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H o g y a n  v á s á r o l h a t ?
Kiadványainkat megvásárolhatja 
személyesen a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztályán: 

Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.,
megrendelheti e-mailben az atanaz@atanaz.hu címen,

faxon a 42/597-600-as számon,
vagy levélben a 4401 Nyíregyháza, Pf. 303. postacímen.

A megrendeléskor hivatkozzon a kötetek mellett szereplő rendelési számra, folyóiratok eseté-
ben az évfolyamra és számra.
A megrendeléseket postai úton teljesítjük: 2000 Ft-ot meghaladó megrendelés esetén posta-
költséget nem számítunk fel.
Fizetés: átutalással vagy mellékelt postai (sárga) csekken. Kérjük, számlaigényét a pontos 
adatok feltüntetésével jelezze.

Soltész János 
Megélni az evangéliumot

Erkölcsteológiai Munkák III.

Részlet Beran Ferenc egyetemi docens előszavából:
„A könyv egyik legfontosabb érdeme az időszerűsége. 
A szerző a keresztény ember és a pap teológus szemé-
vel figyeli életünk nehéz helyzeteit és a hétköznapi élet-
problémáit és azokat mélységeiben elemezve, adja meg 
rájuk az egyház válaszát. Arra törekszik, hogy az élet 
egészét átfogja. Közvetlen látóterébe tartoznak az alap-
vető erkölcsi témák az erények, a bűnök, a lelkiismeret, 
a megtérés és a kegyelem. A szaketika témák közül fog-
lalkozik a háború és béke kérdésével, a bioetika idősze-
rű problémáival és a kommunikáció etikájával. Külön 
értéke a művének, hogy részletesen taglalja a vallásosság 
erényét.”

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 1000 Ft
Rendelési szám: 001/2011

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola2
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A KELETI EGYHÁZAK KÁNONJAINAK 
TÖRVÉNYKÖNYVE
Oktatási célú szövegkiadás

Collectanea Athanasiana, II. Fontes/Textus, vol. 1.

Részlet Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök előszavából: 
„A keleti katolikus fegyelmi rend – majd fél évezredes átmenet után 
– csak új törvénykönyvünk, a Codex Canonum Ecclesiarum Orien-
talium 1990-es kihirdetésével nyerte vissza eredeti arculatát. Noha e 
törvénykönyv szabályai az 1991. október 1-jei hatálybalépéstől teljes 
értékűen kötelezik egyházunkat, fontosnak tartom, hogy ne csak az 
egyházjogászok ismerjék annak tartalmát, hanem papjaink és híveink 
is, akik valójában ezen normák jogalanyai. Ennek érdekében – Hollós 
János protonotárius atya úttörő jellegű első munkája után – örömmel 
bocsátom paptestvéreim és az egész magyar görögkatolikus közösség 
rendelkezésére ezt a kiadványt. A jelen kötet a keleti kódex előszavát 
és szövegét, valamint az ezt kihirdető apostoli rendelkezést tartalmaz-
za Rihmer Zoltán, szakavatott latinista által készített magyar nyelvű 
fordításban.“

B5-ös méret, 349 oldal, cérnázott könyvtest keménytáblás 
borítóba akasztva.

Ára: 2400 Ft 
Rendelési szám: 002/2011

Seszták István (szerk.)
„Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. 

századból II.“ című konferencia anyaga

Szisztematikus Teológiai Munkák III.

Lukács Imre: Az ember magányának kérdése Nyikolaj ber-
gyajev gondolkodásában
Janusz Syty: N. Afanaszjev ekkleziológiájának nyugati fo-
gadtatása 
Ivancsó István: Az „ecclesia domestica“ fogalma Pavel Ev-
dokimov Szemléletében
Kruppa Tamás: Paul Evdokimov antropológiája
Orosz Atanáz: A misztikus keleti teológia nyugati orosz 
szakértője Vladimír Lossky
Cristian Flórian Sabau: Dumitru Staniloae ‚teologia dogmati-
ca‘ c. művének szótériológiai dimenziója
Seszták István: Panayiotis Nellas teológiai gondolkodása és a 
keleti keresztény emberkép néhány sajátos vonása
Vakles Attila: Az isteni igazság megismerése a keleti szláv 
egyházban Tomas Spidlik teológiai kutatásai alapján
Nyirán János: Enrica Follieri (1926-1999) a paleográfus és 
bizantinológus 
Papp Tibor: Alexandros Papaderos liturgikus diakóniája

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 800 Ft 
Rendelési szám: 003/2011
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Puskás László
Ilyeneké Isten országa

Isten Szolgája Orosz Péter (1917-1953) titokban 
felszentelt püspök élete és vértanúsága

Tartalom
I. Előzmények - II. A gyermek - III. A kispap - IV. A pap - 
V. A püspök - VI. A lelkipásztor - VII. Egyházüldözés VIII. 
Vértanúság
Időrendi életrajzi mutató - Névmutató 
Függelék: 1. Írásos anyagok Orosz Pétertől és vele kapcso-
latban (fénymásolatok) - 2. Orosz atya elrejtett ereklyéi felku-
tatása - Fircák Emil 3. Az Orosz atya meggyilkolásával gya-
núsított Povsik, volt milicista bűnügye (1992) - 4. Az ungvári 
KGB archívum anyagai kutatásának engedélyeztetési iratai 
5.Az időszak feltárása ismeretlen forrásairól - Utószó

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 1500 Ft 
Rendelési szám: 005/2011

Véghseő Tamás  
„...mint igaz egyházi ember...“

A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus 
egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése

Collectanea Athanasiana, I. Studia, vol. 4.

