XIX. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT
2011. MÁJUS 16–21., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE
(KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ)

Megnyitó
A Szent István Társulat szervezésében az idén tizenkilencedik alkalommal kerül meg-rendezésre a Szent István Könyvhét, a keresztény szellemiségű könyvkiadók legrangosabb hazai könyvünnepe. A
rendezvény május 16-án veszi kezdetét, ünnepi megnyitójára 2011.
május 17-én (kedden), 11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében (Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 28. II.
emelet, II. János Pál pápa terem) kerül sor. A könyvhetet Dr. ERDŐ
PÉTER bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke, a Szent István Társulat fővédője nyitja
meg. A megnyitón bemutatásra kerülnek a könyvhét újdonságai, s
ERDŐ PÉTER valamint SPÁNYI ANTAL székesfehérvári megyéspüspök, a
Stephanus Alapítvány elnöke, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója átadják az idei Stephanus-díjakat: teológiai kategóriában
REINHARD MARX München-freisingi bíboros érseknek, irodalmi kategóriában pedig HÁRS ERNŐ költő, műfordítónak. A díjazottakat CSABA LÁSZLÓ
közgazdász, akadémikus, a Közép-európai Egyetem professzora, valamint SZENTMÁRTONI JÁNOS író, a Magyar Írószövetség elnöke méltatja. A
megnyitón közreműködik a Budapesti Vonósok Vonósnégyese.

Kiadók
A pesti Ferenciek terén (V. kerület) huszonkét, MAKOVECZ IMRE által tervezett jurta-sátorban naponta 9–19 óráig 31 könyvkiadó várja az érdeklődőket. A résztvevők az ország számos térségét képviselik, Budapesten kívül Szegedről, Pannonhalmáról, Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról, Nyíregyházáról, sőt Erdélyből és a Délvidékről is érkezik
egy-egy könyvkiadó. Az egyes kiadók által képviselt szervezetek,
egyesületek, egyházak köre is rendkívül szerteágazó.

A magyarországi szerzetesrendeket képviselő kiadók
01.
02.
03.
04.
05.

Agapé Kiadó (Ferencesek, Szeged – Újvidék)
Bencés Kiadó (Bencések, Budapest – Pannonhalma)
Don Bosco Kiadó (Szaléziak, Budapest)
Korda Kiadó (Jézus Szíve Népleányai, Kecskemét)
Sarutlan Kármelita Nővérek (Magyarszék)
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A protestáns egyházakat képviselő kiadók
06. Harmat Kiadó (Budapest)
07. Kálvin János Kiadó (Református Egyház, Budapest)
08. Kérügma Kiadó (Budapest)
09. Luther Kiadó (Evangélikus Egyház, Budapest)
10. Magyar Bibliatársulat Alapítvány (Budapest)
11. Parakletos Alapítvány (Egyesült Protestáns Egyház,
Kiskunfélegyháza)

A katolikus sajtó képviseletében részt vevő kiadók
12. Új Ember Kiadó (Budapest)
13. Verbum Keresztény Kulturális Egyesület (Kolozsvár)

14. Vigilia Kiadó (Budapest)

Katolikus egyházi kiadók
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Ecclesia Szövetkezet (Budapest)
Jel Kiadó (Budapest)
Márton Áron Kiadó (Budapest)
Marana Tha 2000 Alapítvány (Budapest)
Szent Atanáz Könyv- és Kegytárgybolt (Nyíregy-
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Szent Gellért Egyházi Kiadó (Szeged)
Szent Gellért Kiadó és Nyomda (Budapest)
Szent István Társulat (Budapest)
Út, Igazság, Élet Alapítvány (Csolnok)

Magánkiadók és terjesztők
24.
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Családakadémia Egyesület (Schönstatt – Budapest)
Etalon Film Kiadó (Budapest)
Éghajlat Könyvkiadó (Budapest)
Kairosz Kiadó (Budapest)
Lazi Kiadó (Szeged)
L’Harmattan Kiadó (Budapest)
Simon Kiadó (Budapest)
Tinta Kiadó (Budapest)
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Kiadványok
A könyvhétre ellátogató olvasókat közel hétezer kiadvánnyal, köztük
75 könyvheti újdonsággal várják a kiadók. Irodalmi, lelkiségi, teológiai, történeti és filozófiai művek egyaránt megjelennek. Ízelítő a gazdag kínálatból:

Szent István Társulat
Reinhard Marx: A tőke. Védőbeszéd az emberért. Egyház
és politika – feszültségekkel teli kérdéskör! Jó egyáltalán,
ha egy püspök gazdasági és politikai kérdésekben is megnyilatkozik? Illetékes lehet-e ezen a területen? Reinhard
Marx mindezen kérdésekre határozott igennel felel. A Katolikus Egyház társadalmi tanítása ugyanis éles ellentétben áll Karl Marx tanaival, és olyan társadalometikai üzenetet hordoz, mely végső soron magából az evangéliumból fakad. A bíboros tudatosan és kifejezetten épít a Karl
Marx és saját személye között húzódó párhuzamokra és
elismeri, hogy névrokonát a szovjet kommunizmus összeomlása után túl hamar temette a nyugati közvélemény,
ráadásul a napjainkban tapasztalható gazdasági és pénzpiaci krízis mintha az ő nézeteit igazolná. Mindez azonban
csak látszólagos. A főpásztor könyvében hangsúlyozza,
hogy igazságosság, szolidaritás és emberiesség nélkül a
kapitalizmusnak sem erkölcse, sem pedig jövője nem lehet. A Katolikus Egyház társadalmi tanítása egyértelmű és
szilárd alapot szolgáltathat egy emberséges gazdasági
rend felépítéséhez, s bár a kötet nem tartalmaz kész megoldásokat, mégis iránytűként szolgálhat a kapitalizmus jövőjéről szóló vitában, amelyet társadalmi szinten minél
hamarabb kell kezdeni.
Hárs Ernő: Odüsszeusz visszanéz. Versek, műfordítások.
E csodálatos válogatással, verseinek és műfordításainak
gyűjteményével tiszteleg a kiadó az idei Stephanus-díjas –
talán a legidősebb ma élő kortárs költő, műfordító – munkássága előtt.
Joseph Ratzinger – XVI. Benedek: A Názáreti Jézus II. A
jeruzsálemi bevonulástól a feltámadásig. A Szentatya
háromkötetesre tervezett műve második részének magyar
kiadását veheti kézbe az olvasó, melyben Jézus életének
legdöntőbb időszakát, a „nagyheti” eseményeket veszi
sorra. XVI. Benedek a reális, igazi Jézus bemutatására törekszik, hogy segítséget adjon mindazoknak, akik szeretnének találkozni Jézussal és hinni őbenne. Joseph Ratzinger Jézus kínszenvedéséről, haláláról és feltámadásáról el4

