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Megnyitó
A Szent István Társulat szervezésében az idén immár huszonkettedik alkalommal kerül
megrendezésre a Szent István Könyvhét, a keresztény szellemiségő könyvkiadók legelismertebb hazai seregszemléje. A rendezvény hivatalosan május 12-én veszi kezdetét, ünnepi
megnyitójára 2014. május 12-én (hétfın), 11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
dísztermében (Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 28. II. emelet, II. János Pál pápa terem) kerül sor. A könyvhetet ERDİ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Szent István Társulat fıvédıje nyitja meg.
A megnyitón bemutatásra kerülnek a könyvhét újdonságai, s ERDİ PÉTER bíboros, valamint
SPÁNYI ANTAL székesfehérvári megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány elnöke, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója átadják az idei Stephanus-díjakat: teológiai kategóriában
BOLBERITZ PÁL professzor úrnak, irodalmi kategóriában pedig FÉSŐS ÉVA írónınek.
A díjazottakat ROKAY ZOLTÁN egyetemi tanár, valamint KATONA ISTVÁN nyugalmazott egri segédpüspök méltatja. A megnyitón közremőködik a Budapesti Vonósok
Vonósnégyese.

Kiadók
Az idén a megújult és megszépült pesti Ferenciek terén huszonöt, az Ünnepi Könyvhétrıl
már ismert (Octanorm) pavilonban naponta 9–19 óráig 33 könyvkiadó várja az érdeklıdıket. A kiállítók hazánk számos térségét képviselik, Budapesten kívül Szegedrıl, Nyíregyházáról, Gödöllı–Máriabesnyırıl, Pannonhalmáról, Kecskemétrıl, sıt Erdélybıl és Délvidékrıl is érkezik egy-egy könyvkiadó. Az egyes kiadók által képviselt szervezetek, egyesületek, egyházak köre is szerteágazó.

A magyarországi szerzetesrendeket képviselı kiadók
01. Agapé Kiadó (ferencesek, Szeged – Újvidék)
02. Bencés Kiadó (bencések, Budapest – Pannonhalma)
03. Don Bosco Kiadó (szaléziak, Budapest)
04. JTMR – Jezsuita Könyvek (jezsuiták, Budapest)
05. Korda Kiadó (Jézus Szíve Népleányai, Kecskemét)

A protestáns egyházi közösségeket képviselı kiadók
06. Harmat Kiadó (Budapest)
07. Hermeneutikai Kutatóközpont (Budapest)
08. Kálvin János Kiadó (Református Egyház, Budapest)
09. Luther Kiadó (Evangélikus Egyház, Budapest)
10. Magyar Bibliatársulat Alapítvány (Budapest)
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Az egyházi sajtó képviseletében részt vevı kiadók
11. Új Ember Kiadó (Budapest)
12. Verbum Keresztény Kulturális Egyesület (Kolozsvár)
13. Vigilia Kiadó (Budapest)

Katolikus egyházi kiadók
14. Ecclesia Szövetkezet (Budapest)
15. Jel Kiadó (Budapest)
16. Magyar Egyházzenei Társaság (Budapest)
17. Marana Tha Alapítvány (Budapest)
18. Szent Atanáz Könyv- és Kegytárgybolt (Nyíregyháza)
19. Szent Gellért Egyházi Kiadó (Szeged)
20. Szent Gellért Kiadó és Nyomda (Budapest)
21. Szent István Társulat (Budapest)
22. Új Város Kiadó (Budapest)
23. II. János Pál Antikvárium (Budapest)

Magánkiadók és terjesztık
24. Attraktor Kiadó (Gödöllı–Máriabesnyı)
25. Éghajlat Könyvkiadó (Budapest)
26. Etalon Film Kiadó (Budapest)
27. Kairosz Kiadó (Budapest)
28. Kárpátia Stúdió (Budapest)
29. Lazi Kiadó (Szeged)
30. L’Harmattan Kiadó (Budapest)
31. Simon Kiadó (Budapest)
32. Tinta Kiadó (Budapest)
33. Unicus Mőhely (Budapest)
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Kiadványok
A könyvhétre ellátogató olvasókat idén több mint 7000 kiadvánnyal, köztük mintegy 70
könyvheti újdonsággal várják a kiadók. Új irodalmi, lelkiségi, teológiai, történeti és filozófiai mővek egyaránt megjelennek. Ízelítı a gazdag kínálatból:

