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  A hazai lelkiségi mozgalmak könyvkiadása 
1990-től napjainkig

Az elmúlt évtizedekben a katolikus egyházban számos olyan kezdeményezés 
jött létre, amelyet megújulási vagy lelkiségi mozgalomnak nevezünk. A lelki 
élet elmélyítésével, a kor kihívásaira új formák keresésével reagálva járulnak 
hozzá az egyház missziós küldetésének szélesebb körű teljesítéséhez.

„A különféle mozgalmakat, lelkiségeket és egyesületeket nehéz rendsze-
rezni, sőt, talán nem is szükséges. … Struktúrájukat tekintve egyik oldalról 
némelyik mozgalom hasonlít a szerzetesrendekre (pl. harmadrendként, világi 
rendként kifejezetten azokhoz kötődik, vagy pedig keretein belül jön létre 
szerzetesi vagy ahhoz hasonló életforma); más oldalról nézve esetleg az egye-
sületekhez lehet hasonlítani őket (az Egyházi Törvénykönyv ’krisztushívők 
társulásai’ néven kínálja az egyik kategóriát, melybe besorolhatók)” – olvas-
ható a mozgalmakat bemutató kötet bevezető tanulmányában.1 

A mozgalmak identitásához hozzátartozik, hogy reflektálnak saját létrejöt-
tük, alapításuk körülményeire, esetenként az alapító(k) életét és munkásságát 
feldolgozva. Az alábbiakban részletesen bemutatott mozgalmak mindegyike 
megjelentetett ilyen témájú művet, de más mozgalmak is közreadták a saját 
történetüket ismertető kiadványokat. Számos közösség azonban túllépett 
ezeken a kereteken, és missziós küldetésének kiegészítéseként vagy akár 
missziós céllal önálló könyvkiadási tevékenységet végez. Közülük négy olyan 
mozgalom könyvkiadásának bemutatására vállalkoztunk, amely nem csak 
esetenként, hanem programszerűen jelentet meg könyveket. Röviden vázoljuk 
a mozgalmak történetét is.2 

1  NOBILIS M., A mozgalmak és lelkiségek helyéről az egyház életében, in SZABÓ T. – NOBILIS M., 
Lelkiségi mozgalmak a Magyar Katolikus Egyházban (Budapest 2006) 12.

2  A tárgyalt lelkiségi mozgalmak és kiadók mindegyike római katolikus, egyházi engedéllyel működ-
nek. Bizonyos kiadványok megítéléséhez mégis teológus szakvélemény lehet szükséges. Egyes ese-
tekben, ha nem is a katolikus hittételeknek való megfelelés a kérdéses, felmerülhet, hogy teoló-
giailag ellenőrzött-e a kiadvány tartalma, vajon mennyire tartalmas lelkiségi vonatkozásokat képes
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1. AZ EMMAUSZ KÖZÖSSÉG KÖNYVKIADÁSA: 
A MARANA THA 2000 ALAPÍTVÁNY

Az Emmausz Közösség megalakulása 1977-re nyúlik vissza: ekkor Katona 
István római katolikus pap a Ferenciek terei templom legelkötelezettebb hívei-
ből létrejött imacsoportot szervezett. A csoport 1979–1980-ban átélte a Szent-
lélekben való megújulást, és attól kezdve viseli jelenlegi nevét.3 Hivatalos 
egyházi jóváhagyást 1991-ben kapott.4 Az Emmausz Közösség a karizmatikus 
megújuláshoz sorolható be a katolikus egyházon belül, vagyis missziói üze-
netében és teológiai önmeghatározásában a Szentlélek szerepe és működése 
kiemelt hangsúlyt kap. Etienne Garin így ír a karizmatikus megújulásról: 
„Tagjaik tanúsítják, hogy számukra megadatott egy Lélek-áradás megtapasz-
talása, és hogy ettől fogva mindent magától a Szentlélektől kapottként élnek 
meg. Ő az, aki vezeti őket és aki megnyilvánul bennük úgy a teológiai élet 
ajándéka által, mint az előre nem látható karizmákon keresztül.”5

Az Emmausz Közösség évente tart lelkigyakorlatot, havonta lelki napokat,
előadásokat a legkülönbözőbb témákban (lelki sérülések gyógyítása, beveze-
tés a misztikába, szemlélődő lelkigyakorlat, belső szabadulás a rossz megter-
helésektől), valamint ima- és gyógyító szemináriumokat. A közösség tagjai 
heti rendszerességgel találkoznak.

