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XXV. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 
2017. MÁJUS 22–27., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE 

(KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) 
 
 
 

Megnyitó 
 
A Szent István Társulat szervezésében az idén huszonötödik alkalommal kerül megrende-
zésre a Szent István Könyvhét, a keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb hazai 
seregszemléje. A rendezvény ünnepi megnyitójára 2017. május 22-én (hétfőn), 11 órakor a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében (Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 
28. II. emelet, Szent II. János Pál pápa terem) kerül sor. A könyvhetet ERDŐ PÉTER 
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Szent István Társulat fővédője nyit-
ja meg. A megnyitón bemutatásra kerülnek a könyvhét újdonságai, majd ERDŐ PÉTER 
bíboros, valamint SPÁNYI ANTAL székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Katolikus 
Rádió vezérigazgatója a Stephanus Alapítvány elnöke átadják az idei Stephanus-
díjakat: teológiai kategóriában SZUROMI SZABOLCS ANZELM OPraem kánonjogász-
nak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorának, irodalmi kategóriában pedig 
PIERRE RICHÉ francia történész, professor emeritusnak. A díjazottakat BRUNO 

ESPOSITO OP, a Pápai Aquinói Szent Tamás Egyetem professzora, a Hittani 
Kongregáció, a Kléruskongregáció és az Apostoli Szignatúra tanácsosa (Róma), és 
HERVÉ FERRAGE, a Budapesti Francia Intézet igazgatója, együttműködési és kul-
turális tanácsos méltatja. A megnyitón közreműködik a Gaudete Vonósnégyes. 
 
 

Kiadók 
 
A pesti Ferenciek terén naponta 9–19 óráig 32 könyvkiadó várja az érdeklődőket. A jubile-
umi könyvhét újdonsága, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos információkat a könyvhét 
saját honlapján, a www.szentistvankonyvhet.hu oldalon is megtalálhatják. A kiállítók 
hazánk számos térségét képviselik: Budapesten kívül Szegedről, Pannonhalmáról, Kecs-
kemétről, de Erdélyből és Délvidékről is érkezik egy-egy könyvkiadó. Az egyes kiadók 
által képviselt szervezetek, egyesületek, egyházak köre is szerteágazó.  
 
A magyarországi szerzetesrendeket képviselő kiadók 

01. Agapé Kiadó (ferencesek, Szeged – Újvidék) 
02. Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó (bencések, Bp. – Pannonhalma) 
03. Don Bosco Kiadó (szaléziak, Budapest) 
04. Jezsuita Kiadó (jezsuiták, Budapest) 
05. Korda Kiadó (Jézus Szíve Népleányai, Kecskemét) 
06. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) 
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A protestáns egyházi közösségeket képviselő kiadók 
07. Kálvin János Kiadó (Református Egyház, Budapest) 
08. Luther Kiadó (Evangélikus Egyház, Budapest) 
09. Magyar Bibliatársulat Alapítvány (Budapest) 
10. Harmat Kiadó (Baptista Egyház, Budapest) 

 

Az egyházi sajtó képviseletében részt vevő kiadók 
 11–12. Magyar Kurír – Új Ember (Budapest) 

13. Verbum Keresztény Kulturális Egyesület (Kolozsvár) 
14. Vigilia Kiadó (Budapest) 

 

Katolikus egyházi kiadók 
15. Ecclesia Szövetkezet (Budapest) 
16. Jel Kiadó (Budapest) 
17. Marana Tha Alapítvány (Budapest) 
18. Szent Gellért Egyházi Kiadó (Szeged) 
19. Szent Gellért Kiadó és Nyomda (Budapest) 
20. Szent István Társulat (Budapest) 
21. Új Város Kiadó (Budapest) 
22. II. János Pál pápa Antikvárium (Budapest) 

 

Magánkiadók és terjesztők 
23. Éghajlat Könyvkiadó (Budapest) 
24. Egyházfórum Kiadó (Budapest) 
25. Etalon Film Kiadó (Budapest) 
26. Kairosz Kiadó (Budapest) 
27. Kiskapu Kiadó (Budapest) 
28. Lazi Kiadó (Szeged) 
29. L’Harmattan Kiadó (Budapest) 
30. Simon Kiadó (Budapest) 
31. Tinta Kiadó (Budapest) 
32. Xantusz Könyvek (Budapest) 
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Kiadványok 

 
A könyvhétre ellátogató olvasókat idén közel 8000 kiadvánnyal, köztük mintegy 76 
könyvheti újdonsággal és nagy kedvezményekkel várják a kiadók. Új irodalmi, lelki-
ségi, teológiai, történeti és filozófiai művek egyaránt megjelennek. Ízelítő a gazdag kínálat-
ból: 
 
Szent István Társulat 
 

Szuromi Szabolcs Anzelm: Az egyházi intézményrendszer története (Szent 
István Kézikönyvek 15). A XXV. Szent István Könyvhéten a Stephanus-díj 
teológiai kategóriájával jutalmazott szerző kötetének tárgya az egyházi intézmény-
rendszer és az arra vonatkozó kánoni szabályozás fejlődése, amely a krisztu-
si alapításból kiindulva fokozatosan bontakozott ki, az Egyház legfőbb in-
tézményesítő tényezőinek, az élő Isten igéjének és a szentségeknek a hatásá-
ra. A tudós kánonjogász saját kutatásaiban arra törekedett, hogy az egyes 
egyházi intézmények kereteit biztosító kánoni előírásokat történelmi folya-
matukban szemléltesse, keresve a diszciplináris rendelkezések megszületé-
sének az Egyház doktrinális állásfoglalásaiból következő indokait. Ezáltal 
segít abban, hogy világos képet alkothassunk az Egyház autonóm jogának 
kialakulásáról; a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának körülmé-
nyeiről és feltételeiről; az Egyház tagjai életállapotának sajátosságairól; az 
egyházi hierarchia egyre pontosabb teológiai és jogi tartalmának letisztulásá-
ról és kompetenciakörének változásáról, valamint mindennek a történelem-
ben változó társadalmi környezethez való viszonyáról. 
Reményeink szerint a Szent István Kézikönyvek 15. köteteként napvilágot 
látó jelentős jogtörténeti munka hasznosan szolgálja a magyar nyelvű ká-
nonjogi képzést, és egyúttal széles körben hozzájárul az egyházi intézmé-
nyek történelmünkben kikristályosodott működésének megértéséhez. 

Pierre Riché: Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton. 6–8. század. Pierre 
Riché fél évszázaddal ezelőtt megírt munkája párját ritkítja a modern törté-
netírásban. Átértékelésére, meghaladására 1962-es megírása óta nem vállal-
kozott senki. 
Úgy látszott, a 6–8. századi barbár hatalomátvétellel nemcsak a Római Biro-
dalomnak, hanem a római magaskultúrának is bealkonyult. Hogy a késő an-
tikvitásban mégsem a katasztrófa-forgatókönyv valósult meg, hanem a kato-
likus kultúra új virágkora köszöntött be, a kiemelkedő egyházférfiak és poli-
tikusok – Nagy Szent Gergely, Nagy Theodorik, Cassiodorus, Sevillai Izi-
dor, Beda Venerabilis – és a szerzetesi társadalom érdeme, akik a Birodalom 
drámai átalakulása, az általános kulturális és vallási értékválság idején egy új 
technológia – a kódex – népszerűsítésével korszerűsítették és demokratizál-
ták a hagyományosan elitista oktatásügyet. A klasszikus kultúra nem halt ki, 
az iskolák fennmaradtak és megszületett az az új műveltség, melyre mai civi-
lizációnk épül. A germán barbárok és a katolikus rómaiak nem elpusztítot-
ták, hanem „újratöltötték” Róma örökségét. 
Ezt a váratlan történelmi fordulatot precízen és izgalmasan dokumentálja a 
Stephanus-díj irodalmi kategóriájának idei kitüntetettje, bemutatva, hogyan lesz az 
antik iskolából középkori egyetem, hogyan veszi át a rétor helyét a püspök, 
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és hogyan válnak a barbárok a klasszikus kultúra tömegfogyasztóivá. A könyv 
ma aktuálisabb, mint valaha: mi történik a birodalmak összeomlása és átren-
deződése után a műveltséggel, a felsőoktatással, az egyházzal? 