mélkedve, Jézus nyomában emberségét és istenségét tárja elénk közérthető formában, az első kötetnél is érdekfeszítőbb módon.
Aquinói Szent Tamás: A Summa Theologiæ kérdései a
jogról. „Tamás a tudósnak és a szentnek csodálatosan
összehangzó tökéletessége. Mint bölcselő és hittudós az
igazságot keresi egyedül; a bölcseletben a tekintély nála
nem föltétlen, az igazságot önmagáért keresi. A hit a kiindulópontja, a hit és tudás harmóniájára törekszik és ezt
halhatatlan műveiben el is éri. A középkornak ő a legvilágosabb, legegységesebb elméje; rendszerében benne él a
gyökeres átgondoltság, a módszer alaki tökéletessége, az
összes problémákat átfogó egyetemesség. Alig van modern társadalmi, bölcseleti kérdés, melyre ő már választ
nem adott volna ezelőtt hétszáz évvel. Nem a részletkutatásban nagy, hanem az összefoglaló rendszer az ő érdeme, melyet találóan hasonlítanak a gótikus dómokhoz”
(Szabó Szádok). Jelen könyv a joggal, a jogtudománnyal
kapcsolatos nézeteit foglalja össze – nagy művének, a
Summának a kivonataként.
Hetény János: A magyarok Máriája. Mária-tiszteletünk
teológiája és néprajza. A Szűz Mária tiszteletéhez kapcsolódó népi jámborság, amely különböző módokon nyilvánul meg, mélyen megalapozott, kiemelkedő jelentőségű
és egyetemes egyházi jelenség. A kötet szerkezetileg Szűz
Mária élete szerint tagolódik, keresi azt az „élő részesedést Mária hitében, amely őt jelenlévővé teszi” a hívő nép
életében, hogy kultikus keretbe foglalja az élet és a munka időszerű követelményeit. Betekintésével feleletet ígér
arra vonatkozóan, mit jelentenek a Mária-ünnepek és a
népi máriás vallásos élet a normatív, dogmatikus mariológiához mérve.
Kereszty Rókus OCist: A kereszténység más világvallások között. Napjainkban a keresztény, azon belül a katolikus hitvédelmi könyvek iránt rendkívül megnőtt az érdeklődés. Ez egyfelől annak köszönhető, hogy a nagy világvallások egyre inkább teret hódítanak Európában és hazánkban, másfelől az emberekben egyre erősebb a vágy, hogy
szembenézzenek az élet alapvető kérdéseivel, de kielégítő
válaszok híján gyakran elbizonytalanodnak a vallási sokrétűség útvesztőjében. Kereszty Rókus apologetikája – a
klasszikus módszert követve – először filozófiai síkon bizonyítja a „Transzcendens Értelem” létezését, majd bemutatja a nagy világvallásokat, összehasonlítva azokat a kereszténységgel. Végül ez alapján bizonyítja a keresztény
hit igazságát, s mindezt a II. Vatikáni Zsinat tanításának
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megfelelően: bemutatva a vallások közötti párbeszéd lehetőségét és feladatait, nem feledkezve meg az Egyház
missziós küldetéséről sem.
Nemeskürty István: Vallani és vállalni. A hatalomváltás
labirintusában. Az idén március 15-én Kossuth Nagydíjjal kitüntetett Nemeskürty István így vall tanulmány- és
cikkgyűjteményéről: „Kötetbe foglaltam az elmúlt két évtized kártékony jelenségei okozta veszedelmeket, melyek
ellen erkölcsünk maradhat a máig leghatásosabb ellenméreg.”
Czigány György: 80 nyár. A Szent István Társulat az idén 80.
születésnapját ünneplő, korábban Stephanus-díjjal is kitüntetett költő előtt tiszteleg ezzel a válogatott és új verseket, prózákat, valamint az őt méltató írásokat és baráti
leveleket tartalmazó gyűjteményes kötettel.
Szedő Dénes összes művei. A ferences szerzetespap összes
eddig megjelent és még publikálatlan műfordítása, bőséges jegyzetekkel, magyarázatokkal, színes és fekete-fehér
képekkel illusztrálva. A több mint nyolcszáz oldalas könyv
anyagát Hidász Ferenc OFM gyűjtötte össze és rendezte
nagy műgonddal sajtó alá. Az általa írt előszó és a szintén
ferences Zatykó László utószava hozza emberközelbe és
helyezi el az egyetemes magyar irodalomban Szedő Dénest, aki a történelem szinte valamennyi korszakából és
népétől származó alkotásokat ültetetett át magyar nyelvre, páratlan ízléssel és szakmai tudással.
Németh László Imre: Zágon-leveleskönyv. Iratgyűjtemény-töredék Mindszenty József bíborosról 1967–
1975. A Szent István Zarándokház hűségesen őrzi Zágon
József irathagyatékát, amelynek az egyik legfontosabb része kerül most az olvasó kezébe. Ez a levelezés tükrözi
Zágon József őszinte ragaszkodását a vértanú sorsú, sokat
szenvedett bíboroshoz – de helyenként a vatikáni diplomácia kritikáját is. A közölt iratokból és levelekből kitűnik,
hogy Zágon mély tisztelettel viseltetett Mindszenty bíboros iránt, és tőle telhetően fáradozott érdekeinek védelmében. Ezért a nehéz helyzetekben, még a meg nem értés kockázatát is vállalva fejtette ki véleményét, hogy hűségesen szolgálja Egyházát.
Kálmán Peregrin OFM: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957. A közölt dokumentumok világosan megmutatják, hogy az 1956–1957-es
év fordulópont volt a Magyar Katolikus Egyház és a szocialista rezsim viszonyában. A kötet számos eddig nem ismert okmányt hoz napvilágra: ajánljuk mindazoknak, akik
nem csupán belügyi jelentések, hanem belső egyházi for6