A missziós, evangelizációs munka fontos része a szemináriumok, kurzusok 
mellett a lap- és könyvkiadás is. 1989-től jelenik meg kéthavonta a Marana 
Tha című lelkiségi lap, és a Marana Tha 2000 Alapítvány gondozza kiadóként 
a Marana Tha könyvsorozatot, amely immár a 188. kötetnél tart. A marana tha 
kifejezés egy arám imádságos formula, jelentése: „jöjj el, Uram!”6

A kiadó célja a Szentlélekben való megújulás irodalmának népszerűsítése, 
de megjelentet kiadványokat a Szentírás ismeretéről, bibliai és gyógyító kur-
zusokról, misztikus üzenetekről, azok teológiai értelmezéséről és az imádko-
zás módjairól.

Katona István szervezte meg – a mozgalomhoz tartozó munkatársak segít-
ségével – a könyvkiadást az 1989–90-es években. A kiadványok, melyek kez-

1  közvetíteni, ill. a hittartalom bizonyos elemeinek túlzott leegyszerűsítése nem vezethet-e téves 
következtetésekre. Ilyen kiadványok például: MCALL, Kenneth, A családfa gyógyítása (Marana 
Tha, Budapest 2006); UŐ, Útmutató a családfa gyógyításához (Marana Tha, Budapest 2006); ORTIZ, 
Gloria Polo, Akit villámcsapás ért. Beszámoló a túlvilágról (Marana Tha, Budapest 2011); SIMMA, 
Maria, Élményeim a szenvedő lelkekkel. Azoknak, akik segíteni akarnak a tisztítótűzben szenvedő 
lelkeknek (Marana Tha, Budapest 2011); JAKOBIUS, Paul Josef, Utolsó harc a fény és sötétség között 
(Marana Tha, Budapest 2012).
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detben témájuknál fogva ismeretlenek voltak a magyar olvasóközönség előtt, 
főként a karizmatikus megújulás nemzetközi sikerkönyvei voltak, és Katona 
atya a címek alapján – a Szentlélek sugallatára – döntötte el, mit jelentet 
meg. Ő végezte a teológiai szempontú lektorálást és a szöveg korrektúrázását 
is, így sikerült az árakat viszonylag alacsonyan tartani. A mai napig Katona 
István választja ki, hogy mely műveket adják ki, figyelembe véve az olva-
sóközönség érdeklődését is.7 Az évente megjelenő 6-10 kiadványuk között 
többszöri kiadás is előfordul. A könyvek a karizmatikus ihletettségű lelkiségi 
irodalom kategóriájába sorolhatók, de a keretek tágabban is értelmezhetők. Az 
egyháztörténet felől közelíthetőek meg a megújulás létrejöttét tárgyaló kiad-
ványok; a gyógyító és imaszemináriumok pedig a pasztorálteológia eszközei 
lehetnek. Néhány munkánál másféle tipológia is elképzelhető (szépiroda -
lom, énekeskönyv). A lelkiségi irodalom – az alapítvány könyvkatalógusa 
alapján8 – további alcsoportokra bontható.

 

Megújulás a Szentlélekben

Több kötet foglalkozik a katolikus egyházban a múlt század hatvanas-het-
venes éveiben létrejött karizmatikus mozgalom keletkezésével és hátterével. 
Ezek a könyvek a mozgalom történeti-teológiai önreflexiói. Patti Gallagher 
Mansfield: Az új Pünkösd kezdete a Szentlélek kiáradásának személyes 
beszámolókon alapuló krónikája. Kilian McDonell – George T. Montague: 
Szítsátok fel a lángot! c. kis füzete az egyházatyák írásain keresztül világítja 
meg az ókeresztény időszak hozzáállását a Szentlélekhez. Robert DeGrandis: 
Új bevezetés a katolikus karizmatikus megújulásba rövid áttekintést nyújt, 
Bob Bedard: Merre tovább, Uram? írásában a mozgalom értékeit és hibáit 
vizsgálja. Heribert Mühlen – Johann Koller – Alfred Bölle: Az Egyház meg-
újulása Isten Lelke által c. kiadványa a német püspöki kar teológiai elemzése 
a mozgalomról.

