhellyel, netán a hagyomány motívumait fel-
használó, a „nép” nemzeti tudatát tükröző, individuális szintről 
keletkező fesztivállal? Mindez szerves része a folklórunknak és 
vallási örökségünknek, vagy inkább egy vonzó kreáció csupán?

Ha a vallástudomány kategóriájával szeretnénk leírni, a kor-
társ- vagy újpogányság fogalmával határozhatjuk meg, hiszen 
táltosok, spirituális lények, ősök szellemei, alternatív gyógyítók 
mind előkerülnek a rítusok kapcsán. Ám az, hogy mindez a ma-
gyarságtudattal pátoszosan átitatva, a magyarság civilizációfor-
máló szerepének erőteljes hangsúlyozásával karöltve történik, 
indokolja, hogy a tágabb kategórián belül az etnopogányság kife-
jezést alkalmazzuk rá . Ugyanakkor semmiképpen sem sorolható 
a pogányság kategóriájába Jézus vagy Szűz Mária alakja, akik 
szintén hangsúlyosak mindkét hely és rítus mitológiájában. Sőt, 
figyelembe kell vennünk, hogy egyik rítus prominensei és részt-
vevői sem pogányként, hanem sokkal inkább keresztényként 
határozzák meg önmagukat. Beszéljünk akkor a furcsán hangzó 
kriszto-pogányságról? De a kép tovább színesedik, hiszen még 
ha tisztában vagyunk is azzal, hogy a Kelet-Európában elterjedt 
kortárs pogány irányzatok alapvetően etnikum-központúak,34 
akkor sem tudjuk beilleszteni ebbe a kategóriába azokat az al-
ternatív történészeket, akik a tudomány fősodrával szemben új-
raértelmezték a magyarság múltját, és tanításaik beépültek az új 
vallási mitológiákba, hiszen nem vallási, hanem történelmi(nek 
látszó) jelenségekről, eseményekről írtak.

A válasz a „mi is ez a jelenség?” kérdésre nem ezen kategóri-
ák elutasításában rejlik, hiszen a MOGY és Vértó egyszerre ötvö-
zik az újpogány, ezoterikus és a keresztény szimbolikát, hoznak 
létre tradicionálisnak látszó kitalált hagyományokat,35 amelyek 
sokkal inkább csak folklórnak látszanak, de valójában mégsem 
azok, és próbálnak (történelem)tudományosként feltűnni, mi-
közben sokszor a mesék és mítoszok világképéből építkeznek. 
Az újpogányság, az alternatív történelemtudomány, az ezotéria, 

34 A kelet közép-európai kortárs pogányság kapcsán lásd Aitamurto, Kaarina – 
Simpson, Scott (eds.): Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and 
Eastern Europe – Anthology, Acumen, Durham; Strmiska, Michael F. ed. (2005) 
Modern Paganism in World Cultures. Comparative Perspectives, ABC-CLIO, San-
ta Barbara, CA, 2013.

35 Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence (eds.): The invention of tradition, Cambrid-
ge University Press, Cambridge – London, 1985.
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a kitalált hagyományok nem maga „a” jelenség, hanem csak an-
nak részei . Az újnacionalizmus ugyanis egymástól el nem határo-
lódó, fluid, egyszerre vallási, de gyakran egyház- és intézményel-
lenes; történelmi, de nem tudományos, hanem mítoszi alapokon 
nyugvó; tradicionális, ám kitalált hagyományként meghatároz-
ható irányzatok szinkretikus halmaza . Ahogy Feischmidt Mar-
git megfogalmazta, az újnacionalizmus „[m]egidézi az összetar-
tozás okait és módját, a közösnek képzelt múltat és a közösnek 
tételezett jelent. Értelmét a 21. század elején […] legfőképpen a 
közösség és megbecsülés utáni vágy adja meg, amely a magyar-
ságdiskurzusok középpontjába a területvesztést és a kisebbségi 
közösségeket, illetve a velük kapcsolatos imaginációkat, továb-
bá a szimbolikus jóvátétel módozatait helyezi .”36 Emiatt hason-
lók egymáshoz a rítusok, emiatt nehéz különbséget tenni külső 
jellemzők alapján, hiszen az összekötő kapocs az a magyarság-
tudat, amely felülírja a spirituális áramlatok közötti eltéréseket. 
Az újnacionalizmus vallási síkjával és vallási rítusaival van tehát 
dolgunk. Gond itt csak akkor keletkezik, ha a fentebb ismertetett 
vallási jellegű tanok vallási dogmaként rögzülnek, s az erőteljes 
etnikus kötődés miatt átjárják a szélesebb újnacionalista kultúrát 
is, netán a hétköznapi újnacionalista kultúrából átlépnek a hiva-
talos kultúrába, akár a politika szintjére . Vajon a laikus tömegek 
felismerik-e ilyen esetben a kereszténynek látszó, de alternatív 
tudományos ideológiákon alapuló trendeket és képviselőiket, 
vagy azok akadály nélkül jutnak egyre feljebb a legfelsőbb irá-
nyító szintekig?

36 Feischmidt Margit és mtsai (szerk .): Nemzet a mindennapokban. Az újnaciona-
lizmus populáris kultúrája, L’Harmattan – MTA Társadalomtudományi Kuta-
tóközpont, Budapest, 2014, 7.
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