A kötet a Magyar Királyság északkeleti régiójában létrejött 
görög katolikus egyház történetébe vezeti be az olvasót a 
kezdetektől a 17–18. század fordulójáig. A szerző az első uni-
ós kezdeményezésektől az ungvári unión (1646) át egészen 
De Camillis János József  munkácsi püspök haláláig (1706) 
mutatja be az eseményeket és tárja fel az okokat, motiváció-
kat és összefüggéseket.
Kik és miért kezdeményezték a térségben élő keleti szert-
artású keresztények integrációját a katolikus egyházba? Ho-
gyan illeszkedik az unió, vagyis a keleti közösségek Rómával 
való egysége a kora újkori felekezetszerveződés folyamatá-
ba? Milyen szerepet játszott a katolikusok és a protestánsok 
közötti felekezeti versengés a görög katolikus egyház létre-
jöttében? Milyen lehetőségeket rejtett magában az unió az 
elmaradott társadalmi és kulturális viszonyok között élő gö-
rög katolikusok számára? Az első évtizedekben kik és mié-
rt segítették − kik és miért akadályozták a görög katolikus 
egyház létrejöttét és az unióban rejlő lehetőségek kibontako-
zását? Hogyan próbálták meg kijelölni a görög katolikusok 
helyét a katolikus egyházon belül?
A képekkel és térképekkel illusztrált kötetet korabeli forrá-
sokból készített válogatás egészíti ki.
B5-ös méret, 190 oldal, cérnázott könyvtest keménytáblás 
borítóba akasztva.

Ára: 2000 Ft 
Rendelési szám: 004/2011



Soltész János (szerk.)
Az élet kezdetével kapcsolatos erkölcsi felelősség

Erkölcsteológiai Munkák II.

A kötet a 2008. május 8-án megrendezett nyíregyházi 
erkölcsteológiai szimpozionon elhangzott előadások 
szerkesztett anyagát tartalmazza. 
Tartalom:

Seregély István: Az élet tisztelete mint erkölcsi alapérték
Soltész János: Az emberi élet védelme, kezdete és a prenatális 
beavatkozások erkölcsi dilemmái
Lipcsák Tamás: A mesterséges megtermékenyítés, technikái, és 
azok erkölcsi megítélése a Donum vitae tanítóhivatali megnyilat-
kozás alapján
Nagy Edit: az altruista szakmai kommunikáció szerepe a men-
tálhigiénés tanácsadásban
Papp Tibor: Az őssejtkutatás lehetőségei és etikai kérdései
Papp Miklós: A homoszexualitás: zsákutca helyett - haladás

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 400 Ft
Rendelési szám: 006/2011
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Puskás Bernadett
A görög katolikus egyház művészete 

a történelmi Magyarországon. 
Hagyomány és megújulás 

A gazdagon illusztrált monográfia (171 színes és 243 
fekete-fehér kép) szerzője így fogalmazza meg célkitű-
zését:

„Munkánkban a (munkácsi görög katolikus) püspökség egykori 
területén álló templomokban fennmaradt és az onnan hazai és 
külföldi múzeumokba begyűjtött, használaton kívüli művészeti 
emlékek körének minél teljesebb megismerésére, lehetőség szerint 
az azokhoz kapcsolódó levéltári források felkutatására és a vo-
natkozó szakirodalom feldolgozására törekedtünk.”

Az olvasó előtt feltárul egyházunk művészetének gaz-
dagsága, a fejlődését meghatározó  folyamatok összes-
sége és képet kaphat a keleti egyházi hagyomány közép-
kelet-európai sajátosságairól.
 
A4-es méret, 320 oldal (88 színes), cérnafűzés kartonfedélbe 

akasztva.