Az Élet a lélekben szeminárium a személyes elköteleződés, megújulás 
lehetősége. Azonos címmel munkafüzet és a szemináriumvezetők kézikönyve 

3  Emmausz Közösség: SZABÓ – NOBILIS 42.
4  KATONA I., Emmausz Közösség – Lelkiség és életszabályok (Budapest 2009) 28.
5  GARIN, E., A karizmatikus megújulás és az új közösségek: egy prófétai valóság, in Communio 3 (1998) 35.
6  Maran Atha tagolásban „eljött az Úr” a jelentése, vö. Maran Atha, in Magyar Katolikus Lexikon VIII 

(Budapest 2003).
7  Katona István portré-interjú (Budapest 2007) 106–107.
8  Marana Tha Alapítvány – régi és új kiadványok (2010) kiadói katalógus.
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is megjelent Ernst Sievers tollából. Ehhez kapcsolódik Katona István: Élet a 
lélekben szeminárium – Tanítások könyve, amely a szemináriumok előadása-
inak gyűjteménye. Ken Wilson – Dave Mangan: Élet a lélekben gyermeke-
itek számára a gyerekek felé közvetíti a Szentlélek üzenetét, Frank Padilla: 
Családok a Szentlélekben könyve pedig az egész család számára szolgáló 
útmutató.

Belső gyógyulás és gonosztól való szabadítás

„A belső gyógyulás a szív gyógyítása. Ima által meggyógyulnak a fájó emlé-
kek, érzelmek. Megszabadulunk az önvád, a harag, az értéktelenség, a féle-
lem, a szeretethiány okozta sebektől” – írja Katona István.9

Több kiadvány témája a gyógyulás különböző megközelítésekben. Francis 
McNutt: Gyógyítás c. műve a keresztény gyógyító szolgálat alapkönyve. 
A kötetben a gyógyuláshoz való viszonyról, hitről és kételkedésről, imádság-
ról és szentségekről, a gyógyító szerepéről és felelősségéről, az orvostudo-
mánnyal való kapcsolatról olvashatunk. Szintén ő a szerzője az Erő a gyógyí-
táshoz könyvnek, amelyben a gyógyító szolgálatban nyert újabb tapasztala-
tairól ír. Szabadíts meg a gonosztól művében a harag, a reménytelenség és a 
szorongás elleni küzdésre tanít.

Mary Usha: A gyógyulás rejtett forrásai c. művében történeteken keresztül 
mutatja be a gyógyulás belső folyamatát, ugyanő Adj időt a gyógyulásnak 
kötetében egy nyolcnapos időszakra felosztott tanítást nyújt.

Jörg Müller pallottinus szerzetes és gyakorló pszichológus könyveiben a 
pszichoterápia keresztény megközelítését alkalmazza. Isten más; A téves isten-
kép okozta szenvedés; A gyógyulás útjai és a Szorongások feloldása Istennel 
találkozva című műveiben a helyes istenkép kialakítására helyezi a hangsúlyt, 
amely elvezet a gyógyuláshoz.

Dr. Kenneth McAll A családfa gyógyítása és az Útmutató a családfa gyó-
gyításához c. műveiben az ősökkel való szembenézés és a múltunkban gyöke-
rező kapcsolatok feltárása a megbocsátáson keresztül vezet el a gyógyuláshoz. 
John H. Hamps: A te családfád gyógyítása könyve hasonló elvek mentén a 
családfa átimádkozásában nyújt segítséget.

Barbara Leahy Shlemon: A válás sebeinek gyógyítása a házassági kudarc 
feldolgozásában segít, Sheila Fabricant Linn – Dennis Kinn – Matthew Linn: 
Életünk méhen belüli sérüléseinek gyógyítása a születést megelőző szakasz 

9  KATONA 54.
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traumáinak feldolgozását segíti. A szerzői hármasnak Imaszeminárium az 
élet sebeinek gyógyítására címmel egyénileg vagy csoportosan használható 
jegyzete is megjelent. Tomislav Ivancic: A lélek diagnózisa és a Hagioterápia 
a betegségek szellemi hátterét vizsgálja, és filozófiai-antropológiai áttekintés 
után gyakorlati támpontokat nyújt.