Dávid Katalin: Vasfüggönyös kereszténység. A kötet az ismert művészettörté-
nész készülő emlékiratainak az 1950–60-as évekről szóló anyagát tartalmaz-
za, a szerző által alapított és vezetett Művészettörténeti Dokumentációs 
Központ történetének bemutatásán keresztül. A legendás Dokumentációs 
Központ „aranykor volt, (…) sziget az ellenséges világban” (Takács József), 
ahol nem csak a művészettörténészek dogozhattak „az ötvenes években 
csodaszámba menő téma-, vélemény-, hit- és nézetszabadság boldogító lég-
körében” (Supka Magdolna), de „ez az intézmény valóságos mentőközpont 
volt, ahol apácák, papok, üldözött világiak kaptak munkát, amivel életük, ha 
szűkösen is, de megoldódott” (Böhm Lipót Poldi). 
Ebbe a szellemi műhelybe, amely a diktatúrában is őrizte a szabadság vilá-
gának egy darabját, és az 1950–60-as évekbeli magyarországi művészet, tu-
domány és lelkiség kiemelkedő alakjainak társaságába vezetik az olvasót az 
emlékek… 

Ullmann Péter: Inkább létezni, mint látszani. Ullmann Péter Ágoston pre-
montrei szerzetes emlékezései. A Szent Norbert által alapított rend közel 
900 éve van jelen Magyarország történetében. A szerzetesrendek 1950-es 
feloszlatása, később szétszóratása a premontreiek tevékenységének is véget 
vetett, s közel négy évtizeden át a „föld alá” kényszerülve, illegalitásban mű-
ködtek. A hányattatás évei, a diktatúra szorítása ellenére a rend nem szűnt 
meg, megmaradtak azok az örökfogadalmas szerzetesek, akik átmentették, 
majd a politikai fordulat után újjászervezték a közösséget. 
Ez a kötet ezeknek azévtizedeknek állít méltó emléket az 1980-as évek végé-
ig, a rend egyik meghatározó személyisége, Ullmann Péter visszaemlékezései 
által, korabeli rendőrségi dokumentumokkal. A kötetet Ö. Kovács József 
történész szerkesztésében, Szabó Csaba kiváló bevezető tanulmányával bo-
csátjuk útjára. 

Joseph-Marie Verlinde atya: Tiltott tapasztalat. A keresztény hithez hasonlóan 
a keleti vallások – a hinduizmus és a buddhizmus – is belső életet ápolnak, 
hogy megmenekítsék az embert a hiábavalóságtól. Amíg azonban ezek a 
bölcsességi iskolák azért vezetnek az ember bensőjébe, hogy a személyes 
ént feloldják a közömbös Ürességben, a keresztény ember csakis azért for-
dul befelé, hogy a benne élő Mesterrel lépjen közösségre, aki a vele megélt 
szeretetkapcsolatban való növekedésre hívja. 
Az indiai meditációs iskolát megjárt, majd ezoterikus gyógyítóként ismert 
belga származású Verlinde atya saját tapasztalatai alapján, egyszerű szóhasz-
nálattal elemzi a nagy keleti bölcsességeket, és veti össze azokat Krisztus 
igazságával. Mivel a kereszténység és a keleti vallások ellentéteit saját lelke és 
teste mélységeiben élte át, ezért kötete egyidejűleg élő tanúságtétel és igé-
nyes tudományos eszmefuttatás. 
Nagy meghatottságot éreztem, amikor arról olvastam, hogyan töltötte el és tisztította meg 
szívét a hazugságoktól újra Krisztus szerető ragyogása, Jézus irgalmas neve, hirtelen, 
könnyek között és – remélhetőleg – örökre. Azt hiszem, Jézus így tesz majd dicsőséges 
eljövetelekor is: kívül-belül átjárja a szíveket; azokét, akik sohasem ismerték őt, és azo-
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két, akik félreismerték – olvashatjuk André Léonard nyugalmazott brüsszel-
mecheleni érsek szavait a kötethez írt előszavában. 

Sáry Pál: A forradalmár Jézustól a terrorista Szent Cirillig. A miskolci Jogtör-
téneti és Jogelméleti Intézet igazgatójának legújabb kötete tudományos ala-
pon, konzervatív szemmel reflektál az ókori egyháztörténet terén folyó libe-
rális történelemhamisításra; négy – nemrégiben megjelent – könyv és egy 
filmalkotás elemzésén keresztül. 
A vizsgált művek nem kevesebbet állítanak, minthogy Jézus nemzeti forra-
dalmár volt, aki lázadást szervezett a rómaiak ellen; Szent Pál a rómaiak 
ügynökeként Jézus forradalmi tanítását pacifista tanná alakította át; a római-
ak valójában nem üldözték a keresztényeket, az erről szóló történetek csu-
pán mítoszok; a nikaiai hitvallás kötelezővé tételével véget ért a klasszikus 
görög-római civilizációra jellemző vallásszabadság és elérkezett a sötét kö-
zépkor; Szent Cirill alexandriai pátriárka kegyetlen zsarnok volt, aki könyör-
telenül leszámolt ellenfeleivel: ő gyilkoltatta meg a fanatikus keresztényekből 
álló rohamosztagával Hüpatiát, a híres pogány filozófusnőt… 

Rózsa Huba: XVI. Benedek pápa tanítása Jézusról. XVI. Benedek tanítása Jé-
zusról ugyanannak a hitnek a megnyilvánulása, amely az Egyház mindenkori 
hite a Názáreti Jézusról, de nem puszta ismétlése annak. A pápa olyan rész-
leteket domborít ki, amelyek korunkban új megvilágításba helyezik az evan-
géliumi Jézus alakját, és hitünket erősítik. Azokra a kételyekre akar felelni, 
amelyek kétségbe vonják az egyház hitét Jézusban és üdvözítő művének je-
lentőségét az egyetemes emberiség üdvösségének érdekében. 

Emmerick Anna Katalin: A Szent Szűz Mária élete. A II. János Pál által 2004. 
október 3-án boldoggá avatott misztikus kisgyermek korától látomásokban, 
őrangyala magyarázataival elragadtatásokban látta a Boldogságos Szűz és az 
Úr Jézus életének helyszíneit, történéseit. A Jézus tanító éveit felölelő há-
rom kötetnyi anyag első és második része után – az Istenanya fatimai jelené-
seinek századik évfordulójára is emlékezve – a Szűz Mária életét elbeszélő 
látomásos elmélkedéseit adjuk át az olvasóknak. 
A látomásokban Krisztus édesanyjának élete elevenedik meg előttünk, 
azonban nemcsak Mária lép elénk, hanem jegyese, Szent József is, és min-
denekelőtt a nagy, szerteágazó rokonság mind Szent József, mind Mária ol-
daláról. A kötet, amelyet maga Clemens Brentano szerkesztett (Emmerick 
Katalin írnoka 1818–1824-ig), tartalmazza az ő előszavát és Katalinról írt 
életrajzát is. 

Kindelmann Győző (szerk.): Boldogasszony Anyánk. Kétezer év legszebb 
Mária-imái. Nincs szent, akinek égi közbenjárását többen kérték volna az 
elmúlt két évezred során, mint a Boldogságos Szűzét. Már az első évszázadok 
keresztényei is Jézus Krisztus Édesanyjához fordultak, hogy bajaikban köz-
benjárását kérjék a Fiúnál. 
Az imakönyv két évezred imádságait adja közre: szentek, írók, gondolkodók, 
pápák, államférfiak, uralkodók Mária-fohászait. A gyűjteményben kiemelt he-
lyet kapott Szent II. János Pál pápa, akit korunk egyik legnagyobb Mária-
tisztelőjeként ismert meg a világ. 
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Keresztes Szilárd: Az én Bibliám. Testvéreim szolgálata (Alkalmi homíliák). 
Öröm és gyász idején az ember fogékonyabb a jámbor gondolatokra. A szemé-
lyes és családi eseményeken (esküvő, keresztelés, házassági évforduló és teme-
tés) elhangzott igehirdetéseit adja közre Keresztes püspök úr legújabb kötete. 

Palánki Ferenc: Az élet a szeretetben teljes (Pásztorok 22). Elmer István 
beszélgetése Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök-
kel. A kötet címe magától értetődő; ha azonban elemeire bontjuk – élet, 
szeretet, teljes –, három elcsépelt szó, amolyan nyelvi panel jelenik meg 
előttünk. Amennyiben hit nélkül tekintünk az egyes kifejezésekre, a szó-
csokor szertehullik, ellaposodik, végül semmitmondássá szűkül. A hívő 
ember számára viszont kinyílik és gazdaggá dúsul: az „élet”-ben a végtelen 
teremtettség jelenik meg, a „szeretet” az ember számára a lehetséges leg-
nagyobb létezés-gesztus, s a kettő együtt a „teljes”-ben, egyszóval Istenben 
ölelődik át. 
A magyar katolikus főpásztorokat bemutató nagysikerű Pásztorok sorozat 
22. kötetében Palánki Ferenc, debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúsági referense a fentebbi gondola-
tok mentén vall életéről, szolgálatáról. 

Costanza Miriano: Vedd feleségül és halj meg érte! Igazi férfiak a félelem 
nélküli nőkért. A Rómában élő négygyermekes, aktív hitéletet élő család-
anya írása egyfajta kézikönyv az élhető, boldog házassághoz. Véleménye 
szerint a nők feladata, hogy segítsenek a férfiaknak megtalálni helyüket fér-
fiként, apaként, vezetőként. E szerepek napjainkban meglehetősen felhí-
gultak, s számos otthonban találkozunk olyan férfiakkal, akik nem igazán 
állnak készen a nehéz helyzetek megoldására, és tanácstalanok a család 
egyensúlyának oltalmazásában is. A férfiak hiányosságai gyakran összefüg-
gésben állnak a nők hiányosságaival – s a kettő egymást táplálja. Ezt a visz-
szásságot azonban meg lehet szüntetni némi bölcsességgel, tapasztalattal, 
tettrekészséggel. 
A szerző korszerű szellemben, ragyogó stílusban, gyakran humorral fűsze-
rezve vezeti a házastársakat az együtt maradás értelméhez, miközben a ke-
resztény családmodellt vállaló és felvállaló bátorságra buzdít. 