Ára: 3000 Ft
Rendelési szám: 007/2011
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Ivancsó István
Ikon és liturgia

A füzet-sorozat az egyházi év nagy ünnepeihez kötődő ikonokat 
mutatja be az ünnepi liturgikus szövegek segítségül hívásával.
A sorozat megjelent füzetei: 

I. Örömhírvétel
II. Karácsony (kifogyott)
III. Találkozás
IV. Vízkereszt
V. Úrszínváltozás
VI. Lázár feltámasztása
VII. Virágvasárnap
VIII. A Titkos Vacsora
IX. Keresztrefeszítés
X. Húsvét

XI. Asszonyok az üres sírnál
XII. Mennybemenetel
XIII. Pünskösd
XIV. Az Istenszülő születése
XV. Az Istenszülő bemutatása
XVI. Az Istenszülő elszenderedése
XVII. Keresztfelmagasztalás
XVIII. Istenszülő
XIX. Krisztus
XX. Szentháromság

Az egyes füzetek ára: 300 Ft helyett most 200 Ft
Rendelési szám: 009/2011 és a füzet sorszáma (római 
szám).

Az összes kapható füzet együttes rendelése esetén: 
5700 ft helyett most 4200 Ft
Rendelési szám: 010/2011

Symbolae 
A görög katolikus örökségkutatás útjai

Szerk. Véghseő Tamás, 
Collectanea Athanasiana, I. Studia, vol. 3.

W. Rees: N. Nilles. Az egyetemi tanár és papnevelő Innsbruckban 
Ivancsó I.: Nikolaus Nilles Kalendarium-ának bemutatása 
Véghseő T.: Nikolaus Nilles és magyar görög katolikus liturgia ügye 
R. Câmpeanu: Az erdélyi görög katolikus egyház történetének feltá-
rására irányuló legújabb kutatási tervek 
Puskás B.: A görög katolikus művészet kutatásának kérdései: a kárpá-
ti régió fogalma körüli vita és tanulságai
Baán I.: A munkácsi püspöki szék betöltése 1650-1690 között 
Véghseő T.: Egy görög katolikus püspök sajátos feladatai és lehetősé-
gei Magyarországon a felekezetszerveződés korában
P. Šoltés: A papság reformja a Munkácsi Egyházmegyében a 18. szá-
zadban 
Terdik Sz.: „Sculptor constantinopolitanus” Un intagliatore greco a 
Máriapócs nel Settecento
Polyák M.: Bereg vm.-i gör. kat. népiskolák az 1880-as évek elején 
Katkó M. Á.: Az 1914-es debreceni merénylet 
Janka Gy.: Miklósy István püspök a korabeli gör. kat. sajtó tükrében
Szotyori-Nagy Á.: A felekezetközi házasságra vonatkozó szabályozás 
a hatályos kánonjogban 

B5-ös méret, 373 oldal, cérnázott könyvtest keménytáblás borítóba 
akasztva.

Ára: 2000 Ft
Rendelési szám: 008/2011



Ivancsó István
Görög katolikus liturgikus kiadványaink 

dokumentációja 
I.  Nyomtatásban meg jelent művek

II. További művek. Kiegászítések. Kiadatlan 
művek

A kötet mintegy harminc esztendő gyűjtő és kutató munká-
jának eredményeként a liturgikus dokumentumainkat mutatja 
be. Azokról a dokumentumokról van szó, melyek négy kritéri-
umnak megfelelnek: magyar nyelvű, liturgikus jellegű, görög 
katolikus és nyomtatásban megjelent művek, akár egész köte-
tek, akár egylaposak. Az értékmentés mellett a további kutató 
és feldolgozó munkához elengedhetetlen. Ugyanakkor önér-
tékelésünket is növelheti: rámutat, hogy szegénységünkben is 
viszonylag milyen gazdagok vagyunk.

A5-ös méret, cérnázott könyvtest keménytáblás borítóba akasztva

Ára: I. kötet:1500 Ft
Rendelési szám: 011/2011
II. kötet: 1800 Ft
Rendelési szám: 012/2011
Mindkét kötet: 3000 Ft
Rendelési szám: 013/2011

Seszták István
Bűn és kiengesztelődés 

Alszeghy Zoltán teológiájában 

Alszeghy Zoltán (1915-1991) jezsuita teológus, 
ahogy őt Angelo Amato érsek nevezte, a kortárs és 
modern teológia egyik legjelentősebb képviselője. Ez 
a könyv ezt a talán meglepő, de a magyar közönség 
számára is igen figyelemreméltó véleményt szeretné 
alátámasztani, mégpedig úgy, hogy Alszeghy teológi-
ai gondolkodásának két tartópillérét analizálja: ant-
ropológiájában a bűn kérdését, másodsorban pedig a 
kiengesztelődés kérdését.

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 500 Ft
Rendelési szám: 014/2011
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A görög atyák bibliája korabeli értelmezésekkel 
I. A teremtés könyve 
szerk. Orosz Atanáz 

A kötet a  Teremtés könyvének szövegét a görög atyák 
magyarázatával ellátva tárja az olvasó elé. Bevezetés-
ként a szerző ismerteti a görög Bibliát és a Teremtés 
könyvének szerkezetét. A további tájékozódást bősé-
ges szakirodalmi hivatkozás segíti. Nélkülözhetetlen 
mű mindazok számára, akik a görög atyák Szentírás-
értelmezésében és annak módszerében kívánnak el-
mélyülni.