Imaélet, lelki élet, misztika

A megfelelő módon végzett imádság, az elmélyült imaélet, a misztikához való 
helyes viszony mind-mind hangsúlyosak az e témakörökben kiadott köny-
vekben. Katona István: Imaiskola műve a különböző imaformákat ismerteti 
egy nyolchetes szeminárium formájában, John Main: A szemlélődés útja a 
kontemplatív imába vezet be.  Katona István – Kunszabó Zoltán: Meghívás az 
életre kötete felnőtteknek szóló lelkiismeret-vizsgálati útmutató.

Más kiadványok a misztika tapasztalatát járják körül. Béky Gellért: 
Misztika ma? c. könyve napjaink helyes hozzáállását világítja meg a témához, 
Katona István: Bevezetés a misztikába – nyolchetes lelkigyakorlat kiadványa 
pedig a hitet elmélyítő munkafüzet. Ezen kívül több spirituális üzenetről, 
magánkinyilatkozatásról, és misztikus tapasztalatról olvashatunk. 

Kurzusok

José H. Prado Flores, a Szent András Evangelizációs Iskola alapítójának több 
könyve is megjelent a sorozatban, amelyek különböző kurzusokhoz tartoznak. 
A pusztán túl a Mózes-kurzus alapkönyve. Ez a kurzus azokhoz szól, akik 
másokat vezetnek az élet valamely területén: lelkipásztoroknak, katekétáknak, 
közösségvezetőknek, szülőknek. A Pál titka az azonos című kurzus alapköny-
ve: Szent Pál életén keresztül a célok felismerésére tanít. Hogyan evangelizál-
juk a megkeresztelteket? kiadvány a Pál-kurzus alapkönyve, amely gyakorlati 
példákkal tanítja a hatékony evangelizációs munkát. A Menjetek és hirdessétek 
az evangéliumot a megkeresztelteknek! a Fülöp-kurzus alapkönyve. A kurzus 
a jézusi örömhír üzenetéről szól. Jézus tanítványainak iskolája a János-kurzus 
könyve, témája: a mester és a tanítvány kapcsolata.  

Bibliai elmélkedések és szemináriumok, tanítások; teológia 

Hosszasan lehetne sorolni a bibliai témájú könyvek és a hozzájuk kap csolódó 
szemináriumi jegyzetek listáját. Leo Tanner svájci pap tucatnyi kiadott mű 
szerzője vagy társszerzője. Kötetei változatos témákban kínálnak szentírási 
eligazítást és hitbeli elmélyedést. A Jöjj és lásd, az Újrakezdés, a Miatyánk, 
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az Eukarisztia című könyvek szemináriumi jegyzetként is megjelentek. A 
Miért éljek? és a Miért kell szenvedni? című művek a sokakat foglalkozató 
kérdésekre keresnek bibliai magyarázatot. A Vezérfonal pasztorális koncepciót 
nyújt a bibliai kurzusok anyagához.

Béky Gellért elmélkedései a Szentháromságról három kötetben jelentek 
meg: a Szerető Atyánk az istenkép formálásában segít, a Jézus titka az isten-
kapcsolat elmélyítéséhez nyújt támpontot, a Szeretet lelke pedig a Szentlélek 
szerepét világítja meg mindennapi életünkben. 

Rainero Cantalamessa: Megszentelődésünk forrása az Eucharisztia c. 
kötetében a kommunió és a közösség kapcsolatát elemzi, az Élet Krisztusban 
a Rómaiaknak írt levél spirituális elemzése. 

Életrajzok, szépirodalom és énekeskönyvek

A kiadó életrajzi munkái és szépirodalmi művei a lelkiség arculatához kapcso-
lódó olvasmányok. Ignacio Larranaga: A Názáreti szegény c. művében Jézus 
belső életét meséli el, Raymond Peyret: Martha Robin – Szenvedés és öröm c. 
könyve a francia misztikus életének krónikája. Dr. Tapolyainé Bartha Gizella: 
Elfogadás és Alföldi M. Priszka: Az én benső utam – istenélményeim c. művei 
személyes visszaemlékezések.