rások alapján szeretnék megismerni a múltat, illetve akik
meg akarnak erősödni abban a felismerésben, hogy az
Egyház nem szociológiai csoport, hanem teológiai valóság,
Isten – viharoktól ostromolt – népe.
Jókai Mór: A legvitézebb huszár (Prima Könyvek 1). Tizenkilencedik századi történelmünk egyik legendás alakja
Simonyi József ezredes, aki a napóleoni háborúk idején
egész Európát megismertette a magyar huszárság vitézségével. A kis József az iskolapadból megszökve került a
huszárok közé, s rövid időn belül rendjelek sokasága jelezte ragyogó pályafutását. Hetvenkét magas kitüntetésben
részesült, ötször sebesült meg súlyosan, míg végül I. Ferenc császár bárói rangra emelte. Személyes bátorsága és
hadvezetői képessége vesztett csatákat is gyakran győzelemmé változtatott, így nem csoda, hogy sokan a hajdani
lovagkor hőseihez hasonlították. Maga Jókai Mór is ezekkel
a gondolatokkal kezdi regényes életrajzát: „Volt egy férfi,
aki amellett, hogy tökéletes eszményképe lehet egy középkori lovaghősnek, valódi élő mintája marad egy tetőtől
talpig magyar vitéznek: annak is pedig huszárnak, olyan
huszárnak, akiről azután a többit szabják.” Könyvsorozatunk azt hivatott bemutatni a fiataloknak, hogy hazánk
földjén mindenkor születtek hős fiak, akik példaképül szolgálhatnak az utódoknak. A jövő nagyjai talán már köztünk
járnak, de addig is, míg színre lépnek, ne hagyjuk eltörlődni sírban nyugvó hőseink emlékét!
Krúdy Gyula: Nagy idők nagy hősei (Prima Könyvek 2).
Az 1848–1849-es szabadságharc napjainkig a magyar történelem legdicsőbb korszaka. Széchenyi István, Kossuth
Lajos, Petőfi Sándor emlékét szinte minden városban és
faluban őrzi tér vagy utcanév. A kötetben található kisregény – A komáromi fiú – hőse még gyermek, amikor a komáromi vár védője, Klapka György fontos küldetést bíz rá.
Útja során az élete is többször veszélybe kerül, de ő hűen
teljesíti megbízatását. Kalandjait megismerve mi magunk
is tanúi lehetünk annak, hogy az ország lakosai – fiatalok
és öregek, nemesek és közemberek – milyen önfeláldozóan küzdenek a magyar szabadságért, s milyen forrón lángol bennük a hazaszeretet. A kisregény mellett tizenkét elbeszélés is helyet kapott a kötetben, melyek névtelen és
néven nevezett hazafiaknak állítanak örök emléket: Damjanich Jánosnak, aki legendás vörös sapkás csapatával
számtalan csatát nyert meg; az elszegényedett kisnemesnek, aki csapatot gyűjt maga köré, amikor az ország veszélybe kerül; vagy a kis kondásnak, akit kinevetnek a huszárok, de trombitája hangjával mégis ő menti meg csapa7

tát az ellenségtől.
Herczeg Ferenc: A fogyó hold (Prima Könyvek 3). A törökök százötven éves uralma szomorú emlékeket hagyott
ránk, mégis, számtalan irodalmi alkotás szól arról, hogy
hős eleink hogyan küzdöttek ellenük mindvégig – váltakozó sikerrel – a haza és a kereszténység védelmében. Herczeg Ferenc regénye a XVI. század végén játszódik, amikor Magyarország kétharmada az Oszmán Birodalom egyik
tartománya csupán, ám látszanak már a hanyatlás jelei: a
török vezető réteg nagyon távol él a szultáni udvartól,
ezért nehéz őket irányítani, egyre inkább asszimilálódnak
a helyiekhez, s közben a magyarok szüntelen harcolnak
szabadságukért. A regény főhőse a balatoni végvárak
egyik vitéze, aki a koppányi bég fogságába esik, ám „becsületszóra” szabadon engedik, hogy váltságdíjat gyűjtsön
végleges szabadulásáért. Árulás, bajvívás, sikerek és kudarcok kísérik útját, miközben rálel az igaz szerelemre is.
Küzdelmében segítségére vannak a kor nagy magyar hősei: Zrínyi György, Balassi Bálint, vagy a hírneves „fekete
bég”: Nádasdy Ferenc.

Vigilia Kiadó
Terri Apter: Testvérkötelék. A szerző felnőttek vallomásán
keresztül elemzi szeretetünk sajátos kettősségeit: a versengés és együttműködés, a szeretet és a gyűlölet együttes felbukkanását még a felnőtt testvérek között is.
Paul M. Zulehner: A gyermek a család szíve. Biztonság
és szeretet. A híres pasztorálteológus, Paul M. Zulehner
azért száll síkra, hogy a társadalom és a közvélemény jobban értékelje a családot, azt a biztonságos és szeretettel
teli otthont, amelyben az édesapák, édesanyák és a gyermekek közösen élhetnek. Olyan világot sürget, amelyben a
gyermek áll a középpontban.
Alois M. Haas: Felemelkedés, alászállás, áttörés. A misztikus tapasztalat és a misztika nyelve. A tanulmányok
közös kiindulási pontja, hogy a misztikus hagyományok kizárólag koruk társadalom-, kultúr-, teológia- és mentalitástörténeti összefüggéseinek ismeretében közelíthetőek meg
helyesen. Esettanulmányai a középkori német domonkos
és a kora újkori spanyol karmelita misztika világát tekintik
át. A modernitás és a posztmodern kérdéseit folyamatosan
szem előtt tartó elemzései a keleti vallások és a keresztény
misztika lehetséges kapcsolódási pontjaira is kitérnek.

Kálvin Kiadó
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Házasságkönyv. A templomi esküvőn elmondott fogadalom
szép és komoly szavai nemcsak az ünnep fényét emelik,
hanem egy életen át elkísérhetik a házaspárokat. Könyvünkben a református házassági eskü minden sorához
kapcsolódóan egy-egy bibliai idézet és rövid, személyes
vallomás segít bepillantani abba, hogyan fonódik össze két
ember közös élete Isten ígéreteivel. Olvasásra és megbeszélésre ajánljuk házasságkötésre készülőknek, valamint
házaspároknak, akik szívesen tekintenek vissza az együtt
megtett útra és készülnek a folytatásra.
Szarka Miklós: Hatszemközt. Égető kérdések – éltető válaszok. Gyermekvárás, egyszülős család, szegénység, történelmi viharok hatása a családra – csak néhány a könyvben szereplő témákból. A szakember, aki segít olvasóinak
tájékozódni ezekben a kérdésekben egyszerre lelkipásztor
és családterapeuta, és a lelkigondozói esetek leírásában és
feldolgozásában lélektani ismeretei összefonódnak keresztyén, biblikus szemléletével.
Petrőczi Éva: A patak éneke. Válogatott és új versek.
Ezek a versek „tetőablakok”, amelyeken nemcsak kitekintünk magunkból magunkra, hétköznapjainkból hétköznapjainkra, hanem közben „kényszerülünk” felfelé tekinteni. E
verseskötet tetőablak, „kilátás a Mindenségre”.

