
A XVII. Szent István Könyvhét újdonságai 
 

Szent István Társulat 
Szentek élete I–II. + DVD-ROM. A szentek legbıvebb életrajzi győjteménye a magyar 

könyvkiadás történetében: 2000 év 6200 szentje, 2800 oldalon, Dr. Diós István 
szerkesztésében. Különlegessége e győjteménynek, hogy kevés kivétellel valamennyi szentrıl 
képet is közöl, továbbá, hogy tartalmazza az ún. Római Mártirológiumot, mely magyar nyelven 
elıször kerülhet az olvasók kezébe. A kétkötetes mő sötétzöld mőbır kötésben, arany- és 
vaknyomással díszítve, reprezentatív kivitelben jelent meg. A kétkötetes mőhöz kapcso-lódva, 
külön DVD-n a liturgikus év valamennyi és a naptári év legjelentısebb szentjeinek életrajza (a 
hozzájuk tartozó képekkel), valamint szentmiséjük kö-nyörgése és az olvasmányok, illetve a 
kapcsolódó homília anyaga olvasható és hallható, a szerkesztı elıadásában.  

Nemeskürty István: Magyar századok. Gondolatforgácsok a nemzet életrajzához – így jellemzi 
könyvét a szerzı. A tıle megszokott leleménnyel és éleslátással követi nyomon nemzetünk 
életének meghatározó történelmi eseményeit, az államalapítástól napjainkig, hogy kikutassa: 
Miért szőnt meg államiságunk 1541 után, hogyan alakult újjá és lett rövid ideig sikeres 1920-tól, 
hogyan s miért szolgáltatta ki magát két világhatalomnak, s 1989-tıl miért nem sikerül a nemzet 
államának egységes országgá válnia? 

Gánóczy Sándor: Határon innen, határon túl. Teológiai párbeszédek. A kötetben szereplı 
tanulmányok a Franciaországban élı, több nyelven publi-káló, neves katolikus teológus, 
egyetemi tanár munkásságát hivatott bemu-tatni – abból az alkalomból, hogy szerzıjük az idén 
teológiai Stephanus-díjat kapott. Összegyőjtött tanulmányai betekintést adnak abba a termékeny 
párbe-szédbe, melyet a szerzı évtizedek óta folytat a természettudományok és a bölcselet jeles 
képviselıivel, mint például az állattan világhírő szaktudósával, Martin Heisenberggel, az 
etológus Csányi Vilmossal, a káoszelméletet kutató Otto Röslerrel vagy a pszichológus Pécsi 
Lászlóval. A katolikus Gánóczy jeles Kálvin-kutató is, kötetében Kálvinról írt tanulmányok is 
olvashatók. 

Czakó Gábor: Csata minden áldott nap. Önéletrajzi elemekbıl szıtt ifjúsági regény, mely 1950 
nyarán játszódik egy kis dunántúli faluban, ahol gyerek-bandák szervezıdnek, s a szemben álló 
felek a felnıtt társadalom életének mintájára hadakoznak egymással. Zoli, a regény fıhıse a 
harcok, ellentétek során jön rá, mik az élet igazi értékei és prioritásai. A regény szerzıje az idén 
irodalmi Stephanus-díjat kapott.  

Michael Hesemann: Sötét alakok. Mítoszok, legendák és hazugságok a Katolikus 
Egyház történetébıl. Izgalmas történelmi utazásra hívja olvasó-ját e könyv szerzıje, aki 
sokoldalú ember: történész, író, újságíró, kultúr-antropológus és dokumentumfilmes egy 
személyben.  Könyvében az egyház-történelem „fekete legendáinak” a nyomába ered, s 
lebilincselı módon, történészi alapossággal ad választ az olyan kérdésekre, mint: – Valóban nıs 
volt Jézus? – Léteznek eltitkolt evangéliumok? – Tényleg élt Johanna, a nıpápa? – Mi az igazság 
a Szent Grál, az inkvizíció, Galilei, a Templomosok vagy a holokauszt és XII. Piusz pápa esete 
körül? A Vatikáni Titkos Levéltárban is kutatásokat végzı szerzı könyvével nagyban hozzájárul 
a történelmi igazság feltárásához. 