Sipos (S) Gyula fantasztikus regényét Julius S. P. álnéven Küldöttek cím-
mel adták ki, Kalla Viktóriának Szelíd fényekről álmodom címmel jelent meg 
verseskötete a sorozatban.

Az Áldjad én lelkem az Urat! c. énekeskönyv sorozaton kívül jelent meg. 
Jelenleg a 10. javított és bővített kiadás és utánnyomásai jelennek meg. A Szent-
lélek, jöjj! énekeskönyv a sorozatban már a 3. módosított kiadásnál tart.

A könyvek beszerezhetők a katolikus könyvesboltokban, illetve megren-
delhetők a közösség honlapján, továbbá közvetlenül a kiadóban is megvásá-
rolhatók.

2. A MAGYAR SCHÖNSTATT CSALÁD ÉS A KÖNYVKIADÁS

A Schönstatt mozgalom Németországban, a Rajna menti Vallendarban indult 
el az I. világháború kitörése után, 1914 őszén, s az egyház és a társadalom 
valláserkölcsi megújítását tűzte ki céljául.10 Alapítója Joseph Kentenich 

10  PUSKELY M., Kétezer év szerzetessége (Budapest 1998) Schönstatti Mária-nővérek, 1108.
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(1885–1968) pallottinus szerzetes. A háború után egyre szélesebb körökben 
terjedő mozgalomban különböző csoportok szerveződtek: fiatalok, papok, 
nővérek, nők és férfiak, családok stb. részére; lelkiségüket a Mária-tisztelet, 
a gyakorlati gondviselésbe vetett hit és határozott küldetéstudat jellemzi. 
Kifejezetten pedagógiai-lélektani mozgalom. 1968-ig, az alapító haláláig 
közel 25 részág, közösségtípus alakult ki a csatlakozó emberek életállapo-
tának megfelelően.11 A Schönstatt nem egy új tanítás vagy módszer, hanem 
elsősorban új kegyelmi erőforrás, mely Mária schönstatti szentélyéből, a Vele 
való Szeretetszövetségből fakad.

Schönstatt Magyarországon már a II. világháború előtt sem volt ismeret-
len. A piarista dr. Fejes Tibor lefordította, és a Szent István Társulat 1941-ben 
kiadta az „Újkor Filóteájának” nevezett A. M. Nailis: Werktagsheiligkeit (ma-
gyarul: A hétköznap megszentelése) c. schönstatti könyvet. Elkészült továbbá 
Hermann Schmidt: Organische Aszese (magyarul: Organikus aszkézis) c. 
könyv fordítása is. 

A Schönstatt Családmozgalom csírája Gódány Róbert és Rita, egy emigráns 
magyar család hazatelepülésével 1980-ban került Magyarországra. A magyar 
Schönstatt Családmozgalom az alapítás évének 1983-at tartja. Ekkor volt az 
első lelkigyakorlatos találkozó, melyet a Gódány család közreműködésével 
egy német schönstatti szerzetes pap, Tilmann Beller vezetett összesen három 
család részvételével. Ettől kezdve a mozgalom a kibontakozás útjára lépett, 
de az akkori politikai körülmények miatt hivatalos intézményi megalakulásra 
nem kerülhetett sor. A Magyar Schönstatt Családmozgalom jogi szervezete:12 
a Családok a Családért Egyesület 1992-ben jött létre Óbudavár székhellyel. 
Ezt követően 1998-ban alakult meg a Családakadémia-Óbudavár Egyesület 
mint a magyar Schönstatt Családmozgalom „kifelé néző arca”. Az évek során 
gazdag Schönstatt-irodalom jelent meg. A mozgalom főleg egyesületein 
keresztül adta ki könyveit, illetve több kötetet a Schönstatthoz köthető Kulcs 
a Muzsikához Kiadó által. A német schönstatti atyák kiadója (Patris Verlag) 
is jelentetett meg néhány magyar nyelvű könyvet (pl. Engelbert Monnerjahn: 
Egy élet állomásai), továbbá a Sekretariat P. J. Kentenich, Schönstatt/
Vallendar (Elisabeth Badry: Kockáztatni Bátor); a Schönstatti Márianővérek 
Világi Intézete, Pilisszentlélek (R. v. Schoenebeck: Engel M. Emilie nővér); 
az Út, Igazság, Élet Kiadó, Pilisszentlélek (Hubertus Brantzen: Jézus élete: 
emberi sors). A magyarszéki Sarutlan Kármelita Nővérek kiadásában jelent 
meg Tilmann Beller: A Kármel útja: a szeretet élete c. kötet.