Szent István Társulat
Bolberitz Pál: A keresztény bölcselet alapjai. A kultúra történetét vizsgálva kétségtelen tényként állapítható meg, hogy a filozófiai gondolkodás és a vallási
világnézet szoros kapcsolatban vannak egymással. Számtalan esetben a filozófiát a vallásból, a vallási tanítást a filozófiából lehet megérteni. A bölcselet
pedig nem más, mint a végsı okok, az egyetemes alapelvek tudománya:
azokat a végsı feltételeket és összefüggéseket kutatja, amelyek kívül esnek a
szaktudományos kutatás keretein, de amelyek érvényét a szaktudomány is
feltételezi. Ilyenek a megismerés, a lét, a cselekvés és az alkotás alapvetı
kérdései. Belılük formálódik a bölcselet sajátos problémaköre.
Az idei Szent István Könyvhéten a Stephanus-díj teológiai kategóriájával elismert
szerzı összefoglaló áttekintést nyújt a filozófia rendszerérıl a keresztény világnézet összefüggésében. Az emberi megismerés és a metafizika, továbbá a
filozófiai istentan és a természetbölcselet tárgyalásán túl az ember, a vallás
és az erkölcs filozófiai kérdéseit is feldolgozza.
Fésős Éva: Az ezüst hegedő. „Amilyen gyermekeket nevelünk, olyan lesz majd
az a társadalom, amit ık fognak majd kialakítani” – vallja a könyvhéten épp
88. születésnapját ünneplı írónı. Valóban: kevés olyan felnıtt él ma Magyarországon, aki ne ismerné a klasszikus és népmesei hagyományokat a
legkiválóbb módon ötvözı Fésős Éva meséit és tanulságos történeteit. Verseit, meséit és színdarabjait számos rádió- és tv-mősorban láthattuk és hallhattuk, és napjainkban is elıszeretettel válogatnak munkáiból a gyerekkönyv- és tankönyvkiadók.
A Szent István Könyvhéten a Stephanus-díj irodalmi kategóriájában részesülı meseíró Az ezüst hegedő címő, évek óta rendkívül közkedvelt mesekönyve –
mely 10 kiadásban látott napvilágot – 65 kis történetet tartalmaz, 3–8 éves
gyermekek számára. A Csomor Katalin egész oldalas rajzaival illusztrált kötet fıszereplıi a gyermekek szívéhez közel álló állatok, akik ugyanolyan
próbák elé állnak, mint mi magunk az életben, s akik példájukkal szinte észrevétlenül nevelik az olvasót…
Érszegi Márk Aurél: Pápa, Szentszék, Vatikán. A kifejezetten a magyar olvasóközönség számára készült kézikönyv – a címében vázolt három nagy témakört követve – öt nagy fejezetre bontva mutatja be a római pápa hivatalának eredetét és jellegét, közvetlen segítıit, köztük kiemelten a Római Kúria intézményrendszerét – a 2014 februári állapotnak megfelelıen. A kötet
bepillantást nyújt a Pápai Ház tisztségviselıinek, szokásainak és hétköznapjainak világába, továbbá a Vatikánvárosi Állam mőködésébe is.
„Érszegi Márknak sikerült megtalálnia azt a mőfajt, amely által ezt a nagyon
összetett kérdéskört közérthetıen, de mégis a tényszerőség és a tudomány
szigorának erényét megtartva tudja az olvasóközönség számára átadni” –
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vallja a kötethez írt elıszavában Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm DSc., a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.
Kovács Gergely: Vég nélkül. Szentavatás régen és ma. Igazi ritkaság jelenik meg
a magyar katolikus könyvpiacon ezzel a kötettel, mely a Katolikus Egyház
egyik természetes, vagy éppenséggel természetfeletti életmegnyilvánulásával,
a boldogokkal és szentekkel, nyilvános tiszteletükkel, vagyis a szenttéavatási
eljárás bemutatásával foglalkozik.
A könyv szerzıje, Kovács Gergely okleveles posztulátor szakavatottan vezeti végig az olvasót a szentté avatások történetén, választékos stílusban
magyarázza e fontos életjelenség fejlıdésének állomásait. A könyv kitőnı
segítséget nyújthat mindazoknak, akik meg szeretnék érteni a Katolikus
Egyház egyik legrégibb hagyományát.
Szentmihályi Szabó Péter: Tomori. Dráma öt felvonásban. A Tomori Pál életérıl szóló dráma a mohácsi csata elıestéjén játszódik; a kalocsai érsek, a
magyar hadak vezére életgyónásban idézi fel fordulatos életének fıbb állomásait. Tomori Pál, II. Lajos és udvara, a hazánkat vezetı fınemesek szerepe sok vita tárgya volt és lesz is, de alighanem ez az elsı eset, hogy belülrıl szemlélhetjük magát a folyamatot, mely a végzetes csatavesztéshez és
hazánk szétszakadásához vezetett. Az eladósodott, kivérzett, önmagával is
meghasonlott nép az 1514-es parasztháború és az Európát is megosztó,
vérbe borító reformáció után magára maradt, Pázmány Péter szavával „két
pogány közt”, a Török és a Habsburg Birodalom ütközızónájában. Tomori
Pál története tanulságul szolgálhat minden magyarnak, papoknak, katonáknak, politikusoknak.
Sárosi István: A rabbi, a pápa és a sátán. Dráma két felvonásban. A rabbi, a
pápa és a sátán – szokatlan, megdöbbentı társítás. Márpedig ezt maga a történelem, az emberiség történetének legsötétebb korszaka nyújtotta az elmúlt
században: a mélyen elkötelezett, hívı és tudós római fırabbi, Israel Zolli, a
lelkiismeretének minden idıben és helyzetben bátran engedelmeskedı „angyali” pápa, XII. Piusz – sötét ellenpontként pedig a sok millió áldozatot
követelı, megannyi embert megnyomorító sátáni nemzetiszocializmus népirtó fıszereplıi.
A történelmi dráma idısíkja 1886-tól 2008-ig ível. Párhuzamos életrajzként
követi Zoller és Pacelli sorsát, találkozásaikat, sajátos kapcsolatukat a fasizmus tragikus évtizedeiben és azt követıen is. Sárosi István orvos-író drámája Rolf Hochhut A helytartó címő botrányos mővének ellenpólusa: nagy volumenő, izgalmas, feszültséggel teli alkotás, mely hitelesen tárja az olvasó elé
a való igazságot.
Rainer Maria Rilke: Szonettek Orfeuszhoz. A Rilke utolsó költıi korszakához
tartozó, sok szempontból egyedülálló versgyőjtemény kevesebb mint három
hét alatt készült el 1922 februárjában, és a következı esztendıben külön kötetben is megjelent. Az elsı világháborút követıen Rilke belsı világán valamiféle lelki bénultság uralkodott el, melynek következtében egyetlen önálló mő megírására sem volt képes. Ebbıl a siralmas helyzetbıl mozdította ki
a tizenkilenc éves táncosnı, Wera Ouckama Knoop halálhíre. Wera a költı
szemében a friss és felfelé törekvı mővész jelképe volt; s mintha csak erre,
vagy valami hasonló eseményre várt volna, két héten át megállás nélkül on-
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totta magából a szonetteket. Elképesztı, látomásszerő biztonsággal írt, állítólag törlés és javítgatás nélkül küldte kiadójához a két szonettsorozatot.
Ebben a kétnyelvő kötetben ezeket a verseket olvashatjuk Farkasfalvy Dénes OCist kitőnı fordításában.
Odo Casel: Az Egyház misztériuma. A kötet szerzıje 1905-tıl a Maria Laach
bencés közösségének szerzetese, az apátság liturgikus intézetének vezetıje,
a németországi liturgikus megújulás egyik fı személyisége, számos lelkiségi
mő írója. Az örök Isten menyegzıt készített Fiának, és abba mindnyájunkat
meghívott menyasszonynak. Errıl szól legismertebb könyve; de nem rendszerezı elıadásban és nem is elvont fogalmú beszédben, hanem olyan szabályosan visszatérı módon és képes beszédformában, mely a Szentírásnak,
a liturgiának és az egyházatyáknak a sajátossága.
Dávid Katalin: Soah. Emlékeim a vészkorszak idejébıl. A magyarországi holokauszt 70. évfordulójára megjelenı kiadvány Dávid Katalin mővészettörténész készülı emlékiratainak a vészkorszak idejérıl szóló anyagát tartalmazza. Az emlékirat-töredék, amelyet elsı alkalommal most vehet kézbe az
olvasó, fontos adatokkal gazdagítja a magyar katolikus egyháztörténelmet,
és mintát ad a holokausztról való keresztény gondolkodáshoz.
Matteo Luigi Napolitano: Budapest igazai. A Soá és a vatikáni diplomaták.
A II. világháború idején két szentszéki diplomata, Angelo Rotta budapesti
apostoli nuncius és titkára, a jóval fiatalabb Gennaro Verolino atya magyar
életek ezreit mentette meg. Rotta nunciusról a vatikáni diplomáciai iratok
számtalan adatot megıriztek, azonban a Verolino család által a szerzı rendelkezésére bocsátott iratanyag új távlatokat nyitott meg a korszak kutatásában. Ha ezeket, az események közvetlen megtapasztalását rögzítı dokumentumokat egybevetjük a vatikáni és egyéb iratokkal, egy valódi, tevékeny diplomáciai hálózat léte válik bizonyossá, amely a náci és fasiszta tömeggyilkosoktól zsidó életek ezreit mentette meg. A Vatikán képviselıi az elsı sorban küzdöttek értük. A Világ Igazai iránt az emberiség soha nem lesz képes
leróni hálája örök tartozását…
Maria Eisl–Andreas Laun: A szerelem dinamikája. Új szempontok a Rötzerféle természetes fogamzásszabályozáshoz. Vajon van-e összefüggés a
természetes fogamzásszabályozás, a mesterséges védekezés és a válás között? – Természetesen van. A különféle védekezési módszert alkalmazó párok esetében gyakoribb a válás, mint azoknál, akik nem védekeznek, hanem
a természetes fogamzásszabályozással élik a házasságukat.
Prof. Dr. Josef Rötzer 1965-ben tette közzé elsı alkalommal a természetes
fogamzásszabályozás módszerét. Az azóta eltelt idıszak vizsgálatai bebizonyították, hogy a tüneti-hımérızéses módszer rendkívül megbízható – feltételezve, hogy a ciklusról írásbeli feljegyzések készülnek és az ismert szabályokat betartják. Ez a könyv a Rötzer-féle természetes fogamzásszabályozás
új szempontjait tárja elénk, kutatási eredményekkel és személyes véleményekkel alátámasztva.
Arturo Cattaneo: Nıs papok? Égetı kérdés a cölibátusról. A papi nıtlenség
ugyanolyan idegen napjaink kultúrájától, mint a házastársak egymáshoz való
hősége vagy a házasság elıtti önmegtartóztatás. Szekularizálódott világunkban egyre több támadás éri a cölibátust vállalókat. Mindezek gyakran a hittel
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szembehelyezkedı környezetbıl származnak, és olyan erık koordinálják,
melyek célja, hogy elgyengítsék a Krisztusról szóló tanúságtétel egyik leghatékonyabb elemét: az Isten országáért vállalt szüzesség eszményét.
Pedig a papi cölibátus mélyén meghúzódó logika ugyanaz, mint amely a keresztény házasságban is jelen van: a „minden” és a „mindörökké” teljes
ajándéka a szeretetben… Nem tehetek tehát mást, mint hogy azt kívánjam,
e könyv sikeresen terjedjen, hozzájárulva ahhoz, hogy a cölibátust minél
többen úgy becsüljék, mint Krisztus Lelke ajándékát az Egyháznak, és hogy
azok a fiatalok, akik ezt befogadják – Szent Pál szavai szerint – hagyják,
hogy „Krisztus magához ragadja ıket” (Fil 3,12).
II. János Pál: Induljatok áldásommal. Útravaló fiataloknak. Karol Wojtyła
negyedszázados pápasága idején egy olyan generáció nıtt fel, mely minden
szerénytelenség nélkül „II. János Pál nemzedékének” mondhatja magát. A
XXIII. Jánossal közösen, idén április 27-én szentté avatott „Nagy Pápa”
mindig örömmel fordult a fiatalokhoz; a jövı reménységeiként tekintett rájuk, beszédeiben szinte minden alkalommal külön üzenetet fogalmazott
meg számukra.
A Kívés Zoltán diakónus által összeállított kötetben ezekbıl az üzenetekbıl
találhatunk egy csokornyit. Mivel azonban a pápa véleménye szerint, aki fiatalok között van, az maga is megfiatalodik, így bárki – szülı, nevelı és hitoktató egyaránt – bátran kezébe veheti a kötetet. Szent II. János Pál imádságai, melyek az egyes fejezetek között találhatók, az elmélkedést segítik.
Henri Fesquet: XXIII. János pápa virágoskertje. A II. János Pállal közösen
szentté avatott békeszeretı és szeretetre méltó pápa történeteit és mondásait a Le Monde francia napilap munkatársa, zsinati tudósítója győjtötte csokorba. A humoros, ám elgondolkodtató mondások és történetek a pápa
mély lelkiségét, derős egyéniségét és humanizmusát tükrözik.
Szent XXIII. János nagy érdeme, hogy az Egyház misztériumát sikerült közelebb vinnie az emberekhez, mely által az Egyház mindenki egyháza lett –
még a hitetleneké is. János pápa a kiközösítést az irgalommal cserélte fel, s
tiszta szívbıl, teljes odaadással válaszolt Krisztus kérdésére: „Péter, jobban
szeretsz-e engem, mint ezek?” És e végtelen szeretet ragyogásában minden
egyéb elhalványul…
Gudrun Kugler: Senki sem magányos sziget. Hogyan találjunk magunknak
életre szóló társat? „Honnan tudjuk, hogy ki az igazi?” – ez a mindenki által feltett klasszikus kérdés. Néhányan arra a partnerre gondolnak, akivel
épp együtt vannak. Mások maguktól kérdezik, miközben jövendı társukról
álmodoznak. Sokan akkor teszik fel ezt a kérdést, amikor egy elmúlt szerelemre gondolnak: A házasságok az égben köttetnek – tartja a mondás, ám
ehhez mindent meg kell tennünk, ami hatalmunkban áll. Ebben a kötetben
egy háromgyermekes édesanya a kis életszabályok, a való életbıl származó
élmények, a szerelmi boldogság és bánat tapasztalatainak ismertetésével,
számos javaslattal, s tájékozódást segítı gyakorlati tanáccsal látja el az olvasót.
Ujházi Lóránd: A katolikus katonai ordinariátus struktúrája és szabályozása.
II. János Pál a katonai lelkipásztorkodásért felelıs intézményeket az 1986ban kiadott Spirituali militum curae kezdető apostoli konstitúciójával az egy-
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házmegyékhez hasonló részegyháznak nyilvánította. Vezetésüket a megyéspüspökkel egyenlı jogi elbírálás alá esı ordináriusokra bízta. A konstitúció
kiadása jelentıs egyházkormányzati lépés, hiszen a történelem folyamán a
sokszor hányattatott sorsú katonai lelkipásztori intézmények egyházi tekintélyét és jogállását megerısítette.
Hazánkban 1994-ben a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között megkötött kétoldalú megállapodás eredményeként állították fel a Magyar Honvédség és az akkor még önálló szervezetként létezı Határırség
lelkipásztori gondozására a katonai ordinariátust. Azóta jelentısen megváltozott a Magyar Honvédség felépítése, így az ordinariátusnak is új kihívásokkal kell szembenézni. A kötetben, amely a Magyar Katonai Ordinariátus
mellett számos külföldi felelıs lelkipásztori intézményt mutat be, választ
kaphatunk a sajátos egyházi struktúra kialakításának történetére, a Katolikus
Egyházon belül elfoglalt helyzetére, mőködésének egyházjogi keretére, vezetésére és azokra a nyitott kérdésekre, amelyek a hadsereg megváltozott feladatával és a szövetségi rendszerrel függnek össze.
Bodnár Dániel: Biblia és drámairodalom. A tanulmánykötet szerzıje 20 író –
köztük George Byron, John Milton, Jean Racine, J. W. Goethe, Paul
Claudel, Samuel Beckett, Madách Imre, Pap Károly, Németh László, Sütı
András, Jókai Anna – bibliai témájú drámáit elemzi. Azt vizsgálja, miként
értelmezik a szerzık a különbözı bibliai eseményeket, hogyan jelennek meg
bennük az ismert szereplık: Ádám, Éva, Káin, Mózes, Dávid, Eszter, Keresztelı János, Péter és János apostolok, Júdás és mindenekelıtt Jézus
Krisztus, aki a mővek jelentıs részében abszolút fıalak…
Tóth Sándor: Följegyzések a hegyen. Egy publicista mappájából. „Egyre
győlnek az emlékek, mint szoborpark darabjai – átfőtve a személyesség melegével. Visszapillantásokból azok a tekintetek maradnak meg igazán, amelyek fenti és lenti dimenziójában egyszerre vannak jelen; látó tekintetek emberekre, tárgyakra, eseményekre, mővészetre, eszmei kérdésekre és válaszokra, melyeknek rögzítése írott és hangkommunikációs mőfajokba sorolhatók. Ezek évek hosszú során gazdagodhatnak, csak a lényegre szorítkozhatnak. Hét és fél évtized az életbıl adhat reményt a betakarítás mérlegelésére, a keresztény hetilapokban, rádiókban, különbözı folyóiratokban…
Könyvembe az írásokat válogattam, kedves darabokat a holmi-táramból.
Van még sok, és a bizakodás sem hiányzik, hogy ezek is megjelenhetnek, hiszen akiket ismertem, megajándékoztak aranygondolataikkal, emberséges
példájukkal, segítettek a kiteljesedésben.”
Michael Hesemann: II. János Pál. Örökség és karizma. II. János Pál a világtörténelem egyik óriása volt. Élete és mőve mindannyiunkat megváltoztatott, Isten tevékenysége nyilvánvalóvá lett általa. Michael Hesemann, a hazánkban is népszerő író ezt a könyvét az „évezred pápájának” szentelte.
Segítségére volt ebben a pápa leghőségesebb útitársa, személyes fotográfusa, Arturo Mari, aki 27 éven át követte ıt a földgolyón, tanúja volt életszentségének, és akinek kamerájával számtalan feledhetetlen pillanatot sikerült megörökíteine. Kiválogatta a pápáról készített felvételek közül a
legszebbeket (32 oldalnyi színes képanyag), és elmesélte e képek történe-
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tét, bemutatva ezzel egy szent mélységesen emberi arcát, aki milliók atyja
lett, s akinek élete ma is a remény páratlan üzenete.