Zimándi Pius István: Naplójegyzetek Kodolányi Jánosról. Zimándi Pius Ist-
ván eredetileg premontrei szerzetes volt, majd magyar–latin szakos diplomát 
szerzett. A szerzetesrendek föloszlatása után az MTA Nyelvtudományi In-
tézetének munkatársa lett. Napjainkig főleg Péterfy Jenő-kutatásai és 1956-
os naplója alapján ismerték és becsülték az irodalomtörténet és a magyar 
sorskérdések iránt érdeklődők. 
Ám nem csak egyetlen tárggyal, egyetlen élettel foglalkozott mindvégig: Pé-
terfyn kívül saját kortársai közül is választott valakit: Kodolányi Jánost, aki-
nek egyéni sorsából „rá lehet látni egy egész korszakra”. A kötetben olvas-
ható naplójegyzeteket 1956-ban kezdte írni, és 1965-ben határozta el össze-
sítésüket. Több mint száz oldalon át Kodolányi hozzá írott leveleit másolja 
egymás után, rövid, tárgyszerű eligazító kommentárokkal. Így tömören vagy 
részletezve, utalásszerűen vagy aprólékos leírásban megjelenik a levélíró 
környezete, de fölidéződik a megszólítotté is. A kötetet – halála előtt, utolsó 



9 

munkájaként – Csűrös Miklós, Kodolányi János életművének kutatója ren-
dezte sajtó alá. 

Czigány György: A nyár feltámadása. Prózai írások. Czigány György 1931-ben 

született Budapesten. A győri gyermekévek után Budán élte át a háborút. 
Zongoraművészi diplomahangversenye 1956-ban volt a Zeneakadémián. 
Negyven éven át készített műsorokat a Magyar Rádióban, majd a Magyar 
Televízió művészeti főszerkesztőjeként – a képernyőn. Munkásságát töb-
bek közt József Attila-, Stephanus- és Prima Primissima-díjjal is elismer-
ték. A Magyar Írószövetség örökös tagja. 
Jelen gyűjtemény a harmincnegyedik könyve, melyben – mintegy vershát-
térként – próza-tételek, rövid esszék olvashatók a nyár feltámadása jegyé-
ben. A kötetben baráti találkozások emlékképei által elevenedik meg Nemes 
Nagy Ágnes, Ottlik Géza, a méltatlanul elfeledett Tűz Tamás és Weöres 
Sándor is. 

Bodnár Dániel: Sienai Szent Katalin legendája. Történelmi dráma két felvo-
násban. A pápák avignoni fogsága idején, a zűrzavaros 14. században szüle-
tett egy lány, aki férfiakat megszégyenítő elszántsággal imádkozott; vezekelt 
és harcolt Krisztus édes Menyasszonyáért és a földi Krisztusért, ahogy ő az 
Egyházat szokta nevezni. 
Bodnár Dániel hitelesen mutatja be az itáliai misztikus, Európa védőszentje 
személyét, és világít rá a szent életének központi mozzanatára: Katalin egész 
élete során arra törekedett, hogy a kilátástalan, reménytelennek tűnő helyze-
tekben is Krisztus akaratát teljesítse – imáival, szenvedéseivel kieszközölje 
az Úr kegyelmét. 

Tarbay Ede: Éjszakai halászat. Összegyűjtött versek. A verseskötet címét ille-
tően a pontosság azt kívánná, hogy alcíme (vagy a címe) „Utolsó versek” le-
gyen. Ha egy év krónikája lenne, nem kellene magyarázni a miértet, de évtizednyi kö-
tetbeli hallgatás után magyarázatra szorul, hogy miért nincsenek ciklusba sorolva a ver-
sek – ahogy másoktól megszoktuk –, mert ily sok idő után elvárható volna ennyi gon-
dosság a költőtől, hiszen… A tíz év most mégis azt sugallja: maradjanak a versek a 
születésük szerinti sorrendben, és ha ciklus, ciklusban. Legyen az évszám a cikluscím; s 
amit máris bevallok, ez felborította az eredeti sorrendet, mert hiányoznak a gyerekversek 
– azok időközben megjelentek „Kő, kavics” című összegyűjtött gyerekvers-kötetemben. 
Ha bárkinek hiányozna a ciklusokba rendezés, megteheti. Nekem nincs erre időm, mert 
készülnöm kell egy nagyobb megméretésre. Már arra sincs időm, hogy… Már csak arra 
van, hogy jó olvasást kívánjak az Olvasóknak. 

Sillye Jenő–Kovács Gábor: Jöjj Lángoló! Miként az első tanítványok a Szentlélek 
erejével lettek képesek az evangélium hirdetésére, úgy korunk embere is a 
Szentlélek erejével képes hitéről tanúságot tenni. 
Sillye Jenő 1984-ben adta elő először a lemezen hallható misztériumjátékot, 
amely a Szentlélektől megerősítve képes napjainkban tanúságot tenni Jézus-
ról. A 38 perc műsoridejű CD az 1984-es előadás archív felvételét tartal-
mazza. 

Sillye Jenő: Értem is meghalt. 1972-ben, a kommunista diktatúra embert és hitet 
próbáló időszakában született az Értem is meghalt című passiójáték – bátor 
tanúságtételként, hiszen a vallásos könnyűzenét erősen tiltották. 
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Az első hangfelvételek az 1970-es évek végén készültek templomokban; a 
CD-n található hanganyag is egy archív templomi felvétel digitalizált válto-
zata. A lemez műsorideje: 23 perc. 

 
Magyar Kurír – Új Ember 
 

Versegi Beáta-Mária CB: Lehetőségek. A kiégésen innen és túl. Rendkívül 
felgyorsult tempóban élünk, rengeteg hatás ér bennünket, és ezzel együtt 
sok elvárással találkozunk mindannyian, amelyek erősen hajlamosító ténye-
zők arra, hogy az erőnkön felül vállaljunk feladatokat, függetlenül attól, 
hogy egyházi szolgálatot végzünk-e, vagy sem. Ebben különösképpen is ve-
szélyeztetettek azok, akik a feladataikat nagyon jól akarják végezni, és jó 
szívvel, odaadóan szeretnék sokak javát szolgálni, illetve sokak valós vagy 
vélt elvárásainak eleget tenni. 
Beáta nővér a saját tapasztalatait megosztva segít megérteni a „kiégés” okait, 
miközben segít felfedezni a kivezető út lehetőségeit… 

Verbényi István–Sztankó Attila: Mysterium fidei. A szentmise katekézise. 
Verbényi kanonok úr egy nagyszabású monográfia elkészítésén fáradozott, 
ám romló egészségi állapota miatt kénytelen volt lemondani e tervéről. Ek-
kor határozta el, hogy megírja a szentmise rövid, közérthető katekézisét. 
A könyv egyfajta liturgikus kalauz, amelynek segítségével elmélyülhetünk hi-
tünk szent titkának ismeretében és ünneplésében. Sztankó Attila a könyv 
szerkesztése és a hiányzó részek kiegészítése során messzemenően figye-
lembe vette István atya szakmai irányelveit, amelyek közül kiemelkedik az 
Egyház, a Boldogságos Szűzanya, valamint a liturgia szeretete, a hűség és az 
engedelmesség. 

Szomjoltók társasága. Művészinterjúk az Új Ember utóbbi másfél évtizedé-
ből. Hazai és a nemzetközi kulturális élet élvonalát képviselő írók, költők, 
énekesek, színészek, filmesek pályafutásuk-hivatásuk nagy pillanatai mellett 
hétköznapjaikról, hitükről vagy épp gondolatébresztő, „provokáló” kétsége-
ikről vallanak. Messzire mutató szellemi kalandok Czesław Miłosztól 
Ljudmila Ulickajáig, Jevgenyij Nyesztyerenkótól Marton Éváig, Zubin Meh-
tától Kocsis Zoltánig, Törőcsik Maritól Nagy Ervinig, Andrzej Wajdától 
Szász Jánosig… 

Kovács Gergely: Szentek és boldogok igazolt csodái. A boldoggá- és szentté-
avatási eljárások okleveles szakértője húsz csoda pontos és részletes leírását 
adja közre a könyvben, amely remélhetőleg sokaknak lehetővé teszi majd, 
hogy hitükben és vallásos életükben megerősödjenek, és bátran merjenek is-
teni segítséget kérve imáikban megszólítani olyanokat, akik a megdicsőült 
egyház tagjai, és közbenjárnak értünk. 

 
Verbum Kiadó 
 

Homa Ildikó: Veled vagyok minden nap. Útitárs a betegségben. A kötetben 
különböző betegségben szenvedők találhatnak segítséget testi-lelki fájdalma-
ik elviseléséhez egy-egy fohász, vers vagy hosszabb ima formájában. 

Martin Meiser: Septuaginta, inkulturáció és az identitás őrzése. Bevezetés a 
görög Ószövetségbe. A Septuaginta a kereszténységet megelőző ókor val-
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lásos szövegeinek legnagyobb fordítói munkája. A kötet a Septuagintát a 
maga történelmi és szellemtörténeti környezetébe kívánja állítani, a külön-
böző fordítói teljesítmények filológiai sajátosságai és teológiai hangsúlyai 
mentén. 