Harmat Kiadó
Francine Rivers: A főpap – Áron. A bátorság fiai. A zsidó
nép Egyiptomból való kivonulásának és pusztai vándorlásának a Bibliából jól ismert történetét a regényben ezúttal
Áron szemszögéből kísérhetjük nyomon, akinek sajátos
helyzete és sorsa, hogy testvére, Mózes árnyékában éljen.
Képes lesz-e arra, hogy hűségesen támogassa testvérét
küldetése teljesítésében, miközben állandó harcot vív saját
féltékeny természetével? Felül tud-e emelkedni kicsinyességén és személyes kudarcain, hogy felnőjön Istentől kapott hivatásához?
Francine Rivers: Leplezetlenül – Támár. A kegyelem vonala. Esküvői pompába öltöztetve, illatos olajjal bedörzsölve a tizennégy éves lány egy erőszakos, áruló és kiábrándító világ karmai között találja magát, amikor feleségül adják
egy gonosz, bálványimádó férfihoz. Farkasszemet nézve a
szenvedéssel, döntenie kell: Vajon beletörődjön-e, hogy férje, megfossza ártatlanságától és csalóvá tegye? A regény
egy bátor, a hűség és jogosság útján járó bibliai asszony
története.
Mike Mason: A gyerekek misztériuma. Amit a gyerekeink
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tanítanak nekünk a gyermeki hitről Mason korábbi könyvében, A házasság misztériumában a házasság és az Istennel
való kapcsolat között vont párhuzamot. A gyermekek misztériumában a szülő-gyerek kapcsolattal teszi ugyanezt.
Nem szülői kézikönyv, inkább azoknak szól, akik lélekben
szeretnének gyermekibbé válni, illetve azoknak, akik szeretnének közelebb kerülni a gyerekeikhez, s mint a könyvből kiderül, ez a két dolog szorosan összefügg.

Verbum Keresztény Kulturális Egyesület – Szent István Társulat
Minden Kegyelem! Az idén 65. születésnapját ünneplő Jakubinyi György gyulafehérvári érseket tisztelői és tanítványai
köszöntik e kötettel, melyben a teológia különféle szakterületéről két témakörbe rendezett – a Szentírással és az érsekkel kapcsolatos – tanulmányokkal fejezik ki elismerésüket és jókívánságaikat.

Bencés Kiadó
Varga Mátyás–Schmal Róza: Assisi Szent Ferenc. A bencés szerzetes gyerekeknek szóló füzetsorozatának legújabb
kötete színes rajzokkal illusztrálva.
Varga Mátyás OSB: Assisi Szent Ferenc. A bencés szerzetes gyerekeknek szóló füzetsorozatának legújabb kötete
színes rajzokkal illusztrálva.

Agapé Kiadó
Méhes Mária Viktória: A szeretet könyve. A felnőtteknek
és gyerekeknek egyaránt szóló könyvben történeteket, meséket, verseket olvashatunk a szeretetről, valamint életrajzokat azokról a szentekről, akik életüket áldozták a szeretetért.
Benyik György: Igéző leckék. Elmélkedések a liturgikus
év A ciklusának szentleckéiről. Dr. Benyik György eddig
ismeretlen, érdekes részletekkel közelíti hozzánk a Szentírást.

Jel Kiadó
Anselm Grün: Változtasd át félelmeidet! A Bibliával beszélgetve, és megfigyelve, hogyan bánik Jézus az emberek valós félelmeivel, Grün olyan belátásokat fogalmaz meg,
amelyek terápiásan is segítséget jelenthetnek.
Gyürki László: Zarándoklat Szíriába, a kereszténység
bölcsőjéhez. Akik szeretnék megismerni Szíriát, esetleg
már jártak is ezen a földön hasznos olvasmányt találnak e
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képekkel gazdagon illusztrált könyvben. Napjaink szomorú
eseményei sajnos megközelíthetetlenné tették, így most a
könyv lapjait olvasgatva sétálhatunk Damaszkuszban az
„Egyenes utcán”, térhetünk be az Omajjad nagymecsetbe
Keresztelő Szent János mauzóleumához, kereshetjük fel a
világhírű leleteket rejtő Ugaritot, Eblát, vagy Marit, és találkozhatunk a sokszínű szíriai keresztény közösségekkel.
Kék Emerencia: A Szentlélek elleni megbocsáthatatlan
bűn értelmezése. „Minden bűn bocsánatot nyer, de aki a
Szentlelket káromolja, annak a bűne nem kap bocsánatot”
(Mk 3,29). A szerző sorra veszi, hogyan értelmezte ezt a kijelentést Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, a Trienti Zsinat, majd a modern szerzők, végül korunk Egyházi Tanítóhivatala.
Szent Ágoston: Beszédek János evangéliumáról III. kötet
– LI–CXXV. beszéd (Ókeresztény Örökségünk 14).
Szent Ágoston életművében klasszikus exegetikai mű a Beszédek János evangéliumáról, amely egyben a latin nyelven
írt egyetlen és legmonumentálisabb magyarázat a negyedik evangéliumhoz. Az egyházatya versről versre magyarázza az evangéliumot.
Liguori Szent Alfonz: Megegyezés Isten akaratával. Liguori Szent Alfonz jelen írása korunk embere számára is aktuális, arra hívja fel figyelmünket, hogy az önmagát középpontba állító és kiteljesíteni vágyó XXI. századi ember sem
mehet el érzéketlenül az életszentségre hívó isteni akarat
alázatos hangja, s a keresztáldozat mellett.
Hészükhaszta József: Az Isten megismeréséről. Egy
áthoszi lelkiatya levelei. Az atya elénk táruló küzdelme
a legkorábbi egyiptomi remeték aszketikus hőstetteit idézik, tanítása pedig a megélt teológiát, Isten közvetlen megismerését tárja olvasói elé.
Erkölcsteológiai Tanulmányok 12. A sorozat legújabb kötetében elemzéseket találhatunk a legkülönfélébb erkölcsteológiai problémákról: a hazugságról, a mértékletességről, az
esküről, az eretnekségek morális értékeléséről, a társadalom értékválságáról, a mózesi etikáról, a kételkedő lelkiismeretről, valamint a nevelés és az erkölcs kapcsolatáról.