Vigilia Kiadó
Luigi Giussani: Miért az Egyház? Ezzel a kötettel válik teljessé Luigi Giussani
munkásságának központi mőve, a „PerCorso” (GondolatMenet) magyar kiadása. A Vallásos érzék és a A kereszténység kihívásának eredete címő kötetek
után a jelen, harmadik kötet – amelyet most ismerhet meg a magyar olvasó
– az Egyház titkát mutatja be, a szerzıre jellemzı logikus és személyes elıadásmóddal.

Harmat Kiadó
Marion Thomas–Frank Endersby: Jézus élete gyerekeknek. A kötet Jézus életét negyvennégy rövid történetben, gyönyörő, akvarell illusztrációkkal
mondja el kisiskolás korosztály számára.
Kevin Leman: Születési sor(s)rend. Személyiségünk születési sorrendünk
tükrében. Könnyed, szórakoztató, ám mégis informatív olvasmány, amely
humorral és számtalan példával főszerezve nyújt támpontokat saját személyiségünk megértéséhez, az elsıszülött, középsı vagy épp legkisebb gyerekek neveléséhez, és ahhoz, hogy jobban eligazodjunk a kapcsolatok útvesztıjében az élet minden területén.
Barbara Coloroso: Zaklatók, áldozatok és szemlélık: az iskolai erıszak.