 
Jel Kiadó – (Sarutlan Kármelita Nővérek) 
 

Szárnyaid oltalmában – A lelki élet kis kézikönyve. Avilai Szent Teréz gon-
dolatai alapján, kolostori életképekkel. Nagy Szent Teréz A tökéletesség 
útja című művét nővérei kérésére írja meg, és bepillantást enged a kármelita 
nővérek életébe. Ezért e könyv képi összeállítását egy mai (erdélyi) kármelita 
kolostor életképei adják. Teréz ugyanakkor nemcsak nővéreinek szánja írá-
sát, hanem mindazoknak, aki szeretnék gyakorolni a belső imát. Mindenkit 
buzdít, hogy kezdje el élni az Istennel való bensőséges kapcsolatot és tart-
son ki ebben a barátságban. 
Jelen könyvecske ebben szeretne segíteni Jézusról nevezett Szent Teréz 
egyháztanító A tökéletesség útja című műve alapján összeállított gondolatok-
kal. 

Léonie Martin, Franciska-Teréz nővér élete. Léonie Martin jórészt ismeretlen 
név a magyar olvasóközönség számára. Ha hozzátesszük, hogy Kis Szent 
Teréz nővéréről van szó, akkor bizonyára sokaknak eszébe jut, amit Kis 
Szent Teréz írt róla önéletrajzában. A szegény kis Léonie-ról, akiről mindig 
kevesebb szó esett, mint másokról, aki kimaradt Teréz dicsőségének nagy 
fénysugarából. 
A Jel Kiadónak a Sarutlan Kármelita Nővérekkel közösen útjára bocsátott 
kis füzetében vele ismerkedhetünk meg. Ízelítőt kaphatunk küzdelmes és 
boldog életéből, Kis Szent Teréz családjának egy kevéssé ismert dimenziójá-
ról. 

Anton Nadrah OCist: A százéves Fatima. Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 
győzelme. Az öt elsőszombat megtartása előkészít bennünket Szűz Mária 
Szeplőtelen Szívének, és ezzel a Jézus Szentséges Szívének való felajánlásra 
is. A színes fotókkal illusztrált könyv hozzásegít a fatimai események száz-
éves megünnepléséhez is. 

Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa: Végidő. A halál és örök élet kérdé-
sei. Maga Ratzinger bíboros a végidőről (eszkatológia), a végső dolgokról 
írt művét a „legjobban kidolgozott alkotásának” nevezte, mely számos ki-
adást ért meg. Legújabb kiadásában, már XVI. Benedek pápaként, egy új 
részletes előszóban még egyszer kidomborította az álláspontját érintő viták 
központi kérdéseit. 
Az emeritus pápa e munkája kétségkívül a teológiai alapművek közé tarto-
zik. Harminc év távlatából is hatást fejt ki a teológiai tömörsége, a felkínált 
megoldások mélysége a halált, a lélek halhatatlanságát, a holtak feltámadását, 
Krisztus újbóli eljövetelét, az utolsó ítéletet, a poklot, tisztítótüzet és 
mennyországot érintő kérdésekhez. A magyar fordítást Török Csaba készí-
tette. 

Laurinyecz Mihály (szerk.): Erkölcsteológiai Tanulmányok 18. A kötetben 
aktuális erkölcsteológiai kérdésekről olvashatunk, hagyományos katolikus 
keresztény alapokra építve: Milyen a ferences gazda(g)ság? Áldozhatnak-e az újra-
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házasodottak Ferenc pápa szerint? A gyónás Luthernél és a mai gyakorlatban. Kit ne-
vezünk terroristának? Ki számított idegennek az Ószövetségben? Mi az intuitív ítélet? 
Mi újat mond még ma is egy 126 éves pápai körlevél? Mit mond az ökológus a 
Laudato si’ kezdetű enciklikáról? Mit, hogyan és miért véd a teremtésvédő pasztorál-
teológus? Hogyan kommunikál Ferenc pápa az „oroszlánok” között? 

Szent Ágoston: Zsoltármagyarázatok. Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a 
zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kriti-
kai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallga-
tóságának, amely misztériumokat tartalmaz. Zörget, és megmutatja, hogy a 
zörgetőnek ajtó nyílik; aki keres, talál, ha nem fölényesen és önmagát igazo-
ló erőszakkal akarja megfejteni a titkot. Ágoston arra tanít, hogy a zsoltá-
rokban az Egyház hangját halljuk. 
A hatkötetesre tervezett nagyszabású munka első két kötetét veheti kézbe az 
olvasó (I. kötet: 1–33. zsoltár; II. kötet: 34–53. zsoltár), Diós István fordításá-
ban. 

 
Korda Kiadó 
 

Martin Polster: A szív szól Istenéhez. Zsoltár-portál. Több ezer éves költemé-
nyek, vagyis a bibliai zsoltárok mai nyelven: az átdolgozás gondosan őrzi az 
eredeti imádságok üzenetét és hangulatát. Fiatalok és idősebbek, szülők, 
nagyszülők, nevelők, és minden nyitott szívű ember lelki segítséget találhat 
benne. 

Anselm Grün: Belső erőforrásaink. Erőnk a lélek ereje. A bencés lelkiség ko-
runk talán legismertebb képviselője, az ima és az elkötelezett keresztény lel-
ki élet termékeny írója legújabb könyvében egyszerű módszerekkel irányítja 
figyelmünket a lelkünk mélyén szunnyadó forrásokra… 

 
Agapé Kiadó 
 

Stjepan Lice: Rajt nélküli úton. Rövid elbeszélések mély lelki üzenettel a min-
dennapi élethez. 

 
Vigilia Kiadó 
 

Villányi László: Voltaképpen. A győri Műhely folyóirat főszerkesztőjének esszéi 
és vallomásai rávilágítanak költői világának genezisére és alakulására, az őt 
ért meghatározó irodalmi-filozófiai hatásokra, a költészet mibenlétéről alko-
tott esztétikai elgondolásaira. 

Bernhard Meuser–Nils Baer: YOUCAT Bérmakönyv. A bérmálásra készülők 
számára a fiatalok nyelvén és stílusában mutatja be hitünk alapjait, sok-sok 
érdekes képpel és illusztrációval, játékos ötlettel. Fordította Lukács József. 

Nils Baer: YOUCAT Kézikönyv a bérmakurzushoz. A bérmakönyvhöz készült 
részletes tanári kézikönyv teológiai magyarázatokkal, ötletekkel, segéd-
anyagokkal, óravázlatokkal. Fordította Kerényi Dénes. 

 
Jezsuita Kiadó 
 

Henri Boulad SJ: A halálban ugyanis megszületünk. Szeretet, szerelem, fel-
támadás, örök élet. Az élet előrenéz, nem hátrál sosem, szüntelenül valami 
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újat hoz elénk. Átmeneti kevesebb révén valami többet, valami jobbat szül. 
Feltartóztathatatlan erejű hullámhoz hasonló: mindig előre-, mindig felfelé 
visz bennünket. A hit csak megerősíti, amit a természet fennen hirdet. Ab-
ban a világban, amely mintha elveszítette volna az élet örömét, a hit vissza-
adja a derűlátást, a reménységet. Ezzel a megújult látásmóddal a halált meg-
foszthatjuk a hozzátapadt mítoszoktól, leránthatjuk álarcát, mi magunk pe-
dig megszabadulhatunk a hozzá kapcsolódó félelemtől és szorongástól. 

Őrsy László SJ: Életerős zsinat. A jezsuita szerzetes arra hív minket, hogy belép-
jünk a II. Vatikáni Zsinat lendületébe: értsük meg a Zsinat szellemét, néz-
zünk friss, kritikus szemmel korunk egyházi kihívásaira, és fordítsuk is gya-
korlati teendőkre felismeréseinket. Végül pedig ne ijedjünk meg attól, hogy 
a Zsinat világossága és prófétai hangja felfordíthatja begyakorolt viselkedé-
sünket és… 

Kiss Ulrich SJ: Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban. A Márk-evangélium, 
amely az Egyház születését mondja el, egy „startup” vállalkozót is bemutat: 
Jézus meghirdeti a küldetését, összeállítja csapatát. Az evangélium így kézi-
könyv is lehet a vállalkozáshoz, mégpedig egy tartós és sikeres vállalkozás-
hoz. A szerző saját menedzseri tapasztalatainak és vállalatvezetőknek tartott 
szemináriumainak (Management by Jesus) párlata. 

 
Don Bosco Kiadó 
 

Gianni Ghiglione–Enzo Bianco–Giancarlo Isoardi: Lélekből pedagógia. 
Írások Don Bosco Oratóriumáról. A könyv kis füzeteket, jegyzeteket, 
magyarázatokat tartalmaz az Oratórium lelkiségéről, de megtaláljuk benne 
Don Bosco Megelőző módszerét, az 1884-es Római levelét, és Szent II. János Pál 
pápa Don Bosco halálának 100. évfordulója alkalmából 1988-ban írt Iuvenum 
patris kezdetű levelét is. 