11  Schönstatt-mozgalom, in Magyar Katolikus Lexikon XI (Budapest 2006).
12  csaladok.schoenstatt.hu [Letöltés ideje 2013. 11. 28.].
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A magyar Schönstatt Családmozgalom első kötetét még 1992-ben a Szent 
István Társulat adta ki: A családi élet – Kentenich József atya, Schönstatt 
alapítójának élete címmel Dr. Csermák Kálmán válogatásában. Ugyancsak a 
Szent István Társulat adta ki Christian Feldmann Kentenich-életrajzát: Isten 
szelíd forradalmára címmel 2008-ban.

A kezdeti időszakban néhány kiadvány a Magyar Schönstatt (Családok) 
Mozgalom kiadásaként jelent meg. Ilyen volt például 1995-ben Gódány 
Róbert és Rita új fordításában A. M. Nailis: Werktagsheiligkeit (magyarul: 
Szentség a hétköznapokban) c. könyve.

A Küldetésünk titkai sorozat 15 többször kiadott füzete (1991–2005) 
a schönstatti lelkiség témáit járja körül Kentenich József gondolatain 
és előadásain keresztül, érintve a Schönstatt mozgalom önmeghatározá-
sát és történetét is. Külön füzet foglalkozik az alapítás körülményeivel 
(Szeretetszövetség 1–2.), a mozgalom identitásával (Schönstatt sajátos 
értékei), a két világháború schönstatti kapcsolódási pontjaival: Engling 
József 1–2. (az I. világháború schönstatti mártírja), Dachau – itt rabosko-
dott (és misszionált) az alapító. Több füzetet kapott a máriás lelki háttér 
(Mária; A családi szentély; Köszöntünk, Mária) és a családi létforma mint 
az életszentségre vezető út bemutatása (A szent család; Szerelem, szeretet; 
A házastársi szerelem mint az életszentség útja; Személyes eszmény, külön-
leges jófeltétel, lelki napirend).

A mozgalomban és a köteteken is gyakori a német nevek magyarítása 
– Kentenich József, Beller Tilmann – az alábbiakban a könyveken feltüntetett 
változatot használjuk.

A Családakadémia-Óbudavár Egyesület könyvei

Az egyesület főleg Joseph Kentenich és Tilmann Beller írásait jelenteti meg, 
ezen kívül rendszeresen kiadja az évente megrendezésre kerülő Női nap lelki 
anyagait, és esetenként más műveket.