Óvodától középiskoláig: hogyan szakíthatja meg a szülı és a pedagógus az erıszak körforgását? A mai korhoz igazított, átdolgozott változatban, az internetes zaklatásról szóló fejezettel kiegészülve kerül a magyar
olvasók kezébe a könyv. Ha megfogadjuk a tanácsait, megszakíthatjuk az
erıszak körforgását…

Új Város Kiadó
Maria és Raimondo Scotto: Szexualitás és gyengédség. A házastársi intimitás mővészete. Az olvasmányos stílusban megírt, konkrét esteket bemutató könyv fontos ismereteket és hasznos tanácsokat tartalmaz egy szabad,
derős, örömteli és mégis felelısségteljes, ajándékozáson alapuló intim kapcsolati kultúra kialakításához.
Tóth Pál: Családi kupaktanácsok. Hogyan hozzunk jó döntéseket? A családi
kupaktanács egy olyan fórum, amely minden családtag bevonásával tudatos
és tervezett módon biztosít színteret a család közös ügyeinek megbeszélésére. Hogyan alakíthatjuk ki ezt a gyakorlatot a családunkban? Erre ad választ
könyvében a szerzı.
Erhardt Gyula és Krisztina: Belsı erıforrások. Közösségi lelkiség a házasságban. Ebben a kis könyvben a lelki életre vonatkozóan öt kulcsot adnak
kezünkbe, melyek segítenek abban, hogy a minket körülvevı zajos és rohanó világban kapcsolatunk valóban örökké tartóvá és boldoggá váljon.
Rino Ventriglia: Vészjelzések a párkapcsolatban. Mit kerüljünk? Mikor érdemes szakemberhez fordulni vagy egyéb módon tudatosan javítani kapcsolatunkon? Az olasz párterapeuta közérthetı nyelven vázolja azokat a vész9

jelzéseket, amikre felfigyelhetünk és arra is ad néhány tanácsot, hogyan kezeljük a felmerülı nehézségeket.
Agapé Kiadó
Josip Loncar: A hit útjára lépni. A négygyermekes családapa több mint húsz éve
járja püspöki engedéllyel a világot, hogy Jézus örömhírét vigye hallgatói közé. Az Istenbe vetett hitrıl szól, annak a szívnek a hitérıl, amely képes elfogadni azt, amit Isten szeretne adni, hogy jobban megértsük az evangelizációt, hogy sikeresen részt is vehessünk benne.
Giovannino Guareschi: Egy év Don Camillóval. (Tél, Tavasz, İsz). A sorozat 40-40 válogatott elbeszélést tartalmaz a több száz megjelentbıl. Miközben a két fıhıs – Don Camillo és Peppone – állandóan civakodik és borsot
tör egymás orra alá, mi megtanuljuk, hogy a tiszteletnek, a szimpátiának és
barátságnak semmi köze a pártzászló és a papi reverenda színéhez. Ami
fontos: a személyek embersége. A könyv szerzıje mindezt humoros egyszerőséggel, könnyed, érthetı stílusban adja elı.

Új Ember Kiadó
Christian Feldmann: Élet az árral szemben. A jezsuita Alfred Delp vértanúsága. Amikor a fiatal német jezsuita, Alfred Delp ráeszmélt, hogy a nácik
terrorgépezetéhez nem lehet az értelmes párbeszéd szándékával közelíteni,
vállalta a konfliktust. S mert ragaszkodott lelkiismerete szavához, vértanúhalált kellett halnia.
Jean Bernard: Lelkészblokk 25487. Egy katolikus pap emlékiratai – Dachau
1941–1942. Jean Bernard 1941-ben a dachaui koncentrációs táborba, az
úgynevezett Pfarrerblockba, a papok és lelkészek számára fenntartott részbe
került. A borzalmakról és a barátságról, hőségrıl, kiengesztelıdésrıl szóló
beszámolója egyszerő és tárgyilagos, mentes minden győlölettıl és bosszúvágytól. Hitelesen számol be olyan eseményekrıl, amelyeknek nem szabad
feledésbe merülniük.
Leszkai András: Moha bácsi nagy mesekönyve (I)–II. Az idısebb generáció
tagjai közül sokan emlékeznek még Moha bácsi történeteire. Amikor még
kicsik voltak, esténként a rádióban lehetett meghallgatni, mire tanítja a gyerekeket Moha bácsi, a törpe.
Ezúttal a Riedl Katalin rajzaival két nagy kötetben megjelenı kedves mesék
második kötetét veheti kezébe az olvasó. A könyvet olvasgatva sok okosat
megtudhatunk az árulkodásról, egymás bosszantásáról vagy épp a „csak
azért is” rosszaságról, szóval csupa ismerıs dologról. Meg aztán arról is,
hogy ezek után vagy épp helyettük hogyan lehet barátságban élni azokkal,
akik körülvesznek minket; hogyan különböztessük meg a rosszat a jótól.

Bencés Kiadó
Ki vagyok én? Az élet nagy kérdései keresztény szemmel. Kérdések, amelyeken gyerekkorunk óta törjük a fejünket… amelyekre egész életünkben keressük a választ! Fiúk, lányok, kik vagyunk? Életre szól-e a barátság? Mi tesz
boldoggá? Mi a szerelem? Mitıl lesz sikeres az életünk? A könyvben ezekrıl
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a kérdésekrıl gondolkodunk, hogy felfedezzük, értékeljük magunkat, és
boldogok legyünk.
Máté-Tóth András: Parallax. Meditációk egy sokszínő világról. A Parallax
írásai nem tartalmaznak vallomásokat, mégsem hagynak kétséget afelıl,
hogy szerzıjük otthonosan érzi magát a kereszténység Szent Hagyományában. Benne él és belıle. Szavai arról tanúskodnak, hogy ez a hagyomány élhetı és éltetı. Ennek az élet-elevenségnek két jele világlik ki különösen is az
írásokból: a dialógusra és a megújulásra való készség.

Jel Kiadó
Pawel Zuchniewicz: II. János Pál csodái. A lengyel újságíró a világ legkülönbözıbb táján történt rendkívüli eseményeket győjtötte kötetbe, úgy, hogy az
egyes fejezetek elején II. János Pál pápának A csodák, mint a természetfeletti
rend jelei címő beszédébıl közöl idézeteket.
Puskely Mária: Szent Ágoston regulája. Hippói Szent Ágoston szerzetesi szabályzata szerint ma több száz rend és kongregáció él, az általa megélt, majd
írásba foglalt regulák immár másfél évezrede vezetik az Istentıl megszentelt
nık és férfiak millióit. A fordító és a bevezetı tanulmányt író Puskely Mária
rövid áttekintést ad arról is, hogyan épült be az ágostonos regula a magyar
szerzetesség történetébe.
Balduin Schwarz: Örök filozófia. Törvény és szabadság a szellemtörténetben. Schwarz, a fenomenológia kitőnı képviselıje, a jelenkori filozófia válságát elemzi. Meglátása szerint ez bénítja meg a megismerés erejét és ez töri
meg lendületét. Részletesen elemzi azt a két, egymással párhuzamos mozgást, amelynek hatására kibontakoznak az egymásra következı filozofémák.
A szerzı nem elégszik meg e törvényszerőségek részletes bemutatásával,
igyekszik kiutat mutatni a válságból.
Erkölcstelológiai Tanulmányok 15. A lelkiismeretrıl. Remélhetıen sokan olvassák majd érdeklıdéssel ezt a kötetet, és mélyebben megértik a lelkiismeret
Egyház általi felfogását: azt, hogy ez az ember igazi méltóságának, ugyanakkor Isten elıtti felelısségének soha le nem tagadható, jelentıségében nem
relativizálható alapja.
Sigfried Grän: Mindennapok Jézus idejében. Hogyan zajlott a mindennapi élet
Názáretben, vagy Kafarnaumban? Hogyan éltek abban az idıben a szegények, és a gazdagok, kik voltak a farizeusok, a vámosok, a szamaritánusok,
vagy a zelóták? Milyen betegségekben szenvedtek az emberek, akiket Jézus
gyógyított? Többek között ezekre ad közérthetı, de tudományos magyarázatot a könyv.
Patyi Beáta: Elsıáldozók könyve. Az emlékkönyvben találhatunk emlékeztetı
gondolatokat, imádságokat, de az elsıáldozó saját maga is hozzáfőzheti
azokat az eseményeket, pillanatokat, amelyek akkor épp fontosak voltak a
számára. S erre megkérheti a hozzátartozóit is. Színesítheti még az albumot fényképekkel és rajzokkal, képeslapokkal, ajándékkártyákkal, szentképekkel.
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Verbum Kiadó
Peter Neuner–Paul M. Zulehner: Jöjjön el a te országod. Gyakorlati egyháztan.
A szerzık konkrétan és szemléletesen tárják az olvasó elé, hogy napjaink
változó világában csakis akkor van az egyháznak jövıje, ha megırzi nyitottságát a világ felé, nem zárkózik el a nem keresztény vallásoktól és társadalmaktól, valamint a konkrét élethelyzetek és kulturális kihívások kereszttüzében is nyitott marad.
Nóda Mózes–Zamfir Korinna–Bodó Márta (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat ma-

radandó idıszerősége. Ötven évvel a zsinat után az erdélyi egyházmegyében. A Zsinat olyan távlatokat nyitott, amelyek ötven évvel késıbb is idıszerőek, és amelyekrıl kell és érdemes is beszélni. A kolozsvári Katolikus
Akadémia keretében egy éven keresztül elevenítették fel a zsinat eredményeit, amely most szerkesztett formában is olvasható.