Giovanni Dragoni–Sabino Palumbieri–Domenico Cravero: Via lucis – az 
öröm és fény útja. A hívek részvételét a húsvéti esemény első mozzanatá-
ban a keresztút – a szenvedéstörténeten keresztül – évszázadokon át közve-
títette, és hozzájárult ahhoz, hogy tartalma megszilárduljon az emberek tu-
datában. Ennek analógiájára napjainkban a hívek életfelfogásában a fény út-
ja válhat a feltámadás hatékony közvetítőjévé. 
A kötet elmélkedései által rátalálhatunk arra az útirányra, amelyet a Feltá-
madott világított meg számunkra, s ösztönzést adhat, hogy létrejöjjön „az 
élet kultúrája”, ami nyitott a hit bizonyosságaira és a remény várására. 

 
Szent Gellért Kiadó és Nyomda 
 

Sík Sándor: Ének minden emberhez. A piarista papköltő verseinek bő válogatá-
sa, amely minden napra egy-egy olyan költeményt kínál olvasásra, átelmél-
kedésre, amely az adott nap hangulatát meghatározhatja. 

Czmerk-Prisztács Edit: Mindentudó illemtudó (CD-melléklettel). Sokszor 
szigorúan szólunk gyermekeinkre, vagy számonkérőn próbáljuk a kisebbe-
ket helyes viselkedésre bírni, pedig néha mi magunk is elbizonytalanodunk, 
ha a társas érintkezésről van szó. A könyvecske igazi segítség az alapvető il-
lemszabályok elsajátításához. Kedves történetekbe ágyazva, ismert gyerek-
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dalokra építve, mesélve, énekelve, a szabálytanulás kellemetlen érzése nélkül 
mutatja be a jólneveltség, udvariasság alappilléreit. A szerző csokorba szedte 
a mindennapi tevékenységeket: hogyan viselkedünk vendégségben, játszóté-
ren, étteremben, vagy akár az orvosi rendelőben. 
Ez a könyv egyaránt szól gyermekeknek, szülőknek, és arra bátorít, hogy ne 
féljünk illedelmesnek lenni - inkább merjünk azzá válni. 

William H. Shannon: Úton a túlvilág felé. A könyv az úton lévőknek szól, vagy-
is voltaképpen mindenkinek, mert mindannyian halandók vagyunk. Arról 
igyekeztem írni, hogyan készít elő bennünket az itteni élet az ottanira. Ho-
gyan viszonyul az itteni lét az ottanihoz? Miként lehetünk segítségére a fel-
készülés során azoknak, akik közel vannak az örökléthez? Hogyan készítsük 
elő önmagunkat is? És végül az igazán fontos kérdés: mit tudunk az ottani 
életről? Milyen az ottani élet?… 

Nényei Gáborné: A család születése avagy a megtestesült szerelem. A hét-
gyermekes és harmincegy unokás(!) szerző kinyitja családi életük képes-
könyvét, hogy szívderítő történeteken keresztül mutassa fel az igaz értéke-
ket: a gyermekáldás örömét, a tiszta és hű szerelem Istenben eredő boldog-
ságát, az anyaság és az apaság csodáját. Emellett megosztja velünk sokszo-
rosan kipróbált családvezetési tanácsait. 

 
Kálvin Kiadó – (Luther Kiadó) 
 

A protestáns etika kézikönyve. A reformáció 500. évfordulóján a Kálvin Kiadó 
a Luther Kiadóval közösen kiadott könyvével egyrészt módszertani segít-
séget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakí-
tásában, másrészt betekintést enged az etika, illetve szociáletika főbb terü-
leteinek (a kommunikáció, környezet és technika, házasság és család, gaz-
daság és közélet stb.) etikai dilemmáiba, válasz- és útkeresésébe, megoldási 
kísérleteibe. 

 
Új Város Alapítvány 
 

Isten önkéntesei Magyarországon. Öt beszélgetés. Az 1970-es évek közepétől 
Magyarországra is elérkezett a Fokoláre lelkiségnek a híre, és a tilalmak elle-
nére egyre nőtt a közösség. Sokan tették fel arra életüket, hogy az evangéli-
umi élet terjedjen. A kis kötetben öt magyar önkéntes (Mécs Bernadett, 
Frivaldszky János, Bacsói Ivánné, Szélpál Márta és Berndt Mihály) beszél 
arról, miért választották az elsők között Magyarországon ezt az utat. 

Paksy Eszter (szerk.): Közelkép az iszlámról. Kultúra, vallás, politika. A kö-
tetben szereplő tíz tanulmányban muszlim és keresztény szakértők mutatják 
be az iszlám tanításának és gyakorlatának egy-egy vonását, járnak körül 
olyan vitatott kérdéseket, mint a nők helyzete a muszlim világban, a demok-
ratikus berendezkedés és az iszlám vagy a párbeszéd és integráció lehetősé-
ge az európai muszlim lakosság számára. 

 
Tinta Kiadó 
 

Horváth Ágnes (szerk.): Kalocsai motívumok kifestőkönyve. A színező 28 ka-
locsai hímzésmotívumot tartalmaz (mind az öreghímzések, mind a XX. szá-
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zad második felében jellemző, színpompás, naturalisztikus motívumok kö-
zül), természetesen ezek kiszínezetlen, vonalas rajzpárjával együtt. A kifestő 
végén rövid leírás ismerteti az egyes motívumok jellemzőit. 

Kiss Bernadett (szerk.): 500 rövid ókori sztori. Az ókor egyes bölcselői olyan 
mély tudással rendelkeztek, hogy ma is érdemes figyelmet szentelni tanítása-
iknak, műveiknek. Gondoljunk a filozófiára, pedagógiára, jogtudományra, 
építészetre, csillagászatra, matematikára, irodalomra. A kötet ismert uralko-
dókhoz, hadvezérekhez, egyszerű emberekhez kötődő tanulságos, elgondol-
kodtató, sokszor igen humoros történeteket tár elénk, olyan témákat felölel-
ve, mint boldogság, hűség, művészet, szeretet… 

Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek ma-
gyarul és angolul. Számos olyan szólást, közmondást vagy szállóigét isme-
rünk, amelyek közvetlen bibliai eredetre vezethetők vissza: fekete bárány; pál-
fordulás; a damaszkuszi út; senki sem bújhat ki a bőréből stb. E könyvecske 
közel 1000 ilyen közkeletű – többnyire – állandósult szókapcsolatot, továb-
bá bibliai fogalmat és eseményt tartalmaz. 
A kétnyelvű kiadvány nemcsak bibliaolvasásra buzdít, hanem a nyelvtanu-
lásban is segíthet. 

Palásthy Imre (szerk.): Fölszállott a páva. 111 magyar népdal. Miért válik 
olyan meghatározó élménnyé a magyar ember életében a közös népdalének-
lés? Mert mindnyájunk szívébe, ősi tudatába beivódva mélyen ott vannak a 
dallamfoszlányok. Szegényebb, érzelmileg sivárabb életet él, kinek nincs ré-
sze az ősi magyar zene adta közösségi élményekben. 
A Tinta Kiadó gyűjteménye segítséget nyújt a népdalok tanulásához, közös 
énekléséhez, ugyanakkor hozzájárul a magyar népdalkincs megőrzéséhez és 
mind szélesebb körű terjesztéséhez. 

 
Lazi Kiadó 
 

Luther Márton: Erős vár a mi Istenünk! Luther Márton füveskönyve. Luther 
hatalmas életművéből készült válogatás bemutatja gondolkodásának alakulá-
sát, kitisztulását és elmélyülését, ugyanakkor nem rejti el a benne levő el-
lentmondásokat, tévesztéseket, félreértéseket sem. 

Benkő László: Vér és kereszt I. Sosemvolt pogányok. Nem tagadhatjuk, és ne 
feledjük: vérrel, tűzzel és vassal épült az út, amely az ősi vallásból a keresz-
ténységbe vezette a magyarságot: emlékezzünk a magyar államiság kezdeti 
időszakának viharaira egy család lebilincselő sorsán keresztül. 

Thomas Gordon: XII. Piusz és a zsidók. A Vatikán titkos zsidómentési terve 
a náci időkben. XII. Piusz pápára aljas módon a „Hitler pápája” nevet ag-
gatták a zsidókkal szemben feltételezett tétlensége miatt. A szerző egy ettől 
radikálisan eltérő nézetet mutat be. Elénk tárja a közel ötven pap, apáca és 
római polgár titkos hálózatát, melyet a Vatikán a megszállás idején hozott 
létre a zsidók megmentésére. E hálózat mélységeibe kalauzol minket, nagy-
szerű emberi történeteket tár elénk, de bemutatja azok sötét arcát is, akik a 
nácikkal kollaboráltak. 
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Éghajlat Kiadó 
 

Thomas Esposito: A tűz levelei. A könyv címzettjei híres személyiségek Audrey 
Hepburntől Albert Einsteinig közel húsz neves ember, de a szerző igen 
szellemes levelet írt a Facebookhoz is. Összességében fiatalokhoz szóló, iz-
galmas vallomásoknak is beillő olvasmány. 

 
Etalon Film Kiadó 
 

Szent Pál – DVD (Sugárzó Életek sorozat). Saul damaszkuszi megtérése és az 
azt követő események sok rendezőt megihlettek már. Pál megtérésének tör-
ténetét ezúttal a bibliai eseményeket kiválóan megfilmesítő (Mózes, Barabbás, 
Salamon) Emmy-díjas filmrendező, Roger Young dolgozta fel egy rendkívüli 
játékfilmben. Műsoridő: 170 perc. 