B5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 900 Ft
Rendelési szám: 015/2011

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola8

Rómából Hungáriába. 
A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 
300. évfordulóján rendezett  konferencia tanulmányai, 

Szerk. Véghseő Tamás, 
Collectanea Athanasiana, I. Studia, vol. 1.

A kötet a 2006 szeptemberében megrendezett nemzet-
közi egyháztörténeti konferencián elhangzott előadások 
szerkesztett változatát tartalmazza. A tanulmányok neves 
hazai és külföldi szerzői az 1689-ben munkácsi püspökké 
kinevezett görög szerzetes életpályáját és korát mutatják 
be, sok-sok új adattal egészítve ki eddigi ismereteinket. 
A kötet számos, eddig kiadatlan levéltári forrást is tartal-
maz, elsősorban római levéltárakból. A művészettörténe-
ti témájú tanulmányokat fekete-fehér fényképek illuszt-
rálják.
A kötet szerzői: Szabó Péter, Oleh Turiy, Molnár Antal, Antonis 
Fyrigos, Cyrill Vasil, Bitskey István, Makláry Ákos, Baán István, Jan-
ka György, Ovidiu Ghitta, Ovidiu Pop, Gheorghe Gorun, Véghseő 
Tamás, Ivancsó István, Puskás Bernadett, Terdik Szilveszter.

B5-ös méret, 356 oldal, cérnázott könyvtest keménytáblás borítóba 
akasztva.

Ára: 2000 Ft
Rendelési szám: 016/2011



„Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk 
a XX. századból” c. konferencia anyaga  

 szerk. Seszták István

A kötet szerzői és a bemutatott teológusok: Sivadó 
Csaba John Meyendorff krisztológiáját elemzi; Baán 
István Olivier Clément szabadságfogalmát tárgyal-
ja; Orosz Atanáz Joánisz Zizioulasz egyházfogalmát 
vizsgálja; míg Kruppa Tamás Hans Urs von Balthasar 
Vlagyimir Szolovjov interpretációját veszi nagyító 
alá; Nyirán János Robert F. Taft liturgikus „törvénye-
it” analizálja; Seszták István pedig a keleti teológia 
Joánisz Spiteris szerinti értelmezését mutatja be.

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára:  400 Ft
Rendelési szám: 018/2011

Ménea III. 
 Január és február hónapokra 

ford. Rohály Ferenc, átdolgozta Orosz Atanáz 

Az egyházi év egyes napjaira előírt liturgikus szöve-
gek gyűjteményét Rohály Ferenc kezdte fordítani az 
1896-ban Rómában kiadott görög nyelvű Ménaia kö-
teteiből. A kéziratban maradt fordítást Orosz Atanáz 
atya dolgozta át és készítette elő kiadásra. A III. kö-
tet a január és február hónapok egyes napjaira előírt 
imádságokat, olvasmányokat  és szertartási utasításo-
kat tartalmazza. Nélkülözhetetlen imakönyv mind-
azok számára, akik a teljes liturgikus nap megélésére 
törekszenek.

B5-ös méret, cérnázott könyvtest keménytáblás borítóba 
akasztva.

Ára: 1500 Ft
Rendelési szám: 017/2011
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A magyar görögkatolikusság 
körlevélben közölt liturgikus 

rendelkezéseinek forrásgyűjteménye 
szerk. Ivancsó István

A cím elárulja a tartalmat. Rövid bevezető után a könyv 
püspökeink liturgikus rendelkezéseit tartalmazza (a leg-
szélesebb értelemben), az egyházmegyei körlevelekből 
összegyűjtve. Így nem csak egyszerű ismeretszerzésre al-
kalmas, hanem kiváló segítséget nyújt ahhoz is, hogy nem 
kell a körlevelekben keresgélni egy-egy témát. A könyv-
ben való eligazodást a címek alapján részletes tartalom-
jegyzék, valamint mutató segíti elő.

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 500 Ft
Rendelési szám: 019/2011

Ivancsó István
Az Aranyszájú-liturgia végzésének módja 

liturgikus dokumentumaink 
tükrében 

A Liturgia végzésének módját mutatja be a könyv a leg-
részletesebb rubrikális előírásokat tartalmazó liturgikus 
könyvekből, illetve püspöki rendelkezésekből. A módszer 
teljes egészében analitikus. Így a bemutatáson kívül mást 
nem is tartalmaz, viszont a liturgikus reform útján való 
elinduláshoz elengedhetetlen.

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 400 Ft
Rendelési szám: 020/2011

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola10
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Liturgikus konkondancia 
a „Dicsérjétek az Urat” című 

görög katolikus énekeskönyv oktoéchoszához 
szerk. Ivancsó István.  

A jelenleg használatban lévő görög katolikus éne-
keskönyvünkben található szombatra és vasárnapra 
szóló énekeiből állt össze ez a könyv. Minden szó elő-
fordulási helyét hozza, mégpedig egy-egy rövid szö-
vegbe ágyazva. Így nagy segítséget nyújt nem csak a 
liturgikus szakembereknek, hanem azoknak is, akik 
egy-egy témakörben el akarnak mélyedni, s nem utol-
só sorban azoknak, akik liturgikus szentbeszédre ké-
szülnek.