Etalon Film Kiadó
II. János Pál – A béke pápája I–II. A különleges és monumentális film Szent
II. János Pál pápa izgalmas élettörténetét eleveníti fel. Az alkotásban feltárul
a XX. századi történelem és egy példamutató élet számtalan fontos eseménye, a pápa ifjúkorától a több mint 120 országot behálózó apostoli útjain át
földi élete utolsó napjáig. Mősoridı: 120+120 perc.
Kicsoda Ferenc pápa? Az Andrés Garrigó rendezésében elkészült különleges dokumentumfilm érdekes felvételekkel mutatja be a Szentatya életét. Megtudhatjuk, miként szállt már szembe bíborosként is az emberek kizsákmányolásával, miközben a kezdetektıl fogva arra biztatta a fiatalokat, hogy változtassanak életükön. Mősoridı: 45 perc.
A kék madár. George Cukor filmje. A történet fıhıse egy favágó két gyermeke,
akik nagy szegénységben élnek. Karácsony éjszakáján megjelenik álmukban
egy tündér, aki arra biztatja ıket, hogy keressék meg a Boldogság Kék Madarát. A kisfiú és a kislány útra kel, és számtalan kalandjuk során még barátokra is lelnek. Hosszú utazásuk során találkoznak rég nem látott nagyszüleikkel is, és megtapasztalják az igazi boldogságot. Mősoridı: 99 perc.
Joshua. Jon Purdy filmje. Egy városba titokzatos fiatalember érkezik. Joshua, az ifjú ács olyan ember, aki szerény és alázatos, mégis már a jelenlététıl is minden megváltozik. A kisváros lakossága összefog, kis közösséggé formálódik,
és Joshua segítségére siet, hogy felépítsenek egy kis templomot. Joshua jó
példája és segítı figyelme révén az emberek elkezdenek ıszintén önmagukba nézni, és szembesülni az élet legfontosabb kérdéseivel. Mősoridı: 91
perc.
Teréz – A szeretet kis útja. Lisieux-i Szent Teréz – akit XI. Piusz pápa a modern
kor legnagyobb szentjének nevezett – úgy tartotta, hogy a legnagyobb gyakran a legkisebb dolgokban nyilvánul meg, és a kis dolgok legalább annyira
jelentısek, mint a látszatra nagynak tőnık. Az ı életét mutatja be Lindsay
Younce nagyszerő alakításában Leonardo Defilippis filmje. Mősoridı: 92
perc.
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Pio atya világa 3. A sorozat harmadik kötete Giovanni Siena naplószerően lejegyzett visszaemlékezéseivel kezdıdik, majd Monsignore Pierino Galeone
gondolatai kerülnek napvilágra. Pierino fiatal papként, betegen találkozott
elıször Pio atyával, 1945 februárjában. Súlyos betegségébıl kigyógyulván,
azzal a céllal alapította meg a Szenvedés Szolgái világi intézményt, hogy maga is segíthesse a testben és lélekben gyötrıdı embereket.

Tinta Kiadó
Küllıs Imola–Laza Dominika: Népi mondókák. Hagyományos dajkarímek,
gyermekmondókák, dalok, köszöntıversikék. A kötetben dajkarímek,
mondókák, csúfolók, kiszámoló versikék, csalimesék, nyelvtörık és köszöntık találhatók tematikus fejezetekbe csoportosítva. A kiadvány a csecsemıkortól a kisiskoláskorig használható a gyermekek nevelésében. A közreadott
anyag felhasználását 50 kotta segíti.
Rácz János: Gyógyhatású növények. 250 gyógynövény leírása, nevének magyarázata és gyógyhatásának ismertetése. Közli a növénnyel és a növénynévvel kapcsolatos botanikai, néprajzi, mitológiai ismereteket és tárgyalja a növénynek a gyógyításban és a népi orvoslásban betöltött szerepét
is. A kötet végén az olvasó 75 betegség, bántalom mentén csoportosítva
megtalálja, hogy megelızésükre, kezelésükre mely növények fogyasztása javasolt.
Grétsy László: Anyanyelvi séták. Szavaink, neveink és szólásaink születése,
életútja, titkokkal teli világa. A kötet célja anyanyelvünk milliónyi érdekessége, titka közül minél többnek a megismertetése és ezáltal magának a
nyelvnek, legfıbb nemzetösszetartó erınknek minden, magyarságát nem
szégyenlı, hanem arra inkább büszke honfitársunkkal való megszerettetése.
Ezért az olvasókat hatvan kis fejezetnyi tanulságos, de egyúttal szórakoztató
anyanyelvi sétára hívja.
Margalits Ede–Kovács Erzsébet: Magyar–latin közmondásszótár. A szótárban 2000 magyar közmondásszerő bölcsesség található latin megfelelıikkel,
pontos bibliográfiai adatok feltüntetésével. A latin anyag forrásai többek
között Cicero, Erasmus, Szent Jeromos, Horatius, Ovidius, Plinius, Seneca
és Vergilius mővei. A Bibliából 175 közmondás származik.
Kis magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata. Bemutatja a
napjainkra szinte teljesen letőnt paraszti világot, a visszaszorult paraszti
gazdálkodást és annak tipikus tárgyait, tevékenységeit. Az olvasmányokban
felbukkanó vagy idısebb beszélıtıl hallott, ismeretlen jelentéső tájszavak
jelentése eredményesen kereshetı ki belıle.
Goreczky Zsolt: Latin–magyar alapszótár. A kötet a kezdı és középhaladó
nyelvtanulóknak nyújt segítséget. 7075 címszó található benne, melyekrıl
közli a legfontosabb nyelvtani ismereteket. Hatékony segédeszköz a latin
szókincs eredményes bıvítéséhez és a latin nyelv gyors elsajátításához.

Lazi Kiadó
Nyirı József: Székely tragédia. Nyirı József kevésbé ismert, életében kötetbe
nem került, leginkább folyóiratok hasábjain megjelent novelláinak győjte-
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ménye, amelybıl népének tragikus életérzése sugárzik. Rövidprózákba, feszes-tömör, néhol allegorikus-szimbolikus megoldású, balladás hangvételő
írásokba sőrítette a székelység életérzését. Üdítıen hat a meg-megjelenı góbés furfang, s még Uz Bence alakja is felbukkan azokban a novellákban,
amelyeket az író nem dolgozott bele a regénybe.
Harsányi Zsolt: Mathias Rex. Hunyadi Mátyás életútját feldolgozó életrajzi regény, amely a nemzeti király mítoszát ügyesen egyezteti, kapcsolja össze a
történeti valósággal. A mő nemcsak tanulságos, hanem mindezt fordulatosan, a történelmi regény színes, vonzó módszerével közvetíti az olvasónak.
Andreas Englisch: II. János Pál csodái. A szerzı két évtizeden át a saját szemével gyızıdhetett meg a lengyel pápa környezetében történt természetfeletti
eseményekrıl. A német Vatikán-szakértı ezeket, és a „Nagy Pápa” közelében töltött hosszú évek kutatásának eredményeit rendezte kötetbe.
Benedek Elek: A juhász és a sárkány. A mesék Tatárország végtelen mezıirıl,
Spanyolhon napszítta tájairól, a messzi Albán hegyek közül, s a világ legkülönfélébb tájairól származnak: az ottani mesemondók történetei elevenednek
meg a jellegzetesen Benedek Elek-i fordulatokkal, az író sajátos, eleven és tréfás elbeszélı modorában, ékes-szép nyelvezettel elıadva a könyv lapjain.

Kálvin Kiadó
Móricz Zsigmond: A nyáj és pásztora. Válogatott novellák. Újszerő, az egész
életmővön átívelı válogatás, amelynek középpontjában a keresztyén hit, illetve a XX. század eleji református egyház áll. A sokszínő elbeszélések hol
humorral és iróniával, hol drámaisággal vonják be az olvasót Isten népének
és – „méltatlan bár, de elhívott” – szolgáinak mindennapi életébe.