 
Harmat Kiadó 
 

Francine Rivers: Skarlátvörös fonal. Sierra Madrid idillinek tűnő élete egy szem-
pillantás alatt darabokra hullik, amikor férje Los Angelesbe költözteti a csa-
ládot, hogy elvállaljon egy új állást. A sérelmekkel és bizonytalansággal teli 
időszak alatt Sierrához kerül egyik felmenője naplója, a könyvecske megsár-
gult lapjain pedig nem várt vigaszra és megoldásra talál. 

Gary Chapman–Paige Haley Drygas: Az öt szeretetnyelv titka fiataloknak. 
A kötet a tizenéves korosztályt szólítja meg szemléletes példákkal és törté-
netekkel, szellemes illusztrációkkal, önismereti kérdésekkel és önfelmérő 
teszttel. 

Gary Chapman: 12 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt szülők lettünk. 
Mire érdemes felkészülniük a gyermekvállalás előtt álló pároknak? Hogyan 
gondoskodhatnak a szülők gyermekük érzelmi egészségéről, milyen válto-
zást hoz a gyermekvállalás az időbeosztás és a pénzügyek kezelése terén, mit 
tehetnek a szülők azért, hogy bokros teendőik közepette az egymással való 
kapcsolatra is maradjon idejük. 

Kevin Leman: Péntekre új tinédzser. Hogyan válhat a flegma és dacos ka-
maszból felelősségteljes fiatal mindössze 5 nap alatt. A szerző a tőle 
megszokott humorral és praktikus bölcsességgel szól azokról az égető kér-
désekről, amelyek a tinédzserek szüleit foglalkoztatják. 
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Dedikálások, programok 
 
 
 
A pesti Ferenciek terén hétfőtől szombatig ismét találkozhatnak az olvasók és a szerzők. 
64 szerző: író, költő, teológus dedikálja régi és legújabb műveit. 
 
Május 22. hétfő 
1500–1600  Paul M. Zulehner, Szabó Ferenc SJ, Szuromi Szabolcs Anzelm 

OPraem, Ullmann Péter Ágoston OPraem 
1600–1700  Cselényi István Gábor, Kalász Márton, Sáry Pál, Tóth Sándor 
1700–1800  Jelenczki István, Kocsis István, Kránitz Mihály, Pap Gábor, Tóth 
  Zoltán József, Vass Csaba, Zétényi Zsolt 
 
Május 23. kedd 
1500–1600 Czigány György, Érdi Tamás, Kovács Zoltán, Simon Erika 
1600–1700  Bécsy László, Elmer István, Palánki Ferenc, Schmidt Egon 
  Szám László, Szele György 
1700–1800  Benkei Ildikó, Lőrincz György, Pajor András, Pákozdi István 
 
Május 24. szerda 
1500–1600 Lőrincz Sándor, Lukács László SchP 
1600–1700 Czigány György, Csókay András, Kerényi Lajos SchP 

Kőrösiné Merkl Hilda, Sillye Jenő 
1700–1800 Bene Éva, Cselényi István Gábor 
 
Május 25. csütörtök 
1500–1600 Hidvégi Iván, Kránitz Mihály 
1600–1700 Kovács Gergely, Spangel Péter, Versegi Beáta-Mária CB 
1700–1800 Bodnár Dániel, Dér Katalin, Nényei Gáborné, Papp Miklós 
 
Május 26. péntek 
1500–1600  Dávid Katalin, Jakubecz Márta, Kásler Miklós, Szerencsés Károly 
1600–1700  Bethlenfalvy Gábor, Kállai Nagy Krisztina, Kerényi Lajos SchP 

Pozsgai Nóra 
1700–1800  Benkő László, Czmerk-Prisztács Edit, Domonkos László, Kiss 
  Ulrich SJ, Lezsák Sándor, Ludwig Emil, Nényei Gáborné, Vukovári 

Panna 
 
Május 27. szombat 
1100–1200  Bugár M. István, Heidl György, Lackfi János, Somos Róbert 
  Szabó Ferenc SJ 
1200–1300  Botos Katalin 
1300–1400  Szombath Attila 
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Programok a Stephanus Könyvesházban 
(1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.) 

 
 
 
Május 22. hétfő 
1600-tól Merre kormányozza Ferenc pápa az Egyházat? – Paul M. Zulehner: Ki-

futó modell című kötetének bemutatója. A szerzővel WILDMANN 

JÁNOS beszélget. 
 
Május 23. kedd 
1600–1700 Péliföldszentkereszt, a szalázi bölcső – Ábrahám Béla SDB tarto-

mányfőnök, HAVASI JÓZSEF SDB volt tartományfőnök, Dr. VÖLNER 

PÁL államtitkár és LENGYEL ERZSÉBET, a kötet szerkesztője beszél-
getnek. 

1700-tól Az élet a szeretetben teljes – PALÁNKI FERENC debrecen-nyíregyházi 
megyéspüspökkel ELMER ISTVÁN író, újságíró beszélget. 

 
Május 24. szerda 
1600-tól YOUCAT – Bérmakönyv – A kötetet LUKÁCS LÁSZLÓ SchP mutat-

ja be. 
 
Május 25. csütörtök 
1600–1700 Isten önkéntesei Magyarországon. – A kötetet HOFHER JÓZSEF SJ 

és a kötet szerkesztői, GÁBORNÉ HAÁZ ANDREA és PAKSY ESZTER 
mutatják be. 

1700-től Beszélgetés a Placid atya, aki megjárta a Gulágot című portréfilmről 
– Dr. TORGYÁN ATILLA, az Etalon Kiadó ügyvezetője beszélget 
SZÉLL PÉTERrel, a film rendezőjével és BRÜCKNER ÁKOS ELŐD 
OCist atyával, aki a Budapest-Szentimrevárosi Szent Imre plébánián 
évekig együtt szolgált Placid atyával. 

 
Május 26. péntek 
1700-tól Történetcsavar. – Társasjáték-bemutató. Közös játék a Szókincstár és 

a Kezes-lábas társasjátékokkal, egyéb játékokkal. 
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A STEPHANUS-DÍJ 

 
A Stephanus-díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított kultu-
rális díja. 1993-tól az évente megrendezett Szent István Könyvhét ünnepi megnyitóján ke-
rül átadásra a Társulat fővédője és az Alapítvány elnöke által, irodalmi és teológiai kategóri-
ában. 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 te-
rületén. A díjat 1993-tól napjainkig 52 személy nyerte el az alábbi besorolásban. 
 

ÉV TEOLÓGIA IRODALOM 
1993 Gál Ferenc † Erdélyi Zsuzsanna † 
1994 Vanyó László † Nemeskürty István † 
1995 Csanád Béla †  Vidor Miklós † 
1996 Franz Kard. König † (Bécs) Tordon Ákos † 
1997 Erdő Péter Magyar Ferenc † 

Valentiny Géza † (Bécs)  
„A magyar egyházért és kultúráért” 

1998 Joseph Kard. Ratzinger (Róma) 
Zakar Polikárp OCist † (Róma) 

Mészáros István 

1999 Nem került átadásra Nem került átadásra 
2000 Rózsa Huba 

Török József 
Dékány Endre † 
 

2001 Szabó Ferenc SJ Tarbay Ede 
2002 Jakubinyi György (Gyulafehérvár) Molnár Tamás † (New York) 
2003 Szentmártoni Mihály SJ (Róma) Dávid Katalin 
2004 Kereszty Rókus OCist (Dallas [Irving], 

Texas) 
Czigány György 

2005 Joachim Gnilka (München) Vasadi Péter 
2006 Angelo Card. Scola (Velence) Jókai Anna 
2007 Jelenits István SchP Kalász Márton 
2008 Anton Ziegenaus (Augsburg) Rónay László 
2009 Gánóczy Sándor (Dauphin, Franciaország) Czakó Gábor 
2010 
 

Farkasfalvy Dénes OCist (Dallas [Irving], 
Texas) 

Kopp Mária † 
Skrabski Árpád † 

2011 Reinhard Kard. Marx (München) Hárs Ernő † 
2012 Dolhai Lajos Barna Gábor 
2013 Gianfranco Card. Ravasi (Róma) Adamik Tamás 
2014 Bolberitz Pál Fésűs Éva 
2015 André-Joseph Léonard (Brüsszel) Kányádi Sándor 
2016 Kocsis Imre Michael Hesemann (Düsseldorf) 
2017 Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem Pierre Riché (Párizs) 
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STEPHANUS-DÍJ 
Teológiai kategória 

2017 
 

 
 
 

Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem 
 
Szuromi Szabolcs 1972. október 31-én született Budapesten, négygyermekes családban. 

Középiskolai tanulmányait a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban végezte, 
ahol 1991-ben érettségizett, majd – világi hallgatóként – felvételt nyert a Pázmány Péter 
Hittudományi Egyetemre (a mai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara). 

1996-ban baccalaureatust (teológiai egyetemi végzettséget), majd 1998-ban egyház-
tani licenciát szerzett a PPKE Hittudományi Karán, valamint szintén 1998-ban kánonjogi 
licenciátust a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetében. 