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 400 Ft
Rendelési szám: 021/2011

Ivancsó István
Görög katolikus liturgika   

A görög katolikus liturgika, pontosabban liturgikus 
teológia Jézus Krisztus húsvéti misztériuma szem-
pontjából tárgyalja a napi istentiszteleteket. Első ré-
szében általános bevezetést ad a témába, a második 
részében pedig ennek alapján a nyolc istentiszteletet 
elemzi. Tárgyalási módja szisztematikus. – Nem csak 
a teológiai hallgatóknak ajánlatos, hanem mindenki-
nek, akit érdekel a bizánci liturgia szelleme.

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 650 Ft
Rendelési szám: 022/2011
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Ivancsó István
Görög katolikus szertartástan   

A görög katolikus szertartástan alapvető ismereteket 
ad a görög katolikus egyház liturgiáját megismerni 
szándékozóknak. Leíró módon tárja elő a mondani-
valóját. Tárgyalja a liturgikus helyeket, eszközöket, a 
legfontosabb szertartási elemeket. Ugyancsak bemu-
tatja a liturgikus időt is: a napi szertartásoktól kezdve 
a heti, havi és évi cikluson át, az ünnepekkel és ün-
nepi időszakokkal. A szentségek és a szentelmények 
tárgyalása zárja a kötetet.

 
A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 750 Ft
Rendelési szám: 023/2011

Ivancsó István
Görög katolikus kislexikon   

A legfontosabb címszavakat tárgyalja a liturgikus kis-
lexikon. Megmarad a görög katolikus egyház kebe-
lében, az ortodox gyakorlatra csak minimálisan van 
figyelemmel. Sok kép is díszíti ezt a második kiadást 
Timkó Imre volt megyéspüspök illusztrációiból.
 

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés 

Ára: 300 Ft
Rendelési szám: 024/2011



A III-XI. kötetek 
együttes megrendelése esetén 

1600 Ft

Rendelési szám: 034/2011
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A Liturgikus Tanszék által megrendezett tudomá-
nyos szimpozionok előadásait közreadó sorozat.

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés 
Liturgikus örökségünk I-II. elfogyott.

Liturgikus örökségünk III.
A 125 éve alakult hajdúdorogi liturgikus fordító bizottság 
utolsó műve, a Danilovics-énekkönyv megjelenésére 2004. áp-

rilis 29-én rendezett szimpozion anyaga, szerk. Ivancsó I.

Ára: 150 Ft
Rendelési szám: 025/2011

Liturgikus örökségünk IV.
A Paraklisz önálló megjelentetésének centenáriumára  2005. 

április 29-én rendezett szimpozion anyaga, szerk. Ivancsó I.

Ára: 200 Ft
Rendelési szám: 026/2011

Liturgikus örökségünk V.
A vatikáni magyar nyelvű Szent Liturgia 40. évfordulója alkal-

mából 2005. november 17-én rendezett
szimpozion anyaga, szerk. Ivancsó I.

Ára: 200 Ft
Rendelési szám: 027/2011

Liturgikus örökségünk VI.
A Boksay-Malinics Irmológion megjelenésének 100. évfordu-
lója alkalmából 2006. november 16-án rendezett szimpozion 

anyaga, szerk. Ivancsó I.

Ára: 200 Ft
Rendelési szám: 028/2011

Liturgikus örökségünk VII. 
 Az első nyomtatott Apostolos könyvünk kiadásának 125. év-
fordulója alkalmából 2007. május 3-án rendezett szimpozion 

anyaga, szerk. Ivancsó István

Ára: 200 Ft
Rendelési szám: 029/2011

Liturgikus Örökségünk VII.
 A Biblia Évében a Szentírásnak gör. kat. egyházunkban való 
használatáról 2008. nov. 13-án rendezett szimpozion anyaga

Ára: 200 Ft
Rendelési szám: 030/2011

L i t u r g i k u s  ö r ö k s é g ü n k

Liturgikus örökségünk IX. 
A Szent Pál évben a Nemzetek Apostolának görög katolikus 

egyházunkban való tiszteletéről szerk. Ivancsó I.
Ára: 200 Ft

Rendelési szám: 031/2011
Liturgikus örökségünk X. 

A papságról a papság évében 2009. november 26-án rendezett 
szimpozion anyaga, szerk. Ivancsó I.