JTMR – Jezsuita Könyvek
Stefan Bauberger: Nyitottan a teljességre. Keresztény hit, zen gyakorlatok.
Lehetséges a párbeszéd kereszténység és buddhizmus között? Keresztények
járhatják-e, s ha igen, hogyan járhatják a zen útját? – A német jezsuita nem a
két vallás közti különbségek gyors feloldásáról kíván meggyızni, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy amikor a kereszténység a buddhizmussal találkozik, épp a különbözıségeik lesznek egymás számára gyümölcsözıvé.
Rashajok, papok, szerzetesek. Istenes emberek a cigányok között. Korántsem mindennapi dolog, hogy egy cigány közösségbıl valaki papnak, szerzetesnek álljon. Mint ahogy annak a papnak a dolga sem egyszerő, akit hivatása a cigányok közé szólít. Miért indulnak el néhányan mégis ezen az úton?
Hogyan élik meg a kirekesztést, a bizalmatlanságot? Hogyan válhatnak egy
cigány közösség (lelki) vezetıjévé? A kötet ezekre a kérdésekre tíz „istenes”
ember életútját bemutatva keresi a választ.
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Dedikálások, programok
A pesti Ferenciek terén hétfıtıl szombatig ismét találkozhatnak az olvasók és a szerzık. Naponta 15–18 óráig, összességében 45 szerzı: író, költı, teológus dedikálja régi és
legújabb mőveit.
Május 12. hétfı
1500–1600
1600–1700
1700–1800

Bíró László püspök (Kairosz), Bolberitz Pál (Szent István Társulat), Simon Erika (Kairosz)
Czigány György (Szent István Társulat), Dávid Katalin (Szent István Társulat), Nagymihályi Géza (Kairosz)
Czigány György (Kairosz), Tóth Sándor (Szent István Társulat)

Május 13. kedd
1500–1600
1600–1700
1700–1800

Kellermayer Miklós (Kairosz), Kocsis Imre (Szent István Társulat)
Bodnár Dániel (Szent István Társulat), Szentmihályi Szabó Péter (Szent
István Társulat), Szöllısi Zoltán (Hitel)
Czakó Gábor (CzSimon), Hársfai Katalin (Szent István Társulat)

Május 14. szerda
1600–1700
1700–1800

Bolberitz Pál (Szent István Társulat), Szabó Ferenc SJ (Szent Gellért),
Székely János püspök (Mária Út Egyesület)
Érszegi Márk Aurél (Szent István Társulat), Kovács Gergely (Szent István Társulat), Máté-Tóth András (Bencés)

Május 15. csütörtök
1500–1600
1600–1700
1700–1800

Juhász Gábor (Kairosz)
Budai Tibor (Új Ember), Kásler Miklós (Kairosz), Mezei Károly
(Kairosz), Schmidt Egon (Új Ember), Szabó Ferenc SJ (Szent Gellért)
Balás Béla püspök (Kairosz), Elmer István (Szent István Társulat), Kerényi Lajos SchP (Szent Gellért)

Május 16. péntek
1500–1600
1600–1700
1700–1800

Báger Gusztáv (Új Ember), Padányi Gulyás Gábor (Kairosz)
Csókay András (Szent István Társulat), Herbert Dóra (Kairosz), Sárosi István (Szent István Társulat), Szentmihályi Szabó Péter (Szent István Társulat)
Kerényi Lajos SchP (Szent Gellért), Kránitz Mihály (Szent Gellért), Mékli
Attila (Kairosz), Válóczy József (Kairosz)

Május 17. szombat
1100–1200
1300–1400
1400–1500
1500–1600
1600–1700
1700–1800

Bendász Dániel (Kairosz)
Hafenscher Károly (Kairosz), Zimányi Ágnes (Kairosz)
Molnár Pál (Kairosz), Török Máté (Kairosz)
Döbrentei Kornél (Kairosz), Petrás Mária (Kairosz)
Dávid Katalin (Szent István Társulat), Rausz Szilveszter (Kairosz)
Juhász Ferenc (Kairosz), Lukács László (Kairosz)
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Programok a Stephanus Könyvesházban
(1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.)
Május 13. kedd
1500

Tomori – Szentmihályi Szabó Péter legújabb könyvének bemutatója
(Szent István Társulat).

Május 14. szerda
1600

Pápa – Szentszék – Vatikán – Érszegi Márk Aurél magyar Vatikán-szakértı legújabb könyvének bemutatója (Szent István Társulat).

Május 15. csütörtök
1600

Biblia és drámairodalom – Bodnár Dániel újságíró legújabb kötetének bemutatója (Szent István Társulat).

Május 16. péntek
1500

A rabbi, a pápa és a sátán. Dráma két felvonásban. – Sárosi István író, kardiológus-belgyógyász új könyvének bemutatója (Szent István Társulat).

16

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 fıvédıje és az Alapítvány elnöke által, irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak minden évben – az alapító okirat szerint – olyan szerzık, akik
magyar nyelven megjelent mőveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai
kultúra értékrendjét közvetítik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi
mőfajok területén. A díjat 1993-tól napjainkig 46 személy nyerte el az alábbi besorolásban.
ÉV
1993
1994
1995
1996
1997

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

IRODALOM
Erdélyi Zsuzsanna
Nemeskürty István
Vidor Miklós †
Tordon Ákos †
Magyar Ferenc †
Valentiny Géza † (Bécs)

1998

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Joseph Kard. Ratzinger (Róma)
Zakar Polikárp OCist † (Róma)
Nem került átadásra
Rózsa Huba
Török József
Szabó Ferenc SJ
Jakubinyi György (Nagyvárad)
Szentmártoni Mihály SJ (Róma)
Kereszty Rókus OCist (Dallas [Irving], Texas)
Joachim Gnilka (München)
Angelo Card. Scola (Velence)
Jelenits István SchP
Anton Ziegenaus (Augsburg)
Gánóczy Sándor (Dauphin, Franciaország)
Farkasfalvy Dénes OCist (Dallas [Irving], Texas)

2011
2012
2013
2014

Reinhard Kard. Marx (München)
Dolhai Lajos
Gianfranco Card. Ravasi (Róma)
Bolberitz Pál

„A magyar egyházért és kultúráért”

1999
2000
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Mészáros István
Nem került átadásra
Dékány Endre †
Tarbay Ede
Molnár Tamás † (New York)
Dávid Katalin
Czigány György
Vasadi Péter
Jókai Anna
Kalász Márton
Rónay László
Czakó Gábor
Kopp Mária †
Skrabski Árpád †
Hárs Ernı
Barna Gábor
Adamik Tamás
Fésős Éva