Kánonjogi doktori disszertációját 1999-ben védte meg A püspökökre vonatkozó egy-
házfegyelmi rendelkezések az Anselmi Collectio Canonumban címmel. 2002-ben habilitált a PPKE 
Kánonjogi Posztgraduális Intézetében, majd 2006-ban újabb PhD-fokozatot szerzett, ez-
úttal a PPKE Hittudományi Karán A temetésre vonatkozó egyházfegyelmi rendelkezések a XII–
XIII. században címmel. Nagydoktori címét 2010-ben védte meg a Magyar Tudományos 
Akadémián, Törekvés a régi egyházi kánonok összegyűjtésére, mint a középkori egyetemes kánonjog-
gyűjtemények sajátossága (8–12. század) című munkájával. 

1998. augusztus 15-én lépett be a Premontrei Rend Csornai Prépostságába, ahol 
2002-ben tett örökfogadalmat. Ezalatt 1999 és 2000 között az Orange megyei Szent Mi-
hály Apátság vendégnövendéke Kaliforniában. 2000. június 17-én Erdő Péter székesfe-
hérvári segédpüspök diakónussá szentelte a Győri Egyházmegye címére – elbocsátva a 
premontrei rend szolgálatára. 2000. december 17-én Csornán Erdő Péter szentelte pappá, 
szintén a Győri Egyházmegye címére. 2002. augusztus 15-én örökfogadalmat tett a Csor-
nai Premontrei Prépostságban. 

1996-tól 1998-ig a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium hittanára és cser-
készparancsnoka volt. 2000-től tanít a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetében. 
2006-ban a PPKE KJPI nyilvános rendes tanára, egyúttal a Nevelési Kongregáció meg-
erősítette a PPKE KJPI intézetvezetői tisztségében. A PPKE HTK Kánonjogi Tanszékét 
2009-óta vezeti. 2007 és 2011 között a PPKE rektor-helyettese, 2011. szeptember 1-től 
pedig rektora. 2013-ban a PPKE-n belül az ő kezdeményezésére jön létre a Nemzetközi 
Kánonjogtörténeti Kutatóközpont. 

Az egyetemi beosztásaihoz kötődően számos tudományos és felsőoktatási társaság 
tagja, ill. vezetője. Nemzetközi szakmai konferenciák gyakori előadója. Több hazai és kül-
földi folyóirat és tudományos sorozat szerkesztője és szerkesztőbizottsági tagja. Főbb ku-
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tatási területe a középkori kánonjogi intézmény- és forrástörténet. Nemzetközileg legjelen-
tősebb új eredményei a 6–13. századi európai kánonjogi kódexkultúra szövegtanúinak 
feltárása, leírása és rekonstrukciója területén jelentek meg. 

Publikációs listájában – amely közel ötszáz tételt tesz ki – huszonhét kötet találha-
tó, amelyből három társszerző közreműködésével, tizenkettő pedig idegen nyelven jelent 
meg. 
 
 
Kitüntetések, pályadíjak: 
 

2013: Ezüst Corvina-díj (Budapesti Corvinus Egyetem) 
2014: a magyar érdemrend középkeresztje 
2014: a Lengyel Állam tiszti keresztje 
2015: a londoni székhelyű Academia Europaea rendes tagja 
2016: az Örmény Állami Pedagógiai Egyetem medálja (Jereván) 
2016: az Örmény Állami Pedagógiai Egyetem díszdoktora (Jereván) 
 
 
Főbb művei (a Szent István Társulat gondozásában): 
 

01. A püspökökre vonatkozó egyházfegyelmi szabályok az Anselmi Collectio Canonumban 
(Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro 
Pázmány nominatae IV/1), Budapest 2000. 

02. A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII–XIII. században (Bibliotheca Instituti 
Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 
III/4), Budapest 2002. 

03. Törekvés a régi egyházi kánonok összegyűjtésére, mint a középkori egyetemes kánonjoggyűjtemé-
nyek sajátossága (8–12. század) [Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici 
Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/11], Budapest 2009. 

04. Szempontok a Katolikus Egyház jogrendjének működéséhez (Bibliotheca Instituti 
Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 
III/13), Budapest 2010. 

05. Egyházjogi metodológia (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis 
Catholicae de Petro Pázmány nominatae I/7), Budapest 2011. 

06. Fejezetek az egyházi jogalkotás történetéből – források és intézmények (Bibliotheca Instituti 
Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 
III/15), Budapest 2011. 

07. Egy működő szakrális jogrend (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici 
Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/16), Budapest 2013. 

08. Kérdések az állami egyházjog köréből (Ferenczy Ritával közösen) [Bibliotheca Instituti 
Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 
III/17], Budapest 2014. 

09. Az 1545 előtti egyházi források hatása a modern kánonjog rendszerére (Bibliotheca Instituti 
Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 
III/19), Budapest 2016. 

10. Az egyházi intézményrendszer története (Szent István Kézikönyvek 15.), Budapest, 2017. 



 

 
 

 
Pierre Riché történész 1921. október 4

Általános iskoláját a Marly
Condorcet és Janson de Sailly líceumban folytatta középiskolai tanulmányait. Ezt köv
tően a Sorbonne hallgatója lett, itt szerezte felsőfokú képesítését: történelemből 
agrégation vizsgát tett és bölcsészettudományi doktorátust szerzett.

1948–49-ben az algériai Constantine líceumban, 1949 és 1951 között a mans
gimnáziumban tanított. 1951 és 1953 között a 
scientifique (CNRS) kutatója.

Tanársegédként 1953 és 1957 
1957-től 1960-ig pedig a Tuniszi Egyetem középkori történelmet oktató docense.

1953. december 22-én nősült meg, feleségével, Suzanne Grenier
született: Catherine, Bénédicte, Marielle és Pasc

A Rennes-i Egyetem Bölcsészet
1960 és 1967 között. A Paris X
óta ugyanezen intézmény professor emeritusa.

A Paris X-Nanterre Egyetemen működő Ókori és Kora
pont igazgatója. Az Indiai Ház igazgatója a párizsi Nemzetközi Egyetemi Városban 
(1967-től 1972-ig). A Franciaországi Régiségkereskedők Országos Társaságának elnöke a 
mai napig. Jelenleg is elnöke a Franciaországi Történelmi Társaságnak
Academy of America levelező tagja. Az Eure
Vieux Marly Társaság tiszteletbeli elnöke.

Számos önálló kötet szerzője és szerkesztője, főként franciául publikál. Főbb 
műveit, cikkeit és tanulmányait a 
 
 
Kitüntetések, pályadíjak: 
 

1963: a Francia Akadémia Gobert
1969: a Collège de France Saintour
1974: Georges Goyau
1988: a Francia Akadémia Baron de Courcel
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Pierre Riché 

Pierre Riché történész 1921. október 4-én született Párizs 14. kerületében.
iskoláját a Marly-le-roi-ban (Yvelines) végezte, majd a párizsi 

Condorcet és Janson de Sailly líceumban folytatta középiskolai tanulmányait. Ezt köv
tően a Sorbonne hallgatója lett, itt szerezte felsőfokú képesítését: történelemből 

és bölcsészettudományi doktorátust szerzett. 
ben az algériai Constantine líceumban, 1949 és 1951 között a mans

gimnáziumban tanított. 1951 és 1953 között a Centre national de la recherche 
(CNRS) kutatója. 

Tanársegédként 1953 és 1957 között középkori történelmet tanít a Sorbonne
ig pedig a Tuniszi Egyetem középkori történelmet oktató docense.

én nősült meg, feleségével, Suzanne Grenier
született: Catherine, Bénédicte, Marielle és Pascal. 

i Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán egyetemi tanár 
1960 és 1967 között. A Paris X-Nanterre Egyetem professzora 1967
óta ugyanezen intézmény professor emeritusa. 

Nanterre Egyetemen működő Ókori és Kora Középkori Kutatókö
pont igazgatója. Az Indiai Ház igazgatója a párizsi Nemzetközi Egyetemi Városban 

ig). A Franciaországi Régiségkereskedők Országos Társaságának elnöke a 
mai napig. Jelenleg is elnöke a Franciaországi Történelmi Társaságnak
Academy of America levelező tagja. Az Eure-et-Loir-i Régészeti Társaság, valamint a 
Vieux Marly Társaság tiszteletbeli elnöke. 

Számos önálló kötet szerzője és szerkesztője, főként franciául publikál. Főbb 
műveit, cikkeit és tanulmányait a világ számos nyelvére lefordították. 

a Francia Akadémia Gobert-díja 
a Collège de France Saintour-díja 
Georges Goyau-díj 
a Francia Akadémia Baron de Courcel-díja 

én született Párizs 14. kerületében. 
ban (Yvelines) végezte, majd a párizsi 

Condorcet és Janson de Sailly líceumban folytatta középiskolai tanulmányait. Ezt köve-
tően a Sorbonne hallgatója lett, itt szerezte felsőfokú képesítését: történelemből 

ben az algériai Constantine líceumban, 1949 és 1951 között a mans-i 
Centre national de la recherche 

között középkori történelmet tanít a Sorbonne-on. 
ig pedig a Tuniszi Egyetem középkori történelmet oktató docense. 