Korda Kiadó
Ramón Cué Romano: Megcsonkított Krisztusom. Egy spanyol jezsuitát megindít egy műalkotás, melyet a polgárháború időszakában csonkítottak meg. Hosszasan elmélkedik
a korpusz előtt. A könyv nem más, mint a szeretet által
megigézett ember vallomása meggyalázott Istenéhez.
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Paul M. Zulehner: Vágyakozó istenkeresés. Az osztrák vallásszociológus és pasztorálteológus pap könyve hasznos
támpontokat ad a Boldog II. János Pál és a XVI. Benedek által sürgetett új evangelizáláshoz. Különösen fontos ez
most, a harcos ateizmus eltűnőben, inkább az „Isten nélküli” gyakorlati magatartás terjed – vallja a szerző.

Etalon Film Kiadó
Pio atya világa 1. A Pio atya világa című sorozat életének eddig kevéssé ismert történéseinek közzétételével igyekszik
jobban megismertetni őt az olvasókkal. A válogatás első része az atya Pietrelcinában töltött fiatalságának éveibe kalauzol bennünket. A második fejezet azt mutatja be, hogyan
látta Pio atya életét kedves tanítója, lelkiatyja és barátja,
Ágoston atya. A rendkívül bensőséges és mély harmadik
rész Pio atya lelkiségét igyekszik feltárni három szerzetes,
Pio atya három lelki gyermekének visszaemlékezése és tanúságtétele alapján. A válogatás utolsó fejezetében Karol
Wojtyła és Pio atya misztikus barátságába kapunk betekintést.
Nosztalgia. Andrej Tarkovszkij Nosztalgiája a filmművészet rajongói számára felejthetetlen élményt nyújtó, lenyűgöző és
értékes képköltemény. A Nosztalgia egyfelől elszakadás attól a parttól, ahol egységben voltunk a világgal, ahol otthon
éreztük magunkat, másfelől megérkezés a túlsó partra,
ahol már csak úgy érhetjük el az egységet, hogy lemondunk a régiről. A második DVD tartalma: Úton – dokumentumfilm Tarkovszkij Nosztalgiájának készítéséről, magyar
felirattal, és interjúk az alkotókkal (beszélgetés Tonino
Guerrával, Giuseppe Lancival és Franco Terillivel) magyar
felirattal.

Egyesült Protestáns Egyház – Parakletos Alapítvány
Kavicsszínháztól a bibliai terepasztalig. Kavicsszínház,
gallyszínház, üvegszínház, üvegsakk, bibliai terepasztal.
stb.

Éghajlat Könyvkiadó
Pilinszky János: Stigma. Válogatott versek. Pilinszky halálának harmincadik évfordulóján e bőséges válogatás – vallásos verseiből – hosszmetszetet ad költői művéről.
Erdélyi költők antológiája. Az erdélyi magyar költészet művészet és erkölcs, egy emberi közösség vallomása és üzenete, amely az egyetemességet ostromolja, a nagyvilág
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előtt tesz tanúságot egy nép élni akarásáról, küzdelmeiről,
és a nemzetek közösségének lelkiismeretét szólítja meg.
Pomogáts Béla – a kötet szerkesztője – e gazdag irodalom
költészetéből szemezget.
Szabó Ferenc SJ: Új távlatok. Válogatott irodalmi, művelődéstörténeti és teológiai tanulmányok. A neves jezsuita szerzőnek különböző gyűjtőkötetekben, szakfolyóiratokban megjelent írásait és tudományos konferenciákon elhangzott előadásait adja közre e gyűjteményes kötet.

L’Harmattan Kiadó
Szent Simeon az új teológus. Az isteni szerelmek himnuszai. A bizánci kor legnagyobb hatású lelkivezetője költő is
volt, aki tartalmában és formájában is megújította a bizánci
vallásos költészetet, közvetlen és őszinte szavakkal beszélte el belső élményeit, vallotta meg bűneit, és gazdag költői
képvilággal fejezte ki azokat. Jelen kötet összes fennmaradt költői művének magyar fordítását tartalmazza Oláh
Mátyás művészi illusztrációival.
Rudolf Schnackenburg: Jézus Krisztus személye a négy
evangélium tükrében. Schnackenburg részletes elemzései megvilágítják a négy evangélium sajátos vonásait, egymáshoz fűződő viszonyát, hagyománytörténeti összefüggéseit és szemléletbeli eltéréseik ellenére is megállapítható
belső egységét.
A ferences regula. Korai és mai értelmezések. Közli a regula szövegét latinul és magyarul, áttekintést ad az alapítás évszázadának eseményeiről, bemutatja, hogyan jelenik
meg a regula értelmezésének igénye, majd a XIII. század
egyházi és rendi történelmének összefüggésébe helyezve
ismerteti a közösségen belüli és a pápai regulaértelmezéseket.

Lazi Kiadó
Jókai Mór: A Damokosok. A valós és kitalált elemek varázslatos elegye letehetetlen olvasmánnyá teszik ezt az Erdély
aranykorát megelőző korban, a II. Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjáratát követő időkben játszódó Jókai-regényt, melynek fő motívumai a becsület, a hűség és a
hazaszeretet.
Nyírő József: Székelyek. Nyírő József a Székelyekkel egy
olyan művet adott a mindenkori olvasó kezébe, amely a
székely lélek megértésének mindenképp az alfája. Ha napjaink olvasójának néhol vadnak és kegyetlennek is tűnik az
a világ, amely Nyírő tolla alatt életre kel, egy olyan erkölcsi
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világrend, világkép és létértelmezés bontakozik ki ezekből
a novellákból, amelyek kétségtelenül a megmaradást, a
szó legnemesebb értelmében vett életet szolgálják.
Henryk Sienkiewicz: Quo vadis. Róma legkiszámíthatatlanabb császára, az őrült Néró uralkodása idején a gazdag Vinicius patrícius beleszeret Lygiába, a királylányból lett római rabnőbe. A férfi élete egy csapásra megváltozik, Lygia
ugyanis keresztény vallású, és ez számtalan bonyodalomhoz vezet. Noha szeretik egymást, két különböző, sőt ellentétes világot képviselnek, ráadásul egy olyan korban,
amelyben kereszténynek lenni halálos veszedelmet jelent.