Tilmann Beller a szerzője több imafüzetnek (Küldd el nekünk Üdvözítőnk 
Lelkét, az erő Lelkét; Igen, Atyám!; Az új kezdet: Mária Szentélykilenced),
a család témájával foglalkozó köteteknek (A schönstatti családok útja; A szent- 
mise mint életmise) és a korábbi Családnapok jegyzeteinek. A családi élet: 
küldetés és munka (Családnapok előadásai 1983–1990) címmel 2002-ben az 
1990 előtt tartott előadások is megjelentek. Dr. Csermák Kálmán és Alice két
válogátáskötetet állított össze Tilmann atya műveiből a házasságról: A házas-
ság: öröm és feladat; 15 perc szeretet házaspárok számára. A Schönstatt 
– Isten városa (2011) a szent város bibliai képére reflektál Schönstatt tükrében 
(a kötetben szerepel egy válogatás a magyar karakter sajátosságairól is).
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2004-ben a Családakadémia előadóival készült interjúkötet jelent meg Bárdosy 
Évától. A magyarországi jelenlét 25 éves évfordulójára emlékkönyvet adtak ki 
Ezüstjubileum címmel 2008-ban. Dr. Csermák Kálmán és Alice az összeállítója 
a 2001-es életrajzi vázlatnak: Kentenich József, Schönstatt alapítója és atyja, 
amelyet két szemelvénygyűjtemény követett: 2003-ban az Egy újkori pedagógia 
alapvonásai, 2004-ben a Schönstatt bárkájában c. válogatás. Szintén 2004-es 
Kentenich József: A krisztusi új ember anyja és mintaképe Mária c. könyve, amely 
a keresztény ember lényegének és sajátosságának máriás lelki hátterét fejti ki. A nők 
klisék nélkül – Kentenich József atya a nőkről válogatás 2010-ben látott napvilágot. 
2012-ben Dorothea M. Schlickmann tollából jelent meg az alapító fiatalságát feldol-
gozó életrajz: Rejtett évek – J. Kentenich atya gyermekkora és ifjúsága, 1885–1910 
címmel. Az ifjúsági irodalom területéről 2012-ben került kiadásra Zaymus Gyula: 
János mester. Korrajz Buda török felszabadulását követő időből c. regénye.

A Családok a Családért Egyesület könyvei

Az egyesület kiadásában 1992 óta jelennek meg könyvek. A kiadványok a schön-
statti lelkiség elmélyítésére szolgálnak, az alapító, Joseph Kentenich írásain, gon-
dolatain keresztül. Beller Tilmann a szerzője a 2001-ben kiadott 2000 – Új kezdet 
c. kalauznak, amely egy kilenchetes imaút reggeli és esti imádsággal, napközbeni 
reflexiókkal. Nurit Stosiek – Kornelia Fischer: Belső megnyugvás műve a hét-
köznapok küzdelmes helyzeteire kínál megoldást női szemmel. A Szentélyeinkkel 
Szentélyedért; Teljes szívvel; Otthonunkkal szentélyedért; Halk szavadra hősies 
bizalommal; Hűek maradunk; Hiszek a benned levő jóban; Tegyétek, amit mond!; 
Szentélyünkből a világba c. kiadványok az évente megrendezett Családnapok 
jegyzetei. Anker Irmi: Szívinfo kötete (2002) egy szívbetegség megrázó krónikája, 
Gertrud-Maria Erhard: Felállítom itt a trónomat c. könyve (2007) a Schönstatt-
szentély máriás lelkületét mutatja be. A házaspárok útján egy 15 állomást tar-
talmazó, másfél kilométeres ösvény kísérőfüzete szentírási idézetekkel, népdal-
részletekkel, inspiráló gondolatokkal. Az óbudavári Schönstatt-kápolna története 
(2010) c. kis füzet a szintén az egyesület által kiadott Oázis folyóirat melléklete-
ként jelent meg. Az élet értelme kötet (2010) Kentenich József atya aforizmáiból, 
gondolataiból válogat. Az Ég felé c. imakötet (2012) egybegyűjti az alapítónak 
a dachaui koncentrációs táborban megfogalmazott imakölteményeit, amelyek 
teljességében jelenítik meg Schönstatt hitelességét és lelkiségét.

A Kulcs a Muzsikához Kiadó könyvei

A Kulcs a Muzsikához Kiadó 2001-ben alakult azzal a céllal, hogy Pécsi 
Géza és társszerző leánya, Uzsalyné Pécsi Rita zenepedagógiai-zenelméleti 
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munkásságát gondozza, és iskolai ének-zene tankönyvsorozatot és oktatási 
segédanyagokat adjon ki.