Ára: 200 Ft
Rendelési szám: 032/2011

Liturgikus örökségünk XI. 
A Bazil-liturgia és egyéb szertartások Liturgikonja kiadásának 

120. évfordulója alkalmából, szerk. Ivancsó I.
Ára: 200 Ft

Rendelési szám: 033/2011



Ecclesiam aedificans.
 A 70 éves Keresztes Szilárd püspök köszöntése   

szerk. Ivancsó István

A hajdúdorogi egyházmegye kiérdemesült püspökét 
2002-ben barátai, egykori tanítványai és a Hittudományi 
Főiskola tanárai köszöntötték tanulmányaikkal.
A kötet szerzői: Achille Silvestrini, Giovanni Cheli, 
Francesco Marchisano, Ternyák Csaba, Héctor Vall 
Vilardell, Robert F. Taft, Carl Gerord Fürst, Bolberitz 
Pál, Erdő Péter, Fodor György, Gánicz Endre, Ivancsó Ist-
ván, Janka Ferenc, Janka György, Kruppa Tamás, Obbágy 
László, Orosz Atanáz, Papp Tibor, Pregun István, Rózsa 
Huba, Seszták István, Sivadó Csaba, Soltész János, Szabó 
Péter, Török Ferenc, Vanyó László, Véghseő Tamás.

B5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés 

Ára: 750 Ft
Rendelési szám: 035/2011

Ivancsó István 
A keleti liturgiák  

A kötet alapvető ismertetést nyújt az öt nagy rítus-
családhoz tartozó liturgiákról. Sok kép és sok litur-
gikus szöveg illusztrálja. Magyar nyelven nem létezik 
még egy ilyen könyv, amely a kopt, az etióp, a káld, 
a malabár, a malankár, a maronita, a szír és a bizánci 
liturgiát mutatja be. Minden egyes fejezetben az ille-
tő egyház (ortodox és katolikus részének) történetét 
vázolja fel először. Aztán a liturgia menetének leírása 
következik. Végül az adott liturgia sajátosságait veszi 
sorra, pontokba szedve.

Ára: 600 Ft
Rendelési szám: 036/2011

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola14



Az 1-6. kötetek együttes megrendelése esetén: 
600 Ft

Rendelési szám: 049/2011

A 7-14. kötetek együttes megrendelése esetén: 
1900 Ft

Rendelési szám: 050/2011

Az 1-14. kötetek együttes megrendelése esetén: 
2500 Ft

Rendelési szám: 051/2011
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13. Kincses Gyula: Görög katolikusok iskolája Pocsajban
Ára: 500 Ft

Rendelési szám: 047/2011

14. Ivancsó István: A „Hajdúdorogi névtelen” liturgia-
fordítás Papp Antal 1854-es kéziratában

Ára: 500 Ft
Rendelési szám: 048/2011

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Athanasiana Füzetek

1. Ivancsó István: Az 1879-es hajdúdorogi liturgikus 
fordító bizottság és tevékenysége

Ára: 100 Ft
Rendelési szám: 037/2011

2. Ivancsó István: Régi liturgikus kézirat Hittudomá-
nyi Főiskolánk Könyvtárában

Ára: 100 Ft
Rendelési szám: 038/2011

3. Ivancsó István: A magyar görög katolikus egyház 
szerkönyvei 

Ára: 100 Ft
Rendelési szám: 039/2011

4. Pregun István: A sátánizmus jelensége és veszélyei
Ára: 150 Ft helyett most 100 Ft

Rendelési szám: 040/2011

5. Zizioulasz, John D.: Két tanulmány
Ára: 100 Ft

Rendelési szám: 041/2011

6. Ivancsó István: A magyar görög katolikus egyház 
Evangéliumos könyve 

Ára: 100 Ft
Rendelési szám: 042/2011

7. Ivancsó István: Danilovics János Általános egyházi 
énekkönyve 

Ára: 100 Ft
Rendelési szám: 043/2011

9. Zizioulasz, John D.: Újabb két tanulmány 
Ára: 150 Ft

Rendelési szám: 044/2011

10. Ivancsó István: Máriapócshoz kötődő magyar 
nyelvű liturgikus jellegű kiadványaink

Ára: 150 Ft
Rendelési szám: 045/2011

12. Ivancsó István: Dokumentáció a máriapócsi 
kegykép harmadik könnyezésének centenáriumá-
ról

Ára: 500 Ft
Rendelési szám: 046/2011
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Erkölcsteológiai Munkák I. 
 A gyónás szentsége 

Erkölcsteológiai Szimpozion, 2006. május 4-én 
szerk. Ivancsó István, sorozatszerkesztő: Soltész 

János

A sorozat első kötete lelki életünk egyik legfontosabb té-
makörével foglalkozik: a gyónás szentsége kapcsán a bűn-
bánat, bűnbocsánat, bűnbevallás elméleti és gyakorlati 
megközelítésével. Elsősorban a papok, a hitoktatók és a 
nevelésben résztvevők számára készült, de minden érdek-
lődő lelki haszonnal forgathatja.
A kötet szerzői: Papp Miklós, Soltész János, Lipcsák Ta-
más, Orosz Atanáz, Papp Tibor, Ivancsó István, Obbágy 
László, Pregun István.