Kairosz Kiadó
Lukács László: Az idők jelei nyomában. Gyűjteményt kap
kézhez az olvasó, amelyet szerzője, a Vigilia főszerkesztője
a havonként megjelenő katolikus folyóiratban minden alkalommal „első oldalnak” szánt. Az 1992-es évvel kezdődő
írások visszatekintve azonban kilépnek a „jegyzet”-minőségből, és közelmúltunk, a rendszerváltoztatás lenyomataivá válnak, miközben a legfontosabbat, az Egyház és a keresztény értelmiség szerepét hangsúlyozzák a nemzet újraevangelizálásának felelős tevékenységében.
Somos Róbert: Logika és érvelés Órigenész műveiben.
(Catena-monográfiák 12.) A sorozat legújabb kötetéből
megtudjuk, miképpen értékeli Órigenész a logikát, milyen
módon használ logikai eljárásokat, honnan veszi eszköztárát, hogyan és milyen intellektuális színvonalon érvel és vitatkozik.
Rafael Tomás Caldera: A szeretet természetéről. A szerzőnek, a Navarrai Egyetem filozófusának neve nem ismeretlen az olvasók előtt, s a most megjelenő műve is méltán
tart igényt a figyelemre. Filozófiai fejtegetéseivel ezúttal
Aquinói Szent Tamás szeretetről szóló tanítását járja körül,
mivel úgy gondolja, hogy az Angyali Doktornak „a teológiai
és a filozófiai egyetemesség mesterének” e tanítása mindmáig nem talált méltó fogadtatásra bizonyos látszat-előítéletek miatt. A szerző úgy látja, hogy szükséges újra megvilágítani az e témára vonatkozó szövegeket.
Csókay Károly SJ: Egy magyar hithirdető Chilében. A jezsuita szerző a lánglelkű apostol, Jézus barátja, Hurtado
Szent Albert nyomdokain járva elindul a népmisszió útján.
E színes memoárban megelevenedik a chilei vidék az olvasó számára. Sorsa plébániákra, gimnáziumokba, a tengerpartra, egy rézbányába és kénbányászok közé is elvezeti,
ám mindenütt egy a cél: „hogy minden emberi gyarlósá-
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gunk közepette Üdvözítőnkről, Urunk Jézusról tegyünk tanúságot.”

Sarutlan Kármelita Nővérek
Jean Guitton: Lisieux-i Szent Teréz zsenialitása. „Teréz
kis füzete a XX. század bestsellere lett. Miért? Mert Teréz
egyszerű, gyermeki, zseniális – ártatlan – nyelven fejezte ki
mindazt, amit a misztikusok mindig is mondtak: a szeretet
a minden, és nem a szeretet anyaga; s egyetlen, tiszta szeretetből, csendben végzett cselekedet többet ér, mint minden aszketikus gyakorlat.”
Joseph Bernardin bíboros: A béke ajándéka. Megrendítő
vallomás egy szexuális visszaéléssel alaptalanul megvádolt
főpap életének legkeservesebb éveiről, amely a tiszta életű
bíboros-érsek igazi krisztusi tanúságtétele. A könyv második felében a rákbetegséggel vívott harcáról ír, majd a szív
békéjéről, amely a tisztaszívű emberek ajándéka. Személyes vallomásai mindannyiunk számára, akik más-más szinten vívunk élet-halál harcot, példaértékűek lehetnek.
Avilai Szent Teréz: A belső várkastély. „Élek én, de már
nem én, hanem Krisztus él bennem” – írja Szent Pál. S erre
nemcsak a misztikusokat hívja meg Isten, hanem mindenkit. A kegyelmet mindenkinek megadja, ezt a belső átalakulást mindenkiben véghezviszi – aki átadja Neki az életét.
A misztikusok csak abban különböznek a többiektől, hogy
ők ezt a folyamatot belsőleg is meg tudják tapasztalni, és
ha még arra is kegyelmet kapnak, be is tudnak róla számolni. Avilai Szent Teréznek adatott meg az a különleges
kegyelem, hogy ebben a művében összefoglalást adjon a
keresztény misztika teljességéről.
Christophe Geffroy: XVI. Benedek és „a liturgikus
béke”. Miért adta ki XVI. Benedek a Summorum Pontificumot? Maga adja meg a kérdésre a választ a püspökökhöz
intézett kísérő levelében. A liturgia ne legyen többé konfliktus oka, hogy egyazon Egyház tagjaiként, tanuljuk meg
egymást megismerni és tisztelni, egyszóval: szeretni.
Regina et Decor Carmeli. A CD-n a magyarszéki Sarutlan
Kármelita Nővérek énekelnek egyházzenei művekből.

Tinta Kiadó
Tótfalusi István: Magyarító szótár. Akik szívügyüknek érzik
a szép, magyaros fogalmazást, de segítségre van szükségük, azoknak bátran ajánljuk e kézikönyvet, amelyben
könnyen meglelhetik a kerülni kívánt idegen szó helyett
használható magyar szót vagy szavakat. A Magyarító szó15

tárnak van egy másik hasznos szolgáltatása is. A benne található 12500 régi és új idegen szónak a jelentését is megadja a felsorolt magyar megfelelők által.
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Dedikálások
A Ferenciek terén hétfőtől szombatig ismét találkozhatnak az olvasók és a szerzők. Naponta 14–18 óráig, összességében 43 szerző:
író, költő, teológus dedikálja műveit.
Május 16. Hétfő
1400–1500
1600–1700
1600–1800
1700–1800

Seregély István
Czigány György, Kozma László, Tóth Zoltán József
Bolberitz Pál
Beer Miklós, Freund Tamás, Spangel Péter

Május 17. Kedd
1400–1500
1500–1600
mon Erika
1600–1700
le Ferenc
1700–1800

Hárs Ernő, Pályi Gyula, Reinhard Marx
Beran Ferenc, Czigány György, Ritoók Zsigmond, SiGyürki László, Lőrincz Sándor, Rumszauer Miklós, SüCsókay Károly SJ, Dávid Katalin