én nősült meg, feleségével, Suzanne Grenier-vel 4 gyermekük 

és Társadalomtudományi Karán egyetemi tanár 
Nanterre Egyetem professzora 1967-től 1989-ig, 1989 

Középkori Kutatóköz-
pont igazgatója. Az Indiai Ház igazgatója a párizsi Nemzetközi Egyetemi Városban 

ig). A Franciaországi Régiségkereskedők Országos Társaságának elnöke a 
mai napig. Jelenleg is elnöke a Franciaországi Történelmi Társaságnak. A The Medieval 

i Régészeti Társaság, valamint a 

Számos önálló kötet szerzője és szerkesztője, főként franciául publikál. Főbb 
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1993: décoration des ministères 
1998: Liège-i Egyetem (Belgium) – Doctor honoris causa 
2000: a becsületrend lovagi, valamint az Akadémiai Pálmarend tiszti rendfokozata 
2007:  a Francia Akadémia Eugène Colas-díja 
 
 
Főbb művei: 
 

01. Les Invasions barbares (Barbár inváziók), PUF, Paris 1953; 6., átdolgozott kiadás (Phi-
lippe Le Maître közreműködésével) 1983. – Japánul: 1974; portugálul: 1978; romá-
nul: 1990, 2000; magyarul: 2007. 

02. Césaire d’Arles (Arles-i Caesarius), Éditions Ouvrières, Paris 1958. 
03. Éducation et culture dans l’Occident barbare (Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton), 

Le Seuil, Paris 1962, 1973 (3., javított és átdolgozott kiadás), 1989 (utánnyomás). – 
Olaszul: 1966; angolul: 1976; japánul: 1988; lengyelül: 1995, 2016 (új kiadás); romá-
nul: 2001; magyarul: Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton (6–8. század) (ford.: Ádám 
Anikó, Sághy Marianne), Szent István Társulat, Budapest 2016. 

04. De l’éducation antique à l’éducation chevaleresque (Az ókori oktatástól a lovagi oktatásig), 
Flammarion, Paris 1968. – Olaszul: 1978; spanyolul: 1983. 

05. Grandes invasions et Empires (IVe–Xe siècles) (Nagy inváziók és birodalmak [IV‒X. szá-
zad]), Le livre de Poche, Larousse, Paris 1969, 1973 (második kiadás). – Portugálul: 
1980, 1988 (új kiadás). 

06. Textes et documents d’histoire du Moyen Âge, Ve–XIe siècles (Georges Tate közreműködé-
sével) (A középkor történeti szövegei és dokumentumai, V‒XI, század), SEDES, 
Paris 1972, 1974. 

07. La vie quotidienne dans l’empire carolingien (Mindennapi élet a Karoling Birodalomban), 
Hachette, Paris 1973, 1986 (negyedik kiadás). – Angolul: 1978; lengyelül: 1979; né-
metül: 1981; japánul és olaszul: 1994; válogatás in Cercle Historia, 1974. 

08. Dhuoda, Manuel pour mon fils. Introduction et édition critique (Dhuoda, tankönyv a fiam-
nak. Bevezető és kritikai kiadás), (Sources chrétiennes, n. 225), Cerf, Paris 1975, 
1991 (második kiadás), 1997 (utánnyomás); 2013 (második utánnyomás). – Olaszul: 
1982; katalánul: 1989; spanyolul: 1995; angolul: 1998 (Cambridge) és 1991 (Univer-
sity of Nebraska), 1999 (második kiadás); japánul: 2010. 

09. Écoles et enseignement dans le haut Moyen Âge (Iskolák és oktatás a kora középkorban), 
Aubier, Paris 1979, 1989 (új kiadás: Picard) – Olaszul: 1984; japánul: 2003. 

10. Instruction et vie religieuse dans le haut Moyen Âge (Oktatás és szerzetesi élet a kora kö-
zépkorban) «Variorum reprints» (tanulmánykötet), London, 1981. 

11. Les Carolingiens, une famille qui fit l’Europe (A Karolingok, a család, amely létrehozta 
Európát), Paris 1983, 1988 (második kiadás), 1997 (harmadik kiadás), 2010 (negye-
dik kiadás). – Németül: 1992, 2003; olaszul: 1988; lengyelül: 1997; angolul: 1993. 

12. Le Moyen Âge et la Bible (A középkor és a Biblia), (Guy Lobrichon közreműködésével 
és irányításával), Paris 1984 (IV kötet: «Bible de tous les temps»). 

13. Gerbert d’Aurillac. Le pape de l’an mil, Fayard, Paris 1987. – Olaszul: 1988; magyarul: II. 
Szilveszter, az ezredik év pápája (ford.: Somorjai Gabi), Balassi Kiadó, Budapest 1999; 
spanyolul: 1990. 

14. L’Europe barbare de 476 à 774 (A barbár Európa 476-tól 774-ig), SEDES, Paris 1989, 
1992 (második kiadás), 2013 (harmadik kiadás). 



24 

15. Petite Vie de saint Bernard (Szent Bernát élete), DDB, Paris 1989, 1992 (második ki-
adás), 2004 (harmadik kiadás). – Japánul: 1994; koreai nyelven: 1992; portugálul: 
1991; horvátul: 2012; olaszul: 1992; románul: 1996 (életrajz, forrásszövegek nélkül). 

16. Le haut Moyen Âge (Dossier de la Documentation photographique. Documentation française), (A 
kora középkor. Francia fotográfiai gyűjtemény), 1990. október (két füzet). 

17. Éducation et culture dans l’Occident médiéval (Oktatás és művelődés a középkori Nyuga-
ton), «Variorum reprints», (cikkgyűjtemény) London, 1993. 

18. Gerbert d’Aurillac, Correspondance (J.-P. Callu közreműködésével) (Gerbert d’Aurillac 
levelezése), Les Classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge, 35–36. kötet, Les Belles 
Lettres, Paris 1993, 2008 (új kiadás egy kötetben). 

19. L’enfance au Moyen Âge (Danielle Alexandre-Bidon közreműködésével), (Gyermekkor 
a középkorban), Seuil–BNF, Paris 1994, 1995 (új kiadás). 

20. Sur les pas de saint Philibert (Szent Filibert nyomában), Centre international d’études 
romanes (CIER), Tournus. 

21. Charlemagne raconté par… Pierre Riché (Nagy Károly… elmeséli Pierre Riché), Perrin, 
1995. 

22. De Charlemagne à saint Bernard. Culture et religion (Nagy Károlytól Szent Bernátig. Mű-
velődés és vallás), Paradigme, Orléans 1995 (húsz cikk). 

23. Petite vie de saint Grégoire le Grand (Nagy Szent Gergely élete), DDB, Paris 1995, 2013 
(új kiadás). – Németül: 1996; japánul: 2013. 

24. Dictionnaires des Francs. Les Carolingiens (A Frank nép lexikona. A Karolingok), Bar-
tillat, Paris 1997, 2013 (második kiadás). 

25. Les grandeurs de l’an mille (Az ezredik év nagy alakjai), Bartillat, Paris 1999, 2001 (má-
sodik kiadás), 2008 (harmadik kiadás), 2012 (negyedik kiadás). 

26. L’Europe de l’an mil (Jean-Pierre Caillet, Danielle Gaborit-Chopin és Éric Palazzo 
irányításával) (Az ezredik év Európája), Zodiaque, Paris 2001, «Environnement 
politique, social et culturel», 7–76. 

27. Henri Marrou, historien engagé (Henri Marrou, az elkötelezett történész), Le Cerf, Paris 
2003. 

28. Abbon de Fleury: un moine savant et combatif (vers 950–1004) (Abbon de Fleury: a tudós 
és harcias szerzetes), Brepols, Turnhout, 2004. 

29. Des nains sur des épaules de géants. Maîtres et élèves au Moyen Âge (J. Verger közreműködé-
sével) (Törpéket hordozó óriások. Mesterek és tanítványok a középkorban), 
Tallandier, 2006, 2013 (új kiadás). – Olaszul: 2011; csehül: 2012. 

30. Grandeurs et faiblesses de l’Église au Moyen Âge (Az Egyház nagysága és gyengesége a 
középkorban), Le Cerf, Paris 2006. 

31. C’était un autre millénaire. Souvenirs d’un professeur de la communale à Nanterre (Egy másik 
millennium. Egy nanterre-i községi tanár emlékei), Taillandier, Paris 2008. 

32. Être enfant au Moyen Âge, anthologie de textes consacrés à la vie de l’enfant au Moyen Âge du 
Ve au XVe siècles (Gyerekek a középkorban, szöveggyűjtemény a gyerekek életéről a 
középkorban az V. századól a XV. századig), Fabert, Paris 2012. 

33. Les lumières de l’an mille (Az ezredik év felvilágosodása), CNRS, Paris 2013. 
34. Manuale Scholarium, texte et traduction (Manuale Scholarium, szöveg és fordítás), 

Brepols, Turnhout 2014. 
35. Augustin Thierry, récits des temps mérovingiens (Augustin Thierry, elbeszélések a Merovin-

gok korából), kritikai kiadás, Bartillat, Paris 2014. 
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36. Les combats de l’Église au Moyen Âge (Az Egyház küzdelmei a középkorban), CNRS, 
Paris 2014. 

37. L’enseignement au Moyen Âge (Oktatás a középkorban), CNRS, Paris 2016. 



A XXV. Szent István Könyvhét támogatói
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