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 300 Ft
Rendelési szám: 052/2011

Szisztematikus Teológiai Munkák I. 
Az Alszeghy Zoltán születésének 90. évfordulója 

alkalmából rendezett 
tudományos ülés írásos anyaga

szerk. Ivancsó István  

A kötet szerzői: Nemeshegyi Péter, Kránitz Mi-
hály, Kruppa Tamás, Janka Ferenc, Deák Viktória és 
Seszták István.

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 300 Ft
Rendelési szám: 053/2011



Karácsonyi Akciós Könyvvásár 17

Örökség és küldetés 1950-2000.
 A Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet 
és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 

Főiskola alapításának 
50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos 

konferencia anyaga, 2000. október 2-3. 
szerk. Janka György 

A kötet tartalmazza a jubileumi ünnepségen elhangzott 
beszédeket, valamint a kapcsolódó konferencián elhang-
zott előadások szerkesztett változatát. 
A tanulmányok szerzői: Ternyák Csaba, Erdő Péter, Ad-
riányi Gábor, Szögi László, Kiss László, Udvari István, 
Pirigyi István, Bendász Dániel, Bohács Béla, Ovidiu 
Horea Pop, Baán István, Orosz Atanáz, Hollós János, 
Oláh Miklós, Ivancsó István, Obbágy László, Soltész Já-
nos, Kruppa Tamás, Janka Ferenc, Szabó Péter, Puskás 
Bernadett, Janka György.

B5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára:  600 Ft
Rendelési szám: 054/2011

Orientalium dignitas.
A XIII. Leó pápa által kiadott „Keletiek méltósága” 
kezdetű apostoli levél centenáriuma alkalmából 

tartott szimpozion anyaga 
Nyíregyháza, 1994. november 2-4. 

szerk. és ford. Orosz László

A kötet szerzői: Angelo Acerbi, Őrsy László, Szergej 
Averincev, Carl Gerord Fürst, Marco Brogi, Constatin 
Simon, Basilio Petra, Eleuterio Fortino, Constantine 
Charalampidis, Emmanuel Lanne, Erdő Péter, Vanyó 
László, Ernst Chr. Suttner, Katus László, Radu Roscanu.

B5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 500 Ft
Rendelési szám: 055/2011
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Máriapócs, 1696 - Nyíregyháza, 1996. 
Történelmi konferencia 

a máriapócsi Istenszülő-ikon 
első könnyezésének 300. évfordulójára

 1996. november 4-6.

A konferencia előadói és a kötet szerzői: Török József, 
Bársony István, Pirigyi István, Zachar József, Szabadi Ist-
ván, Barna Gábor, Knapp Éva, Dudás Bertalan, Magyar 
András, Puskás Bernadett, Buda Péter, Belme László, Jan-
ka György, Szilárdfy Zoltán, Udvari István.

B5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Ára: 400 Ft
Rendelési szám: 057/2011

„Egy szájjal és egy szívvel”
 A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 
Főiskola Jubileumi Emlékkönyve (1950-2000) 

szerk. Ivancsó István 

A kötetben a a nyíregyházi Papnevelő Intézet egykori kis-
papjai - köztük ma már ezüst- és aranymisés papok - emlé-
keznek vissza a szemináriumi évekre az alapítás korától a 
jubileumi esztendőig.

A5-ös méret, keménytáblás, cérnázott kötés

Ára:500 Ft
Rendelési szám: 056/2011



ElőjEgyzési lEhEtőség!

A Hajdúdorogi Egyházmegye 2012 márciusában képes albumot jelentet meg a magyar görögkatolikus egyház 
történelméről és közösségeiről. A „…minden utamat már előre láttad” című kötet a Hajdúdorogi Egyházmegye 
alapításának centenáriumi évében a strasbourgi Du Signe kiadóval együttműködésben jelenik meg. 
Az A/4-es formátumú, 228 színes oldalból álló album három részből áll. Az első rész (Útjaink – történeti visszate-
kintés - Szerző: Véghseő Tamás) a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus történetét mutatja 
be a hajdúdorogi mozgalom kezdeteitől egészen napjainkig. A mintegy százoldalas, számos fényképpel illusztrált 
fejezet végigvezeti az olvasót a magyar görögkatolikusság történeti útján. Ismerteti azokat a tényeket és össze-
függéseket, melyek ezt a történeti utat időnként kálvária-úttá, kényszerpályává vagy éppen ellenkezőleg: szabad 
ösvényekké változtatták át.
A második rész a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közösségeinek és templomainak 
gazdagon illusztrált leírását tartalmazza (Szerzők: Véghseő Tamás és Terdik Szilveszter, fotók: Bakos Zoltán). Ebben a 
részben megtalálható minden magyarországi görögkatolikus egyházközség és templom történetének rövid, fé-
nyképes bemutatása.
A kötet zárófejezetében (Hitünk ereje, tisztasága és egysége) a görögkatolikus egyház küldetésével kapcsolatban Kocsis 
Fülöp hajdúdorogi püspök fogalmazza meg gondolatait.
 