Május 18. Szerda
1500–1600
1500–1700
1600–1700
1700–1800

Haider Márta, Veres András
Kopp Mária
Csernóczky Judit, Hager Ritta, P. Kercza Asztrik OFM,
Olofsson Placid OSB
Nemeskürty István, Tímár Ágnes

Május 19. Csütörtök
1500–1600
1600–1700
Péter
1700–1800

Cselényi István Gábor
Dutka Judit, Kék Emerencia, Takách Gáspár, Várnai
Mácz István, Somos Róbert, Szabó Ferenc SJ

Május 20. Péntek
1600–1700
1700–1800

Dér Katalin, Jorsits Attila, Tóth Sándor
Kálmán Peregrin OFM, Lukács László SchP

Színpadi programok a Ferenciek terén május 21-én,
szombaton
1000–1100
nak koncertje

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekará-
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1100–1200
1200–1245
1400–1430
1500–1600
1600–1700

Túlpart zenekar – mesés előadás gyermekeknek
Saltarello zenekar reneszánsz térzenéje
Pódiumbeszélgetés az egyházi film jelenéről és jövőjéről az Etalon Film Kiadó képviselőjével
A Babszem Gyermektánc-együttes bemutatója
A Chameleon Small Band koncertje
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Könyvbemutató a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán
(Budapest V. kerület, Piarista köz 1.)

Május 18. Szerda 1630:

A Szent István Társulat könyvheti újdonsága:
Kálmán Peregrin OFM: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957. —
Grősz József kalocsai érseket, püspökkari
elnök elődjét méltatja Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek,
az MKPK elnöke. A kötetet bemutatja: Dr.
Szabó Csaba, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese.
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A STEPHANUS-DÍJ
A Stephanus-díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány
közösen alapított kulturális díja. 1993-tól az évente megrendezett
Szent István Könyvhét ünnepi megnyitóján kerül átadásra a Társulat
fővédője és az Alapítvány elnöke által, irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak minden évben – az alapító okirat szerint – olyan
szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban
az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik,
mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén. A díjat 1993-tól napjainkig 40 személy nyerte el az alábbi besorolásban.
ÉV
1993.
1994.
1995.
1996.

TEOLÓGIA
Gál Ferenc †
Vanyó László †
Csanád Béla †
Franz Kard. König † (Bécs)

1997.

Erdő Péter

IRODALOM
Erdélyi Zsuzsanna
Nemeskürty István
Vidor Miklós †
Tordon Ákos
Magyar Ferenc †
Valentiny Géza (Bécs)
„A magyar egyházért és kultúráért”

1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

Joseph Kard. Ratzinger (Róma)
Zakar Polikárp OCist (Róma)
Nem került átadásra
Rózsa Huba
Török József
Szabó Ferenc SJ
Jakubinyi György (Nagyvárad)

Mészáros István
Nem került átadásra
Dékány Endre †

Tarbay Ede
Molnár Tamás †(New
York)
Szentmártoni Mihály SJ (Róma)
Dávid Katalin
Kereszty
Rókus
OCist
(Dallas Czigány György
[Irving], Texas)
Joachim Gnilka (München)
Vasadi Péter
Angelo Card. Scola (Velence)
Jókai Anna
Jelenits István SchP
Kalász Márton
Anton Ziegenaus (Augsburg)
Rónay László
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2009.
2010.
2011.

Gánóczy Sándor (Dauphin, Franciaország)
Farkasfalvy Dénes OCist (Dallas [Irving], Texas)
Reinhard Kard. Marx (München)
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Czakó Gábor
Kopp Mária
Skrabski Árpád †
Hárs Ernő
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Hárs Ernő
1920-ban született Magyaróvárott. 1938-ban kitüntetéssel érettségizett a helyi piarista gimnáziumban. Ezt követően 1939-ig ösztöndíjasként Párizsban, majd Bécsben folytatta tanulmányait. 1943-ban a
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán doktorátust szerzett, közben pedig két diplomáciai
tanfolyamot is elvégzett. Ugyanezen év őszén sorkatonai szolgálatra
hívták be: légvédelmi tüzérként harcolt a II. világháborúban. 1944ben Budapest ostroma során súlyosan megsebesült, és egy fogolykórházba került. Gyógyulását követően 1945-től 1946-ig a Földművelésügyi Minisztérium segédelőadója volt, majd a Külügyminisztérium
állományába kerülve dolgozott 1976-ig, mindvégig megtagadva a
belépést a kommunista pártba. Ezért különösen nagy eredmény volt,
hogy a nemzetközi szervezetek főosztályának vezetője lett, és számos államközi kereskedelmi tárgyaláson képviselte hazánkat. 1968ban egy ENSZ-ösztöndíj révén végigjárta a legfontosabb világszervezetek európai és amerikai székhelyeit. A 70-es évek közepétől szabadfoglalkozású író. Közel húsz saját kötet szerzője (versek, tanulmányok). Rendkívül jelentős műfordítói munkássága: francia, német,
olasz és portugál nyelvből fordít. Többek között neki köszönhető Torquato Tasso A megszabadított Jeruzsálem és Camões A lusiadák című eposzainak magyar nyelvre ültetése is. Költői pályája még a II.
világháború idején indult egy saját kiadású versfüzettel, életkörülményei aztán úgy alakultak, hogy ritkán, rendszertelenül jelentkezhetett csak újabb verseivel és műfordításaival. Későn érő költő, aki tudatosan nem az ünnepek ragyogását, fényét idézi, hanem a dolgos
hétköznapok egyensúlyt adó, fáradságos tevékenységét. Szívesen
kalandozik emlékei közt, de a messzi múlt lassan elfeledett alakjait,
tetteit nem pesszimista, kiábrándult tartással idézi, hanem erőt adó
eszményekként, melyek segíthetik nehéz óráiban. Költői példáinak
megválasztásában műfordításai is segítették.
Tudományos pályadíjak, kitüntetések:
1987:
1993:
1996:
1996:

