
A	  2015-‐2016-‐ÖS	  DOMUS	  SZÜLŐFÖLDI	  CSOPORTOS	  KUTATÓI	  ÖSZTÖNDÍJ	  PROJEKTCÍME:	  

A	  közösséggyógyítás	  diskurzusai	  és	  rítusai	  az	  új	  nemzeti	  mitológia	  székelyföldi	  változataiban	  	   -‐	  
sikeres	  pályamunka	  

(Előzmények:	  KPI	  2011-‐12:	  Magyar	  és	  román	  újpogány	  csoportok	  web-‐retorikája	  	  

DOMUS	  2015-‐16:	  Az	  új	  magyar	  (nemzeti)	  mitológia	  változatai	  és	  képviselői	  Székelyföldön)	  

	  

	  

A	  kutatási	  projekthez	  fűződő	  megtartott	  előadások:	  

Hubbes	  László	  (–	  Fejes	  Ildikó	  –	  Mihály	  Vilma):	  A	  közösséggyógyítás	  diskurzusai	  és	  rítusai	  az	  új	  nemzeti	  

mitológia	  székelyföldi	  változataiban	  -‐	  VIII.	  NEMZETKÖZI	  HUNGAROLÓGIAI	  KONGRESSZUS.	  PÉCS,	  2016.	  
AUGUSZTUS	  22-‐27.	  

Hubbes	  László	  Attila:	  Rhetoric	  of	  Healing	  in	  Contemporary	  Hungarian	  Ethno-‐Religious	  Myths	  in	  
Szeklerland,	  Transylvania	  -‐	  ARGUMENTOR	  4	  -‐	  MENS	  SANA:	  The	  Fourth	  International	  Argumentor	  

Conference	  on	  Argumentation	  and	  Rhetoric.	  Rethinking	  the	  role	  of	  emotions.	  Oradea	  /	  Nagyvárad,	  
Romania,	  7–8	  October	  2016	  

	  

	  

A	  kutatási	  projekt/ek/hez	  fűződő	  publikációk:	  

Hubbes	  László	  Attila:	  Rhetoric	  of	  Healing	  in	  Contemporary	  Hungarian	  Ethno-‐Religious	  Myths	  in	  
Szeklerland,	  Transylvania,	  Bakó,	  Rozália	  Klára	  and	  Horváth,	  Gizella	  (eds.):	  ARGUMENTOR	  4	  -‐	  MENS	  SANA:	  

The	  Fourth	  Argumentor	  Conference.	  Rethinking	  the	  role	  of	  emotions.	  Proceedings	  of	  the	  Fourth	  
International	  Conference	  on	  Argumentation	  and	  Rhetoric,	  held	  in	  Oradea	  /	  Nagyvárad,	  Romania,	  7–8	  

October	  2016,	  Partium	  Press,	  Debrecen	  University	  Press,	  2016.	  pp.	  131-‐142.	  

-‐ megjelenés	  előtt	  (2017	  januárban	  esedékes)	  

Hubbes	  László	  –	  Fejes	  Ildikó	  –	  Mihály	  Vilma:	  Az	  új	  magyar	  (nemzeti)	  mitológia	  változatai	  és	  képviselői	  
Székelyföldön;	  A	  Magyar	  Tudományos	  Akadémiához	  2015-‐ben	  benyújtott	  pályamunka	  rövidített	  
tanulmánya,	  STÁTUS	  Kiadó,	  Csíkszereda	  

Hubbes	  László	  –	  Fejes	  Ildikó	  –	  Mihály	  Vilma:	  A	  közösséggyógyítás	  diskurzusai	  és	  rítusai	  az	  új	  nemzeti	  

mitológia	  székelyföldi	  változataiban;	  A	  Magyar	  Tudományos	  Akadémiához	  2016-‐ban	  benyújtott	  
pályamunka,	  STÁTUS	  Kiadó,	  Csíkszereda	  +	  	  

	  



Egyéb	  publikációk:	  

Hubbes	  László:	  Apocalyptic	  as	  a	  New	  Mental	  Paradigm	  of	  the	  Middle	  Ages,	  Michael	  Alan	  Ryan	  (ed.):	  A	  
Companion	  to	  Premodern	  Apocalypse,	  Brill,	  Leiden-‐Boston,	  2016.	  pp.	  144-‐176.	  