STEPHANUS-DÍJ
Teológiai kategória

2014

Bolberitz Pál
1941. szeptember 15-én született Budapesten, ötgyermekes családban. Édesapja néhai Dr.
Bolberitz Károly vegyészmérnök, hidrológus; édesanyja néhai Marsovszky Klára. Általános és középiskolai tanulmányait szülıvárosában végezte. 1959-ben kitőnı eredménnyel
érettségizett a Toldy Ferenc Gimnáziumban. Ezt követıen felvételét kérte az Esztergomi
Fıegyházmegye papnövendékei közé, ám ezt államilag megakadályozták (Benke Valéria
mővelıdésügyi miniszter). Az eltiltását követıen elıbb antikvárius, majd autóvillamossági
mőszerész szakmát szerzett.
1961 és 1966 között az Esztergomi Érseki Papnevelı Intézet növendékeként az ottani Hittudományi Fıiskola hallgatója volt. 1966-ban szentelték pappá Esztergomban,
majd a következı két esztendıben a budapesti Központi Papnevelı Intézet lakójaként a
Római Katolikus Hittudományi Akadémián folytatott posztgraduális tanulmányokat.
1968-ban elıbb Szentendrén, majd 1973-ig a budapesti ciszterci Szent Imre Plébánián
szolgált mint hitoktató és segédlelkész. 1969-ben a neves dogmatikaprofesszor, Gál Ferenc irányítása mellett szerezte meg teológiai doktori címét A „jövı” teológiai szemlélete címő
értekezésével, mely 1973-ban önálló kötetben (Reménység és jövı) is megjelent. Ekkortól
kezdve láttak napvilágot tanulmányai és cikkei a Teológia címő folyóiratban és az Új Ember
katolikus hetilap hasábjain.
1973–1974-ben az Esztergomi Hittudományi Fıiskola teológiatanára és az Érseki
Papnevelı Intézet prefektusa volt. 1974-tıl 1976-ig a római Pápai Magyar Intézet növendékeként a Pápai Gergely Egyetem Filozófiai Karán tanult mint a Magyar Katolikus Püspöki Kar ösztöndíjasa, és filozófiai tudományokból „elméleti filozófia” specifikációval
szaklicenciátusi fokozatot szerzett. Mindeközben elvégezte a Rota Romana egyházjogi
kurzusát is. 1976-tól Esztergomban volt filozófiatanár. 1978-ban kinevezést nyert a budapesti Hittudományi Akadémián megüresedett I. számú Keresztény Bölcseleti Tanszékre,
mint nyilvános rendkívüli tanár. 1983-ban a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció bíboros
prefektusától megkapta nyilvános rendes tanári kinevezését. Ettıl kezdve egészen 2013ban történı nyugdíjba vonulásáig e tanszék tanszékvezetı professzora volt. 1996-ban
PhD tudományos fokozatot szerzett. 2013-tól a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
Az 1970-es évektıl kezdve rendszeresen publikál hazai és külföldi folyóiratokban latin, német, angol és olasz nyelven. Tagja a Nemzetközi Cusanus Társaságnak és a Német
Nyelvterület Katolikus Filozófiai Professzorai Szövetségének. Kiadója a Hans Urs von
Balthasar alapította Communio nemzetközi katolikus teológiai folyóirat magyar változatának. A Magyar Kolping Szövetség egyházi elnöke, és a Szövetség Kolping címő lapjának
fıszerkesztıje. Számos egyetemi jegyzet, könyv szerzıje illetve társszerzıje, több kiadvány és kötet fordítója, közel egy évtizeden át a Hittudományi Kar Jegyzetosztályának
vezetıje. A Szuverén Máltai Lovagrend tagja, mint konventkáplán. 1988 és 1990 között a
Hittudományi Akadémia, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kará-
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nak dékánja; 1990–1992-ig dékánhelyettese; 1992–1994 és 1994–1996 között dékánja,
1996–1998 között ismét dékánhelyettese. 2002-tıl 2010-ig a Szent István Akadémia elnöke.
Fontolva haladó teológus és filozófus, közel négy évtizede a magyar katolikus bölcselet aktív formálója.
Kinevezések, pályadíjak, kitüntetések:
1974:
1976:
1978:
1988:
1994:
1995:
2001:
2001:
2002:
2002:
2006:
2008:
2008:
2010:
2010:
2011:
2012:
2013:

Az esztergomi érseki fıszentszék kötelékvédıje
Fıszentszéki bíró
A fıegyházmegyei papi továbbképzı moderátora
Címzetes (nyitra)ludányi apát
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
Pápai prelátus
Fraknói Vilmos-díj
Apostoli protonotárius
Széchenyi-díj
„Parma Fidei” – Hit Pajzsa-díj (elsıként)
Olasz Savoyai Királyi Ház Szent Móric és Lázár Rend tiszti keresztje
A Szuverén Máltai Lovagrend nagykeresztje
Olasz Savoyai Királyi Ház Szent Móric és Lázár Rend parancsnoki keresztje
Gál Ferenc-díj
Nagy Konstantin és Szent György Rend parancsnoki keresztje a csillaggal
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal
Budapest Díszpolgára
A Magyar Tudományos Akadémia doktora

Fıbb mővei:

