
 
 

 
 
 

KONFERENCIAFELHÍVÁS 
 

„PREMONTREIEK 100 ÉVE GÖDÖLLŐN” 
 

Konferencia a gödöllői premontreiek letelepedése, intézményrendszerük történetéről, 
a premontrei szerzetesek, tanárok, diákok és Gödöllő kapcsolatrendszeréről, 

1923-tól napjainkig 
 
A konferencia időpontja: 2023. november 29. (szerda) 
A konferencia helyszíne: Gödöllői Királyi Kastély 
A konferencia szervezői: Gödöllői Premontrei Apátság, Gödöllői Városi Múzeum, 

Gödöllői Királyi Kastély 
 
A gödöllői premontrei gimnázium, konviktus és rendház alapításának 100. évfordulója 
alkalmából a Gödöllői Premontrei Apátság, a Gödöllői Városi Múzeum és a Gödöllői Királyi 
Kastély tudományos konferenciát szervez. A konferencia célja bemutatni az intézményrendszer 
alapításának történelmi előzményeit, működését, megszüntetését, majd újraindítását, a 
szerzetes/világi tanárok, diákok és a gödöllői lakosság közötti közösségi hálózatok társadalmi, 
egyházi, gazdasági, kulturális, művészeti és egyéb példáit. 
 
A szerzetesi, oktatási–nevelési, hagyományos intézménytörténeti áttekintések mellett várjuk az 
új kutatási eredményeket bemutató, illetve a módszertanilag újszerű előadásokat. 
A konferenciára – a meghívott előadók mellett – szenior és fiatal kutatók jelentkezését egyaránt 
örömmel fogadjuk. A konferencia előadásaiból szerkesztett tanulmánykötetet jelentetünk meg. 
 
A konferencia tervezett tematikus egységei: 
 
I. „Hazádnak rendületlenül…” − Szervezet- és intézménytörténet 
− A Jászóvári Premontrei Kanonokrend története 1918–1923 között; 
− A rend és intézményei (gödöllői) története 1923-tól napjainkig. 
II. „Itt élned, halnod kell…” – Építészet- és gazdaságtörténet 
− A gödöllői premontrei intézményrendszerek alapítása, fel- és kiépülésük (1923–1928, 1990-
től). [Politikai előzmények, gazdasági feltételek és következmények; az építkezés folyamata, 
irányítása, az alvállalkozó cégek/iparosok, az építkezésen foglalkoztatottak földrajzi és iparági 
megosztottsága, a felhasznált nyersanyagok forrása, szállítása – mindezeknek Gödöllővel való 
kapcsolata.]; 
− A premontrei rend épületei, parkjai, temetője és parcellája – a szakemberek szemével (1923–
2023). 



 
 

III. A premontreiek szerepe Gödöllő településfejlődésében 
− A rendi intézetek működtetésének–fenntartásának gazdasági–műszaki–szolgáltatói és 
személyi (köztük a Szalvátor Nővérek) háttere az intézményrendszeren belül, mindezek 
gödöllői kapcsolatai (1923–1950, 1992-től); 
− A premontrei intézménykomplexum mint tudás-, szellemi és gazdasági központ innovációs 
hatása a település népességszámának növekedésére, foglalkozásszerkezeti átalakulására, 
urbanizációs folyamatára 1923-tól napjainkig. 
IV. Hívás és hivatás (1923–2023) 
− A novíciusléttől a temetőig; 
− A premontreiek pasztorációs tevékenysége Gödöllőn és környékén. 
V. „Szabadon szolgál a szellem” (1923–1948, 1992-től) 
− A premontreiek oktató–nevelő munkája intézeteikben és azon kívül Gödöllőn; 
− Premontrei diákélet az iskolában és azon kívül Gödöllőn; 
− Híres gödöllői premontrei diákok, öregdiák-nemzedékek egy családban; 
− A premontrei szerzetesek és diákok közjóért való ténykedése, a szegények és elesettek 
pártolása intézeteikben és azon kívül; 
− Rendi gimnáziumi gyűjtemények, könyvtárak. 
VI. Premontreiek és gödöllőiek egy csapatban 
− Politikai, társadalmi, tudományos, irodalmi, kulturális, művészeti stb. kapcsolatok; 
− A premontreiek művészetpártoló, a művészek premontreieket pártoló tevékenysége; 
− Gödöllői premontreiek irodalmi és képzőművészeti alkotásokban; 
− Takács Menyhért, Fényi Ottó, Stuhlmann Patrik, Zimándi Piusz és más híres gödöllői 
premontreiek emlékezete. 
 
Az egyes előadások időtartama 20 perc. A konferenciára jelentkezni az előadás tervezett 
címével, rövid (maximum 300 szavas) összefoglalójával, az előadó rövid (maximum 200 
szavas) önéletrajzával lehetséges. Kérjük, hogy jelentkezésükben tüntessék fel az előadás 
témájához kapcsolódó legfontosabb levéltári források, illetve szakirodalom jegyzékét is 
(maximum 5–5 tételt)! 
A jelentkezéseket 2022. szeptember 30-áig várjuk a premontreiek100@gmail.com e-mail 
címre. 
 
A „Premontreiek 100 éve Gödöllőn” konferencia szervezőbizottsága: 
 
– Balogh Péter Piusz O. Praem., a Gödöllői Premontrei Apátság apátja, 
– Dr. Czeglédi Noémi, a Gödöllői Városi Múzeum történésze, 
– Kovács Ágnes, a Gödöllői Premontrei Apátság Levéltárának levéltárosa, 
– Orbán Csaba Frigyes O. Praem., a gödöllői és zsámbéki harmadrend vezetője. 
 