Jan Dobraczynski: A szent kard. Ez a regény a születı kereszténység korába kalauzolja 
olvasóját. Hıse Pál apostol, kinek tetteirıl az Apostolok Cselekedetei számol be, s ez a színes, 
bibliai leírás már önmagában is alkalmas rá, hogy egy regény alapjául szolgáljon: fogság, 
menekülés, üldözés, hajótörés, a császári Róma csillogása, a provinciák nyomorgó népe... A 
szerzı azonban mindezt kiegészíti a világtörténelem és a képzelete diktálta eseményekkel, s így 
egy fordulatokban gazdag kalandregényt ad az olvasó kezébe. 

 
Fekete István: Búcsú. A népszerő író több mint hetven, megejtı szépségő novellája, melyek az 

évszakok változását követve egy egész esztendı színeit, fényeit, az elmúlás és az újjászületés 
csodáját varázsolják elénk. 



Czigány György: Zárófogadás. Új prózai írások és versek a neves szerzı tollából. Nyolc 
évtized álma és valósága, egy élet lírai summázata sőrősödik itt kötetbe, mint emberek egy 
zárófogadáson, a búcsú felemelı pillanatában.  

Vasadi Péter: Kenyeret adtál... Vasadi Péter nemcsak kortárs irodalmunknak: a katolikus 
eszmélkedésnek is kivételes alakja. Esszéit a lírikus írja, verseibıl a teológus szól: mővészete a 
keresztény mővelıdés fontos állomása. Jelen kötetében legújabb prózai írásai olvashatók. 

Tóth Sándor: Csillagárnyék. Az idén hetvenéves költı, újságíró, mőfordító, tanár és 
mősorvezetı tíz esztendeje jelentkezett utoljára verskötettel (Adag-gio). Most megjelent 
legújabb könyvében örömmel olvashatjuk új és régebbi verseit, valamint a számára kedves 
szlovák költık verseinek mőfordításait. 

Mácz István: Merjünk boldogok lenni! A hegyi beszédben Jézus az Isten Országának 
alaptörvényeit hirdette meg a nyolc boldogság által. Bibliai hivatkozások, irodalmi és filozófiai 
utalások segítségével könyvében a szerzı arra hív, buzdít, bátorít minden embert, hogy 
lehetséges ezt az életmódot követni, hiszen Jézus is eszerint élt. Lehetünk boldogok, merjünk 
azok lenni. 

Miklósházy Attila: Egy szív, egy lélek. (Pásztorok sorozat) A kultúra alapvetı 
meghatározója a vallás és a nemzeti identitás. Egy másik kultúrába integrálódni nem könnyő. S 
egyáltalán: lehetséges-e, hány nemzedék kell a beilleszkedéshez, s vajon megvalósítható-e az 
integráció a magyar identitás elvesztése nélkül – vagy az asszimilációt kell természetes 
folyamatnak tekintenünk? A Kanadában élı Miklósházy Attila, a külföldi magyarok 
nyugalmazott püspöke ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni, miközben életérıl és 
munkásságáról beszél a kötet két szerkesztıjének: Kipke Tamásnak és Elmer Istvánnak.  

Beer Miklós: Mindenhol pap vagyok. (Pásztorok sorozat) Elmer István inter-júkötetében a 
filozófus mőveltségő Beer Miklós, a Váci Egyházmegye fıpász-tora vall életútjáról, a világban 
és az egyházban megélt pozitív és negatív tapasztalatairól, egyházi pályafutásáról. 

 
Vigilia Kiadó 
Thomas Merton: Párbeszéd a csönddel. A kötet a modern idık egyik legna-gyobb hatású, 

világszerte ismert lelki írójának imádságaiból, verseibıl és rajzaiból közöl válogatást. 
 
Verbum Keresztény Kulturális Egyesület 
Ferenczi Sándor: A Gyulafehérvári (Erdélyi) Fıegyházmegye történeti papi névtára. Az 

alapításának 1000. évfordulóját ünneplı erdélyi egyházmegye ezzel a kötettel kíván emléket 
állítani papjainak, számba véve a kezdetektıl napjainkig szolgálók névsorát, kikutatva és 
feljegyezve legfıbb adataikat. Ez a komoly történeti munka a Szent István Társulattal közös 
kiadásban jelent meg. 

 
Bencés Kiadó 
Simon T. László: Nem csak Isten evangéliumát. A szerzı bemutatja, hogyan állította életét 

Pál apostol az evangélium szolgálatába. Nem Pál-életrajzot írt, inkább afféle életrajzi 
rekonstrukciót, igyekezvén rendszerbe foglalni az apos-tol tanításában körvonalazódó teológiai 
reflexiókat. 