Könyvek
01. Végsı döntés a halálban. Licenciátusi dolgozat. Kézirat, Budapest 1968.
02. A „jövı” teológiai szemlélete. Doktori disszertáció. Kézirat, Budapest 1969.
03. Reménység és jövı. Ecclesia, Budapest 1972.
04. Philosophischer Gottesbegriff bei Nicolaus Cusanus im „De non aliud”. Szaklicenciátusi dolgozat.
Kézirat, Róma 1976.
05. Bölcselettörténet II. Újkor, legújab kor. Nyíregyháza, 1978; 2. kiadás: Budapest, 1982.
06. Általános metafizika. Hittudományi Akadémia, Budapest 1980; 2. kiadás: 1989.
07. Isten, ember, vallás a keresztény filozófiai gondolkodás tükrében. Ecclesia, Budapest 1981; 2. kiadás 1987.
08. Bevezetés a logikába. Hittudományi Akadémia, Budapest 1981; 2. kiadás: JEL Kiadó, Budapest 2002; 3. kiadás: Szent István Társulat, Budapest 2010.
09. Ismeretelmélet. Hittudományi Akadémia, Budapest 1981; 2. kiadás: 1990.
10. Filozófiai istentan. Hittudományi Akadémia, Budapest 1981; 2. kiadás: Isten a filozófiában,
1991.
11. A filozófia lényege, alapproblémái és ágai. (Nyíri Tamással és Turay Alfréddal közösen.) Szent
István Társulat, Budapest 1981; 2. kiadás, 1992.
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12. Kozmológia. Hittudományi Akadémia, Budapest 1982.
13. Lét és kozmosz. Az anyagi világ keresztény szemlélete. Ecclesia, Budapest 1986.
14. Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája. (Gál Ferenccel közösen.) Ecclesia, Budapest
1987.
15. Minek gyónjak? Agapé, Novi Sad 1989; 2. kiadás: Ecclesia, Budapest 1990; 3. kiadás:
Ecclesia, Budapest 2002.
16. Philosophischer Gottesbegriff bei Nicolaus Cusanus in seinem Werk „De non aliud”. St. Benno
Verlag, Leipzig 1989.
17. Ákos Pauler, Béla von Brandenstein, Valéria Dienes. Társszerzıként. In: Coreth–Neidl–
Pfligersdorfer, Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts.
Bd. III. Verlag Styria, Graz 1990.
18. Sorsközösség Krisztussal. Nagyböjti gondolatok. Márton Áron Kiadó, Budapest 1992; 2. kiadás: 1995.
19. És az Ige testté lın. (Kopp Judittal közösen.) Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged 1993.
20. Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. Kézirat. Budapest 1994.
21. A második parancsolat. (Balassa Péterrel, Boda Lászlóval és másokkal közösen.) In: A Bizonyság két táblája. Tudomány Kiadó–Magyar Rádió, Budapest 1995.
22. Elkötelezetten. Útmutatás a mai világban. Márton Áron Kiadó, Budapest 1996.
23. Alkotó hit. Magyar Kolping Mozgalomért Alapítvány, Budapest 1996; 2. kiadás: 2002.
24. Hit és ész. Magyar Kolping Szövetség, Budapest 1997.
25. Szabadság és erkölcs. Magyar Kolping Szövetség, Budapest 1998.
26. Bevezetés a logikába. JEL Kiadó, Budapest 1998.
27. Érték és Etika. Magyar Kolping Szövetség, Budapest 1999.
28. A metafizika alapjai. JEL Kiadó, Budapest 2000; 2. kiadás: JEL Kiadó, Budapest 2007.
29. A megismerés és értelmezés filozófiája. JEL Kiadó, Budapest 2002.
30. Szó és tett. Magyar Kolping Szövetség, Budapest 2002.
31. A keresztény bölcselet alapjai. JEL Kiadó, Budapest 2002; 2. kiadás: Szent István Társulat,
Budapest 2011.
32. Krisztus követségében járunk. Elmélkedések az egyházi év ünnepeirıl. Magyar Kolping Szövetség,
Budapest 2003.
33. Thália és teológia. (Eperjes Károllyal közösen) Válasz, Budapest 2003.
34. Az etika alapelvei. Hamvas Béla Intézet, Budapest 2003.
35. Bölcselettörténet (Hosszú Lajossal közösen). Szent István Társulat, Budapest 2004.
36. Európa és a kereszténység. In: Haza a magasban 14. Szent István Társulat, Budapest 2004.
37. Gyızedelmes hit. Elmélkedések, tanulmányok. Magyar Kolping Szövetség, Budapest 2005.
38. Ateizmus és keresztény hit. JEL Kiadó, Budapest 2007.
39. Tanúim lesztek. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a „B” liturgikus év szerint. Szent István Társulat, Budapest 2008.
40. Igazság vagy szeretet? Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a „C” liturgikus év szerint. Szent István
Társulat, Budapest 2010.
41. Relatív és abszolút. Válogatott teológiai és filozófiai írások. Éghajlat Könyvkiadó, Budapest
2011.
42. Hit és tudomány. A reménység végtelen útjain. (Freund Tamással közösen.) In: Manréza Füzetek 9 (Riporter: Kovács Lajos Péter). Éghajlat Könyvkiadó, Budapest 2011.
43. Virrasszatok. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek az „A” liturgikus év szerint. Szent István Társulat, Budapest 2013.
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Tanulmányok, szócikkek
01. Van-e normatív ereje a tényleges erkölcsnek? In: Teológiai Évkönyv. Szent István Társulat, Budapest 1975.
02. Ateizmus és keresztény válasz. In: Vigilia (1981/7), 433–441.
03. A szemlélıdés keresztény értékelése. In: Teológia (1982/1), 12–15.
04. A „végsı dolgok” katolikus szemmel. In: Moody, Élet az élet után. Ecclesia, Budapest 1983;
azóta nyolc kiadás.
05. İsi kérdések és válaszok. In: Teológia (1984/3), 5–8.
06. Feszültségek a fiatalok és felnıttek életében. In: Vigilia (1984/9), 661–667.
07. A gyónás nehézségei. In: Teológia (1985/3), 161–165.
08. Az ige hallgatói. In: Teológia (1986/2), 121–124.
09. Szenvedés és szeretet. In: Vigilia (1986/4), 258–260.
10. Béla Freiherr von Brandenstein: Der Mensch vor Gott. In: Vigilia (1987/3), 232–233.
11. De conceptu libertatis apud Sanctum Thoman Aquinatem. In: Studi Thomistici. Roma 1987, 168–
175.
12. A felnıttkor evangelizációja. In: Teológia (1988/3), 145–149.
13. Filozófia és keresztény hit. In: Vigilia (1989/6), 406–411.
14. A filozófiai és a keresztény istenfogalom találkozása. In: Vigilia (1990/2), 105–110.
15. Abortusz és etika. In: Együtt az életért fenntartások nélkül. Magzatvédı Társaság, Budapest
1990, 14–19.
16. Kereszténység és humanizmus. In: JEL (1991/6), 173-176.
17. Az eljövendı Ország. In: Teológia (1992/4), 212–216.
18. A modernség keresztény gyökerei. In: Vigilia (1993/7), 486–493.
19. Címszavak (filozófia) In: Magyar Katolikus Lexikon 1–2. kötet (szerk. Diós István). Szent
István Társulat, Budapest 1993–1996.
20. A szabadság csapdái. In: JEL (1994/4), 99–101.
21. Egyház és társadalom a harmadik évezred kapujában. In: JEL (1994/8), 227–230.
22. Evangelizáció egy ateista világban. In: JEL (1994/10), 301–302.
23. Autonómia és erkölcs. In: Felelısségünk az élı világért. Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium, Budapest 1994, 15–24.
24. Az ember cselekedeteinek erkölcsi értéke. In: Támasz és Talpkı, Kálvin Kiadó, Budapest 1994,
35–37.
25. Hat die effektive Moral normative Kraft? In: Folia Theologica, Vol. 5. Márton Áron Kiadó, Budapest 1994, 89–105.
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Fésős Éva
Fésős Éva 1926. május 14-én született Cegléden. Édesapja Dr. Fésős György magyar
királyi közjegyzı, édesanyja Füle Piroska. Apja 1929-ben Kiskunhalasra kapott kinevezést, így családja is ebbe a városba költözött. Itt töltötte gyermekkorát és végezte el az
elemi, majd a polgári leányiskola elsı három osztályát. 1939-ben édesapja újabb áthelyezése miatt családja Vácra került, így a polgári iskola negyedik osztályát már az ottani Karolina iskolában fejezte be. 1944-ben a Karolina kereskedelmi középiskolában érettségizett, majd 1945-ben a váci „Aranyoroszlán” drogéria inasa lett. Az itt eltöltött két tanulóév után segédvizsgát tett és segédlevelet szerzett, ám az államosítások miatt ebbéli tevékenységét nem folytathatta. A kereskedelmi középiskolában megalapozott gép- és
gyorsírás tudását egy pesti magániskolában (Dr. Szlabey) fejlesztette tovább, ahol a beszédírás fokig és tanítói oklevél megszerzéséig jutott; ám mivel tanítani nem szeretett
volna, munkát keresett. A Kohó- és Gépipari Központban kapott állást gyors- és gépírói
minıségben.
1950-ben Kaposvárra került, itt kötött házasságot Temesi Lajossal. Házasságukból négy gyermek született, ám elsı gyermeküket három hónapos korában elveszítették.
Kaposváron elıször az Országos Szövetkezeti Hitelintézetnél, majd a Vasgyárban és a
helyi állatforgalmi vállalatnál, végül nyugdíjazásáig a KÖJÁL-nál dolgozott. Meseíró
munkássága a Gyermekrádiónál kezdıdött 1958-ban, melyet önvallomása szerint a köznyelven véletlennek nevezett isteni gondviselés indított el. Családja támogatásával a meseírást hivatali munkája mellett is bátran vállalta. A Rádió állandó külsı munkatársként
két évtizeden át számtalan esti mesével, havonta két teljes óvódások mősorával, évente
két mese-hangjátékkal s egy gyermekopera szövegkönyvével örvendeztette meg hallgatóit. Ezenkívül voltak 100 adást is megért sorozatai (Csacsi Tóni és Tüskeböki jelenetei és az
Így kell járni címő gyermekeknek szánt közlekedési mősor).
Írásban eleinte csak a Dörmögı Dömötör címő gyermekújságban jelentek meg versei
és meséi, vagy elszórtan antológiákban (Csupa mese; Csupa új mese; Róka Móka bábszínháza). Nyugdíjazása után, férje buzdítására kezdte el hangjátékait, mesejátékait mesekönyvekké átdolgozni. Elsı önálló kötete Csupafül címmel a Móra Könyvkiadónál jelent meg
1968-ban. Ezt követte Az ezüst hegedő a Szent István Társulatnál 1987-ben (a kötet azóta
10 kiadást ért meg), és számos mesekönyv. A palacsintás király címő meséjébıl mesefilm
készült a televízióban (1973) az általa írt forgatókönyv alapján, 2008-ban pedig színpadra
került a kaposvári Csiky Gergely Színházban, s újabban az egri Gárdonyi Géza Színház
is tervezi színre vitelét. 1984-ben a Népszínház mutatta be A csodálatos nyúlcipı címő
meséjébıl írt darabot, majd 1991-ben a Budapesti Kamaraszínház a Józsefvárosban.
Az utóbbi idıben felnıttekhez szóló versei jelentek meg a kaposvári Berzsenyi Társaság Somogy címő folyóiratában.
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Kitüntetések, pályadíjak:
1965:
1974:
1977:
1984:
1989:
1994:
2001:
2004:
2006:
2008:
2014:

A Magyar Rádió Nívódíja (a Csupafül címő mesesorozatért és az azt befejezı
Csodálatos nyúlcipı címő hangjátékért)
A Magyar Televízió Nívódíja (A palacsintás királyért)
A Közbiztonsági Érdemrend arany fokozata (az Így kell járni címő százrészes
sorozatért)
A Szakszervezetek Megyei Tanácsának Mővészeti Díja
Somogy Megye Mővészeti Díja
Kaposvár Város Szolgálatáért kitüntetés
IBBY Életmődíj (International Board on Books for Young People [IBBY] –
Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsától)
Kaposvár Város Díszpolgára
A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje (polgári tagozat)
Somogyi Príma-díj
Pro Comitatu Somogy (címeres aranygyőrő)
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07. Az ispilángi rózsafa. Örökmécs, Budapest 1991.
08. Aranypofácska. Szent Gellért Kiadó, Budapest, 1997; 2. kiadás: VIP Press, Kaposvár
2009.
09. Régi szép mesék. Szalontai, Budapest 1993. (Német fordítása: Alte schöne Märchen. Szalontai, Budapest 1993.)
10. A csodálatos nyúlcipı. Szent Gellért Kiadó, Budapest 1998.
11. Tündérjárta mesetájon. Szent Gellért Kiadó, Budapest 1998; 2. kiadás: Kairosz, Budapest
1998.
12. Nyúl a cilinderben. Szent Gellért Kiadó, Budapest 2000; 2. kiadás: Kairosz, Budapest
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