Hubbes	  László	  Attila:	  A	  Harag	  napja	  és	  a	  Fenevad	  haragja	  //	  The	  Day	  of	  Wrath	  and	  the	  Wrath	  of	  the	  

Beast,	  Lázárné	  Balog	  Edit	  (ed.):	  Apokalipszis	  vagy	  globális	  fenntarthatóság,	  Konferencia	  2015	  //	  
Apocalypse	  or	  Global	  Sustainability,	  2015	  Conference,	  Magyar	  Kárpitművészek	  Egyesülete	  //	  Association	  
of	  Hungarian	  Tapestry	  Artists,	  Budapest,	  2016.	  pp.	  24-‐46.	  

	  

Egyéb	  előadások,	  konferencia-‐részvételek:	  

Hubbes	  László	  Attila:	  A	  FÜSTBŐL	  SÁSKÁK	  LEPTÉK	  EL	  A	  FÖLDET...	  (Jel	  9,3)	  -‐	  Apokaliptikus	  retorikák	  a	  

kortárs	  médiában	  és	  a	  művészeti	  hagyományokban,	  Budapesti	  Corvinus	  Egyetem,	  Magatartástudományi	  
és	  Kommunikációelméleti	  Intézet,	  Budapest,	  2016.	  május	  12.	  

Hubbes	  László	  Attila	  (–	  Povedák	  István):	  Recombinant	  	  Discourses	  of	  	  Sacred	  	  Pasts	  and	  Mission.	  
Similarities	  and	  Antagonisms	  in	  Hungarian	  and	  Romanian	  New	  National	  Mythologies	  Reflected	  in	  the	  

New	  Media	  -‐	  “Social	  change	  in	  a	  comparative	  perspective	  of	  Europe	  and	  Asia”,	  Institute	  of	  Philosophy	  
and	  Sociology	  of	  the	  Polish	  Academy	  of	  Sciences,	  WARSAW	  –	  13-‐14	  October	  2016	  

Hubbes	  László	  Attila:	  Interferenciák:	  Magyarok	  újmédia-‐reprezentációi	  az	  új	  román	  nemzeti	  
mitológiában	  -‐	  és	  viszont	  -‐	  Találkozások	  Antropológiája:	  múlt,	  jelen	  és	  jövő,	  4.	  MAKAT	  Kongresszus,	  

Szeged,	  2016.	  11.	  4-‐5.	  

Hubbes	  László	  Attila:	  Revolution	  of	  the	  Eye:	  The	  Spectacular	  Rhetoric	  of	  the	  Apocalyptic	  from	  Revelation	  
to	  New	  Age	  Millenarianism	  -‐	  VISUAL	  LEARNING:	  Virtual	  –	  Visual	  –	  Veridical,	  7th	  Visual	  Learning	  
Conference,	  Visual	  Learning	  Lab,	  Budapest	  University	  of	  Technology	  and	  Economics,	  Budapest,	  

November	  11–12,	  2016	  

	  

	  

KONFERENCIA-‐ELŐKÉSZÍTÉS	  (2017.04.21-‐22.	  MAKAT	  -‐	  Modern	  Mitológiakutató	  Műhely	  –	  Sapientia	  
EMTE,	  Csíkszereda)	  CIME:	  

IDEGEN	  –	  STRAINUL	  –	  STRANGER	  

	  

	  

	  



OKTATÁS:	  

Új	  tantárgy	  bevezetése:	  Vallás	  és	  Társadalom	  –	  PR	  és	  Szoc.	  III.	  év	  –	  Dr.	  Fejes	  Ildikóval	  közösen	  

Két	  hallgató	  felkészítése	  konferencia-‐részvételre	  és	  TDK-‐ra:	  	  

János	  Jakab	  Blanka	  és	  Hajnal	  Katalin:	  Etnopogány	  művészet	  -‐	  szoláris	  szimbólumok	  és	  a	  Szent	  Korona	  
megjelenítése	  magyar	  újpogány	  mozgalmak	  online	  közösségeiben,	  ELTE,	  Budapest,	  Vallástudományi	  

Diákkonferencia,	  2016.	  április	  

	  

Két	  hallgató	  felkészítése	  szónokversenyre:	  

Antal	  Miklós	  és	  Csiszár	  Levente:	  17.	  Kossuth-‐szónokverseny	  és	  retorikai	  konferencia,	  Eötvös	  Loránd	  
Tudományegyetem,	  Tanító-‐	  és	  Óvóképző	  Kar,	  2016.	  november	  11—12.	  

	  

SZERKESZTÉS:	  

ACTA	  Universitatis	  Sapientiae.	  COMMUNICATIO	  –	  2015;	  2016	  


