
POZVÁNKA

Národné pútnické miesto  
Mátraverebély-Szentkút a interná cirkevná  

právnická osoba Fons Sacer
Vás s úctou pozývajú

na cirkevnohistorickú konferenciu pod názvom
História Národného pútnického miesta Mátra-
verebély-Szentkút vo svetle Historia Domus a 

iných archívnych prameňov.

Miesto konania:
3077 Mátraverebély-Szentkút 14.

Dátum a čas: 
17. októbra 2019, 10:00–17:00

Európsky fond regionálneho rozvoja

Budujeme Partnerstvá



PROGRAM KONFERENCIE

10:00 Pozdrav správcu pútnického miesta a pred-
staveného rehoľného domu fr. Lóránta 
Orosza OFM

10:15 Dávid Faragó, doktorand (ELTE BTK): „…per 
peregrinos ad ecclesiam eandem confluen-
tes…” Stredoveká história Národného pútnic-
kého miesta Mátraverebély-Szentkút

10:40 Dr. habil. Antal Molnár, riaditeľ (Výskumné 
centrum filozofických vied, Ústav historických 
vied), univerzitný docent (ELTE BTK): Kona-
nie pútí v období baroka a jeho korene z čias 
tureckej nadvlády

11:05 Dániel Siptár, historik (Archív Provincie Spo-
ločnosti Ježišovej v Maďarsku): Vybudovanie 
pútnického miesta v 18. storočí

11:25 Diskusia

11:45 Kávová prestávka

12:00 Zoltán Fáy (Maďarská františkánska knižnica): 
Beťári, pandúri, pútnici. Szentkút v 19. storočí

12:25 Dr. habil. Adrienn Tengely, univerzitná docent-
ka (Univerzita Károlya Eszterházyho): Pút-
nické miesto v Szentkúte v prvej polovici 20. 
storočia

12:50 Viktor Attila Soós PhD, historik (Výbor pamäti 
národa): Mátraverebély-Szentkút v druhej po-
lovici 20. storočia

13:10 Diskusia

13:30 Obedňajšia prestávka

14:30 Szilveszter Terdik PhD, vedúci muzeológ (Mú-
zeum úžitkového umenia): Pustovňa a pút-
nický kostol v Mátraverebély-Szentkúte v 18. 
storočí. Kunsthistorické problémy a možné 
riešenia

14:55 Ibolya Maczák PhD, vedúca vedecká pra-
covníčka (Výskumná skupina barokovej li-
teratúry a spirituality MTA–PPKE): Mátra-
verebély-Szentkút v literatúre

15:20 Erika Vass PhD, etnografka (Etnografické mú-
zeum vo voľnom priestore): „Svedectvo tejto 
františkánskej minulosti a nádej tejto budúc-
nosti“. Postavenie pútnického miesta v Szent-
kúte v ľudovej kultúre

15:45 Csaba Baucsek, doktorand (PPKE BTK): Fran-
tiškáni vo Fiľakove a Szentkút

16:05 Diskusia
16:25 Slovo na záver 

Konferencia sa koná v maďarskom a slovenskom ja-
zyku, simultánne tlmočenie do slovenského jazyka 
bude zabezpečené tlmočníkom Lászlóm G. Kovác-
som.

Pre účasť na konferencii je potrebné sa registrovať 
na webovskej stránke http://skhu.szentkut.hu. Uzá-
vierka: 3. októbra 2019.