A 2012 márciusában korlátozott példányszámban megjelenő, kereskedelmi forgalomba nem kerülő kötet 6000 
forintos áron rendelhető meg a görögkatolikus parókiákon vagy a megrendeles.ca@gmail.com e-mail cí-
men.
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Nemzeti Szentélyünk, Máriapócs
Gánicz Tamás - Legeza László - Terdik Szilveszter

A görög katolikus egyház legismertebb búcsújáróhelye Máriapócs, melynek templomában három alka-
lommal könnyezett Szűz Mária képe. A legutóbbi könnyezés 100. évfordulóján, 2005-ben a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia a Máriapócsi Kegytemplomot Nemzeti Szentéllyé nyilvánította.

A Mikes Kiadó gondozásában megjelent album 390 színes fénykép segítségével ismerteti a zarándokhe-
lyet. A rövid szöveges összefoglalók, képaláírások és a képek – köztük több légifelvétel – bemutatják a 
kegytemplom és a mellé emelt bazilita monostor épületeit, a templom berendezését, a kegyképet, a hozzá 
kapcsolódó muzeális és fogadalmi tárgyakat, valamint a kegykép különböző ábrázolásait. Az album élet-
képekkel foglalja össze a búcsúk eseményeit, II. János Pál pápa máriapócsi látogatását, a kegykép felújítá-
sát és azt követő országjárását, azaz történetét a kezdetektől egészen az idei év februárjában megvalósult 
hajdúdorogi zarándokútig.

A könyv terjedelme 128 oldal, vágott mérete 194x240 mm, puha fedéllel, de cérnafűzőtt kötéssel készült, 
magyar és angol nyelvű változatban.

A magyar változat ára: 2950 Ft
Rendelési szám 058/2011

Az angol változat ára: 4500 Ft
Rendelési szám 059/2011
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Atha na s i a na
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 
Főiskola évente kétszer megjelenő tudományos 
folyóirata, melynek fő profilja a keleti teológia és 
a görög katolikus örökségkutatás eredményeinek 
bemutatása.

Állandó rovataink:
- Tanulmányok
- Közlemények

- Summaria
-Krónika

-Kitekintés
-Papi arcképcsarnokunk

- Könyvismertetések
-Keleti egyházi bibliográfia magyar nyelven

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés
2006 óta megújult külsővel

F o l y ó i r a t a i n k

Az egyes számok ára: 
7-11. szám 150 Ft
12. szám 150 Ft
13-14. szám 250 Ft
15-19. szám 300 Ft
21-32. szám 400 Ft
A 20. szám kifogyott

Repertórium 1-10: 100 Ft
Repertórium 21-30: 100 Ft

Több kötet együttes vásárlása esetén
7-10. szám együtt: 500 Ft
11-15. szám együtt: 900 Ft
16-20. szám együtt: 1200 Ft
21-25. szám együtt: 1000 Ft
26-31. szám együtt: 1500 Ft
7-32. szám együtt: 4400 Ft
+ a Repertóriumok ajándékba
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Fo l i a  Atha na s i a na
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 
Főiskola évente egyszer megjelenő idegen nyelvű 
tudományos folyóirata.

B5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Az egyes számok ára: 
1-3. szám 700 Ft
4-8. szám 400 Ft
9-10. szám 500 Ft

Több kötet együttes vásárlása esetén
1-10. szám együtt:5100 Ft

Fo l i a  Ca non i ca

Idegen nyelvű keleti kánonjogi folyóirat a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Inté-
zete és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittu-
dományi Főiskola közös kiadásában. Megjelenik 
évente egyszer.

B5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés

Az egyes számok ára: 
1. szám 450 Ft
2. szám 1200 Ft
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Studia Biblica Athanasiana

Magyar nyelvű szentírástudományi folyóirat a 
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fő-
iskola és a Pápai Református Teológiai Akadémia 
közös kiadásában. Megjelenik évente egyszer.

Az egyes számok ára: 
1. szám 200 Ft
2. szám 200 Ft
3. szám 250 Ft
4. szám 300 Ft
5. szám 550 Ft
7. szám 500 Ft
8-11. szám 400 Ft

Több kötet együttes vásárlása esetén
1-5. szám együtt: 1500 Ft
7-11. szám együtt: 1900 Ft
1-11. szám együtt: 3400 Ft

Mun k á l ato k
 

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 
Főiskola hallgatóinak írásaiból nyújt válogatást. 

Az egyes számok ára: 
1. szám 150 Ft
2. szám 150 Ft
3. szám 400 Ft
4. szám 300 Ft
5. szám 400 Ft
7-8-9. szám 400 Ft

Több kötet együttes vásárlása esetén
1-9. szám együtt: 1000 Ft



Szent Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskola

4400 Nyíregyháza
Bethlen G. u. 13-19

Tel./Fax. +36/42/597-600

www.atanaz.hu
atanaz@atanaz.hu