Kees Teszelszky: Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. 
Hogyan alakult a korona jelentése évszázadok alatt? Mi az összefüggés a korai nemzeti identitás 
fejlıdése és a koronához főzıdı eszmék jelentése között? – Ilyen és hasonlóan izgalmas 
kérdésekre adja meg a tudományos választ e könyv avatott szerzıje. 

 
Agapé Kiadó 
Rokay Zoltán: Imádkozzunk Szőz Máriával májusban. A neves filozófia professzor bibliai 

elmélkedései a lorettói litániáról. 



Valerio Albisetti: Az élet, mint a bennünk rejlı boldogság útja. A Dimenziók sorozat 
legújabb kötetében a szerzı rávilágít, hogy az életünk során tapasztalt akadályok, botlások, 
harcok és sikerek, mind-mind a boldogsághoz vezetı út elengedhetetlen tartozékai.  

Benyik György: Igézı leckék. Elmélkedések a B liturgikus év szentleckéirıl. Lelkipásztoroknak 
és egyéni bibliaolvasóknak egyaránt ajánlott olvasmány. 

 
Harmat Kiadó 
Bill Perkins – Randy Southern: A pucér valóság. A szexuális tisztaságról fiúknak. A 

szerzık bibliai alapon, de a kamaszok élethelyzetébıl kiindulva ıszintén, gyakorlatiasan és 
szellemesen szólítják meg azokat a tizenéves fiúkat, akik korunk szexuális szabadosságával 
szemben felelısebben keresnek választ kérdéseikre.  

Dr. Henry Cloud – Dr. John Townsend: Határaink. A szerzık valódi élethely-zetekbıl és 
esetekbıl kiindulva vizsgálják, hol húzódnak személyiségünk határai: mit védenek, hogyan 
jelölhetjük ki azokat, mikor sérülnek meg, és hogyan lehet helyreállítani ıket?  

 
Lazi Kiadó 
Antoine de Saint-Exupery: A katedrális kövei. İszinte, megható gondolatok a szeretetrıl, a 

szerelemrıl, a barátságról és Istenrıl. A világhírő francia író életmővének ismert és kevésbé 
ismert darabjaiból ad válogatást ez a győjte-ményes kötet.  

Karinthy Frigyes: Minden másképp van. A kötet szerkesztıje a regények, elbeszélések, 
humoreszkek, cikkek, karcolatok, versek, paródiák, drámák, jelenetek és tréfák több ezernyi 
lapjából hámozta ki és szedte csokorba Karinthy vidám és komoly bölcsességeit. 

 
Kálvin Kiadó 
Pecsuk Ottó: Pál és a rómaiak. A Római levél kortörténeti olvasata. A kötet jól használható 

„kommentárként” is a Római levélhez, ugyanakkor kiváló bevezetést ad az értı olvasónak az 
elsı századi Római Birodalom, a korabeli judaizmus és az ısegyház világába.  

Tim H. Lohse: Villámbeszélgetések a lelkigondozásban és a tanácsadásban. A 
lelkigondozóként és pszichológiai tanácsadóként dolgozó szerzı a villámbeszélgetések különös 
törvényszerőségeibe és csapdáiba nyújt bepillan-tást, útmutatást kínálva azoknak, akikhez 
segítségért fordulnak. 

 
Magyar Bibliatársulat 
Bottyán János: A magyar Biblia évszázadai. A magyar bibliafordítások és kiadások története a 

kezdetektıl (a XV. századtól) napjainkig. 
 
Luther Kiadó 
Cserháti Sándor: Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levele. A tudományosságnak 

és a bibliamagyarázat olvasmányossá tételének igényével készült e kötet. Áttekinthetı 
szerkezetét és tartalmának stílusát a könnyen érthetı, szövegmagyarázó gondolatmenetek 
alapozzák meg. 

 
Korda Kiadó 
Sofia Strill-Rever: Ezeregy boldogság. Emmanuelle nıvér gondolatai, elmélke-dései arról 

tanúskodnak, hogy a szegényeket szolgáló szeretet – melynek egyik élı tanúja – korunk rohanó 
világában is megvalósulhat.  