Portugál műfordítói díj
József Attila-díj
Év Könyve-jutalom
A győri költészeti biennále fődíja
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1996: Forintos-díj
2003: Déry Tibor-díj
2009: A Magyar Írószövetség örökös tagja
(A portugál Tengerész Henrik Érdemrend lovagkeresztjének birtokosa.)
Főbb művei (önálló kötetek és műfordítások)
01. Mozaik (versek, műfordítások), 1944.
02. Csillagóra (versek, műfordítások), 1964.
03. Az Európai Gazdasági Bizottság 20 éve (tanulmány), 1968.
04. Steffen: Pestalozzi (műfordítás), 1968.
05. Lépcsőfokok (versek), 1972.
06. Toronyzene (versek), 1978.
07. A nemzetközi szervezetek világa, 1982.
08. Árnyak a barlang falán I–II. (válogatott műfordítások), 1983–
2003.
09. Tisztítótűz (versek), 1984.
10. Camões: A lusiadák (műfordítás), 1984.
11. Ende: A végtelen történet (műfordítás), 1985.
12. Hétalvó napsugárka (gyermekversek), 1990.
13. Hullámgyűrűk (prózai emlékezések), 1990.
14. Baudelaire: A mesterséges mennyországok (műfordítás), 1990.
15. Éjféli tárlat (versek), 1991.
16. Szeptember tenyerén (versek), 1992.
17. Baudelaire: Mit vársz, remény (szonettek, műfordítás), 1992.
18. Haushofer: Moabita szonettek (műfordítás), 1992.
19. Emlékezzünk régiekről (történelmi tárgyú költői munkák), 1993.
20. Tasso: A megszabadított Jeruzsálem (műfordítás), 1995.
21. Aranyhíd (versek), 1997.
22. A dal szüli énekesét (tanulmányok, prózai írások), 1999.
23. Lucifero: Petőfi Sándor Szibériában (műfordítás), 1999.
24. Túl az Óperencián (összegyűjtött gyermekversek), 2000.
25. A hűség énekei. Két német kisepikai mű (Meyer és Goethe, kétnyelvű kiadás), 2001.
26. A mindenség rácsai közt (válogatott és új versek), 2001.
27. Kaleidoszkóp (zenei műfordítás), 2002.
28. Palacküzenet (versek), 2004.
29. Kereszt és koszorú. Búcsú a XX. századtól (önéletrajzi kötet),
2006.
30. Tarlóvirágok (válogatott kiadatlan versek), 2007.
31. Petrarca: Diadalmenetek (műfordítás, kétnyelvű kiadás), 2007.
32. Életed nélkül (versek), 2010.
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Reinhard Kard. Marx
1953-ban született az Észak-Rajna–Vesztfáliában lévő Geseke-ben.
Teológiai tanulmányait Paderbornban, Párizsban, Münsterben és
Bochumban végezte. Teológiai doktorátusát 1989-ben szerezte.
1979-ben szentelte pappá Joachim Degenhardt érsek. 1981 és 1986
között a paderborni Kommende Sozialinstitut lelki igazgatója és a
vállalkozók lelkipásztori felelőse, majd 1989-től 1996-ig a dortmundi
Kommende Sozialinstitut igazgatója volt. Dortmundban szentelték
püspökké 1996-ban. 1996 és 2002 között – mint paderborni segédpüspök – a társadalomtudomány professzora a város egyetemének
teológiai fakultásán. 1999-től 2008-ig a németországi Justitia et Pax
bizottság elnöke. 2002 és 2008 között Trier megyésfőpásztora. 2007.
november 30-án a Szentatya München és Freising metropolitájává
nevezte ki, érseki székfoglalójára a következő esztendő februárjában
került sor. 2009-ben a vallendari filozófiai–teológiai főiskola díszdoktorává avatta. 1990 óta a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja,
2006-tól a rend Németországi Helytartóságának nagyperjele. 2010.
október 20-án XVI. Benedek pápa bíborossá kreálta. Jelenleg a Freisingi Püspöki Konferencia elnöke, a Német Püspöki Konferencia különböző bizottságainak tagja, ezen kívül a Társadalmi és Szociális
Kérdések Bizottságának elnöke. 2006 óta a Német Püspöki Konferencia megbízottja az Európai Közösség Püspöki Konferenciáinak Bizottságában; 2009-től e bizottság elnökhelyettese. 2008-tól a Laikusok
Pápai Tanácsának tagja. 2010-ben kinevezést kapott a Katolikus Nevelés Kongregációjába és az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsába.
Tudományos díjak, kitüntetések:
2002: A Szent Sebestyén Védegylet (Geseke, 1412-től) prokurátori
kinevezése
2003: Franz Weissenbach-díj
2007: Peter Altmeier-medál
2008: Szülővárosának díszpolgárává választják
2009: A vallendari teológiai és filozófiai főiskola díszdoktora
2009: CORINE Nemzetközi Könyv-díj A tőke című munkájáért
Főbb művei:
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01. Ist Kirche anders?, Möglichkeiten und Grenzen einer soziologischen Betrachtungsweise (Másfajta Egyház? A szociológiai nézőpont lehetőségei és határai), Paderborn 1990.
02. Ihr seid der Brief Christi. Priestersein im Zeugnis von Therese
von Lisieux, Johannes XXIII. Und Romano Guardini (Krisztus hírvivői
vagytok. A papi mivolt Lisieux-i Teréz, XXIII. János és Romano Guardini tanúsága szerint), Paderborn 1999.
03. Christliche sozialethik. Konturen – Prinzipien – Handlungsfelder
(Keresztény szociáletika. Körvonalak – Elvek – Cselekvési területek,
Helge Wuldorffal közösen), Paderborn 2002.
04. Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen, (A tőke. Védőbeszéd
az emberért), München 2008. [Magyar kiadás: Szent István Társulat,
Budapest 2009. Fordította: Marx Gyula.]
05. Wir haben Christi Sinn. Heilige als Vorbilder priesterlicher Spiritulaität (Krisztus életünk értelme. A szentek, mint a papi spiritualitás
mintaképei, Peter Schallenberggel közösen), Paderborn 2002.
06. Gerechtigkeit ist möglich. Zwischenrufe zur Lage des Sozialstaats (Az igazságosság lehetséges. Hozzászólások a szociális állam
kérdéséhez, Bernhard Nackéval közösen), Freiburg 2006.
07. Gerechtigkeit vor Gottes Angesicht. Worte, die weiterführen (Az
igazságosság Isten színe előtt. Egy továbbgondolásra ajánlott beszéd), Freiburg 2006.
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HÁRS ERNŐ
költő, műfordító

Teológiai kategóriában
REINHARD KARD. MARX
bíboros, teológus
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A XIX. Szent István Könyvhét támogatói

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE

*
MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK
REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE

*
STEPHANUS ALAPÍTVÁNY
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