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Prof. Dr. Veszprémy László DSc (egyetemi tanár, Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem) Egyházszervezési kísérletek és missziók a honfoglalás 
előtti Kárpát-medencében című előadásában áttekintette a provinciális 
római kereszténység emlékeitől kezdve a keresztény térítés történetét 
hazánk területén. Az előadás részletesen foglalkozott az avarok körében 
zajló frank térítés kérdéskörével, valamint Metód tevékenységével és 
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a salzburgi érsekséggel való viszályával. A kereszténység régészeti 
emlékeinek problematikáira is kitért (Cunpald kehely, Zalavár).

Prof. Dr. László Veszprémy DSc (university teacher, Pázmány Péter 
Catholic University) in his presentation gave an overview of the his-
tory of Christian proselytization in our country, beginning with the 
memories of provincial Roman Christianity, also discussed the church 
organization experiments and missions in the pre-conquest Carpat-
hian basin. The presentation dealt in detail with Frankish conversion 
attempts among the Avars, as well as with Methodius’s activities and 
his dispute with the Archbishopry of Salzburg. He also addressed the 
problems of the archaeological material relating to Christianity (Cun-
pald Cup, Zalavár).

Prof. Dr. Veszprémy László DSc
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A Szentlélek erejével: a szentek 
tiszteletének teológiai mondanivalói

főiskolai tanár, Gál Ferenc Egyetem, 
Szeged

Dr. Horváth Gábor PhD

Dr. Horváth Gábor PhD (főiskolai tanár, Gál Ferenc Egyetem, Szeged) 
A Szentlélek erejével: a szentek tiszteletének teológiai mondanivalói 
című előadása a középkori egyházi ikonográfia arányrendszerének 
szimbolikus és teológiai vonatkozásait taglalta, illetve ennek átfogalma-
zódását a reneszánsz korában. Szer mint emlékhely szakrális reprezen-
tációjának lehetőségeit is elemezte az előadó.
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Dr. Horváth Gábor PhD Dr. Gábor Horváth PhD (college teacher, Gál Ferenc University, 
Szeged) In his lecture entitled „With the power of the Holy Spirit: 
theological implications of the veneration of the saints”, discussed the 
symbolic and theological aspects of the ratio system of medieval 
church iconography, as well as its reformulation in the Renaissance. 
The speaker also analyzed the possibilities of the sacral representation 
of Szer as a memorial site.
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A csanádi püspökség középkori 
történetéhez

címzetes egyetemi tanár, Szegedi 
Tudományegyetem, Szeged

Dr. Petrovics István PhD

Dr. Petrovics István PhD (címzetes egyetemi tanár, Szegedi Tudomány-
egyetem) A csanádi püspökség középkori történetéhez címmel tartott 
előadás áttekintette a Duna-Tisza—Maros köz középkori közigazgatás 
– és egyháztörténetének forrásanyagát. Kitért a terület korabeli nemze-
tiségi viszonyaira és a püspökök kapcsolatrendszerének kérdéseire is.
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Dr. Petrovics István PhD Dr. István Petrovics PhD (professor, University of Szeged)’s  lecture 
titled „The Medieval History of the Bishopry of Csanád” reviewed the 
source material for the medieval administration and church history of 
the Danube-Tisza-Maros region. He also touched on the nationalities 
of the area at the time and the questions of the relationship system of 
the bishops.
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Mágikus deponációk és középkori 
egyházi épületek

régész, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark, Ópusztaszer

Szabó Dénes Kristóf

Szabó Dénes Kristóf (régész, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark) Mágikus deponációk és középkori egyházi épületek című 
előadása az edényekben elásott állatáldozatok, tojások, vaseszközök és 
más, varázserővel bírónak hitt együttesek Árpád-kori falutelepüléseken 
való megjelenését és egyházi épületekhez való viszonyát vizsgálta.
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Szabó Dénes Kristóf Kristóf Dénes Szabó (archaeologist, Ópusztaszeri National Historical 
Heritage Park) His presentation entitled „Magical Depositions and 
Medieval Church Buildings” examined the appearance of animal 
sacrifices, eggs, iron tools and other assemblages believed to possess 
magical powers buried in vessels in Árpád-era village settlements and 
their relationship to ecclesiastical buildings.
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Ópusztaszer vallási élete a 19–20. században

címzetes főiskolai tanár, Szegedi 
Tudományegyetem, Szeged

Dr. Zombori István PhD

Dr. Zombori István PhD (címzetes főiskolai tanár, Szegedi Tudomány-
egyetem) Ópusztaszer vallási élete a 19–20. században című előadása 
a szeri emlékhely és Emlékpark létrejöttét és a Pallavicini-kápolna 
skanzenbeli újrafelépítésének történetét ismertette. A kápolna egykori 
terveit a kilencvenes években sikerült megszereznie a Pallavicini-
családtól, de innen hosszú út vezetett a megvalósulásig.
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Dr. Zombori István PhD Dr. István Zombori PhD (college professor, University of Szeged)’s 
lecture, entitled  „Ópusztaszer’s religious life in the 19th and 20th 
centuries” explained the creation of the Szer Memorial and the 
Memorial Park and the history of the reconstruction of the Pallavicini 
Chapel in the open-air museum. He managed to obtain the former 
plans of the chapel from the Pallavicini family in the 1990s, but from 
there it was a long road to realization.
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Göndöcs Benedek pusztaszeri címzetes apát

címzetes egyetemi tanár, Kodolányi 
János Egyetem, Székesfehérvár

Dr. habil. Miklós Péter PhD

Dr. habil. Miklós Péter PhD (címzetes egyetemi tanár, Kodolányi 
János Egyetem, Székesfehérvár) előadása Göndöcs Benedek pusztaszeri 
címzetes apát, a szeri monostor első feltárójának életpályáját tárgyalta. 
Göndöcs nem csak régészként, de gazdálkodóként, népművelőként és 
politikusként is színes egyénisége volt korának és fontos alakja Gyula 
város korabeli közéletének is.



13

Dr. habil. Miklós Péter PhD The presentation by Péter Miklós PhD (titular university professor, 
Kodolányi János University, Székesfehérvár) discussed the life path of 
the titular abbot Benedek Göndöcs from Pusztaszer, the first archaeo-
logist who conducted excavations at  the Szer monastery. Göndöcs was 
a colorful individual of his time not only as an archaeologist, but also 
as a farmer, folk educator and politician, and an important figure in the 
public life of the city of Gyula at the time.



A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg.