 
Jel Kiadó 
Anselm Grün: Kiút a depresszióból. A teológus, lelkivezetı és pszichoterapeuta szerzı 

értelmet és szívet megszólító gondolatai és tanácsai a vallásukat keresı, vagy a létük 
egzisztenciális értelméért küzdı emberek számára. 



Mővész-világ. Jálics Kinga interjúi népszerő és ismert személyiségek gondolatait, ıszinte, 
közvetlen és önfeledt történeteit írják le. Avar István, Bodrogi Gyula, Törıcsik Mari, Czigány 
György és még sokan mások mesélnek életükrıl. 

Portré mikrofonnal. Érdekes, izgalmas, hívı és kétkedı, elkötelezett és küzdı emberek vallanak 
szakmájukról, gyermekkoruk emlékeirıl. A Magyar Katoli-kus Rádió azonos címő mősorából 
ad válogatást ez a kötet, olyan személyi-ségek vallomásaiból, mint Erdı Péter, Andrásfalvy 
Bertalan, Legeza László… 

 
Tinta Kiadó 
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája. A magyar nyelv kézikönyvei 

sorozat legújabb kötete hazánk száz-száz legelterjedtebb nıi és férfi keresztnevét ismerteti, azok 
vallástörténeti, irodalmi, történelmi és néprajzi vonatkozásait, idegen nyelvi megfelelıit, 
valamint elıfordulásait a földrajzi nevekben és köznevekben.  

Pesti Mizsér Gábor: Új Testamentum magyar nyelven. Pesti Gábor elsıként adta közre 
nyomtatásban a Biblia négy evangéliumát magyar nyelven. Az 1536-ban kiadott mővet a Kiadó 
a mai magyar nyelvhez igazítva, bibliofil kiadásban jelentette meg újra. 

 
Zarándok Kiadó 
Sipos (S) Gyula: Mit tegyünk, testvérek? A szerzı vallja, hogy a Biblia a Megoldások Könyve. 

Kötetében a Szentírás és a történelem példáin keresztül konkrét és gyakorlatias tanácsokat ad 
saját helyzetünkre és állapotunkra vonatkozóan, hogy mit kell tennünk válság idején, miként 
találhatunk megol-dásokat saját problémáinkra.  

 
Etalon Film Kiadó 
Madame Katharina Tangari: Történetek Pio atyáról. A Kiadó Sugárzó Életek címő 

könyvsorozatának legújabb kötetében olyan érdekes történetek és gondolatok látnak napvilágot, 
melyekrıl eddig csak a szerzı, Pio atya lelki leánya tudhatott. 

 
Új Ember Kiadó 
Házasság és család. Tanulmánykötet, mely a házasság és a család erısítését, gazdagítását segítı 

felismeréseket, gyakorlati szempontokat is mérlegelı gondolatokat tesz közzé neves kutatók és 
szakemberek tollából. 

 
Egyházfórum Alapítvány 
Carol Rittner, Stephen D. Smith és Irena Steinfeldt: A holokauszt és a ke-resztény világ. 

A náci korszak és a holokauszt idején sok keresztény felemel-te szavát az üldözések ellen, sokan 
együttmőködtek az üldözıkkel, sokan pedig hallgattak. Mindaz, amit a keresztények tettek, 
illetve elmulasztottak megtenni a vészkorszak alatt, még a 21. században is kísért. Jelen mő 
szembenézés a múlttal és a jövı kihívásaival.  

 
Kató és Fivére Kiadó 
Lyra Coelestis. Ezen a címen jelent meg Náray György XVII. századi egyházi zeneköltı égi 

dalokat tartalmazó, archaikus nyelvezető győjteménye, mely az énekszövegeken túl létrejöttük 
történetét is tartalmazza. A győjtemény eddigi megjelenéseit követıen fohászai mindig 
meghallgatásra találtak. 

 
Kairosz Kiadó 
Csókay András: Lélekjelenlét. Az ismert agysebész professzor e győjteményes kötetében a 

magyarság sorsával kapcsolatban kifejtett gondolatait, újságcikke-it adja közre. 
Kránitz Mihály: Videte Paulum. A kötet Szent Pál életútját és az Egyház kezde-teit tárja az 

olvasó elé. Bemutatja azokat a helyeket, ahol Szent Pál nyomát követve a szerzı is járt. 
Személyes élmények, feljegyzések és sok színes fotó gazdagítja a kötetet. 