A fent említett köteteken, hangzó- és multimédiás anyagokon kívül 
6 „schönstattos” könyv is megjelent a kiadó gondozásában. Uzsalyné Pécsi 
Rita A nevelés az élet szolgálata c. kiadványsorozata Joseph Kentenich 
peda gógiai rendszerére épülő módszertani kalauz, amely magában foglalja 
a szerző több évtizedes oktató-nevelői (és szülői) tapasztalatát, a Schönstatt 
Családmozgalomhoz való kötődését és keresztény értékrendjét. Az első kötet, 
amely Az érzelmi intelligencia fejlesztése címmel 2010-ben jelent meg, a cím-
adó témán kívül a felnőttkor és a kisgyermekkor életfeladataival foglalkozik. 
A 2011-es második kötet, A kisiskoláskor a 6-10 évesek életfeladatait vizsgál-
ja, reflektálva a nemi identitás kialakulására, a döntési képesség fejlesztésére 
és az apai nevelési hatásokra. A serdülőkor életfeladatai első kötete (2011) a 
címben megfogalmazottakon túl az építő kritika és motiváció szemléletfor-
máló és személyiségépítő lehetőségeit tárgyalja; a második kötet (2012) a 
nagykamaszkor életfeladataival, a férfi-női sajátosságokkal, az indulatkeze-
léssel, a felnőtté válás folyamatával és az ebben betöltött nevelői szerepekkel 
foglalkozik. A kiadványokhoz DVD-segédanyag is kapható; további kötetek 
előkészületben vannak.

2010-ben jelent meg a Ma a szeretetnek más arca van beszélgetőkötet: 
a kiadványban Tilmann Beller atya válaszol Uzsalyné Pécsi Rita kérdéseire 
nevelési témákban. A 2011-ben kiadott Úton feléd c. könyvben párkeresési-
párkapcsolati kérdésekre ad válaszokat Tilmann Beller.

3. A FOKOLÁRE (MÁRIA MŰVE) MOZGALOM 
ÉS AZ ÚJ VÁROS KIADÓ

A Fokoláre Mozgalom (Mária Műve) 1943-ban jött létre az olaszországi 
Trentóban; alapítója és haláláig vezetője: Chiara Lubich. A II. világháború 
után a mozgalom gyorsan terjedt Olaszországban, majd egész Európában 
és a többi kontinensen is. Ma 186 országban van jelen, világszerte mintegy 
7 millióan tartoznak hozzá különböző nemzetiségű és vallású emberek.13 
A Fokoláre az evangéliumi szeretetet állítja középpontba; ebből olyan közös-
ségi lelkiségi és társadalmi megújulási mozgalom született, amelyet az egység 
lelkisége néven emlegetnek. A keresztény tanokra épül, de hangsúlyozza a 

13  Mária Műve: SZABÓ – NOBILIS 82.
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más vallásokban és kultúrákban megtalálható hasonló értékeket, fontosnak 
tartja a párbeszédet a keresztény egyházak között és a különböző vallásokkal, 
továbbá a nem vallásos meggyőződésűekkel. Így járul hozzá a béke és az 
egység megvalósításához az egész világon. Kulturális, gazdasági, szociális 
és politikai kezdeményezések kötődnek a mozgalomhoz; számos országban 
adják ki az Új Város című lapot, és ezen a néven kiadót is működtetnek.14

Magyarországon a múlt század hatvanas évei óta vannak jelen – a rend-
szerváltozásig lényegében illegalitásban. 1989 óta jelenik meg magyarul az 
Új Város folyóirat, és az Új Város könyvkiadása is megindult 1991-ben.

Az Új Város kiadásában megjelent könyvek többféle tematikába és két 
sorozatba illeszthetők be. Hangsúlyos Chiara Lubich, az alapító műveinek 
kiadása, ezen kívül gyerekkönyvek, családi életre vonatkozó írások, és más, 
szintén a mozgalomhoz köthető kiadványok is megjelentek.

1991-ben indult el az Új Városnál Chiara Lubich műveinek kiadása az 
Életünk az Ige című kötettel. A szerző nem volt ismeretlen Magyarországon: 
az Ecclesia 1986-ban már megjelentette Legyenek mindnyájan egy! c. művét. 
(További munkái korábban külföldön láttak napvilágot magyarul.) Ezt köve-
tően évente egy-két kötet jelent meg a szerzőtől. 1992-ben Franca Zambonini 
interjúkötete mutatta be a mozgalom egészének történetét Az egység kalandja: 
fokolárok, genek, Máriapoli... – 22 intézmény az új emberiség szolgálatában 
címmel.

Lubich munkái változatos tematikájúak: szentírási elmélkedések, ünnepi 
reflexiók, személyes tanúságtételek, a családi életre vonatkozó beszédek gyűj-
teménye, vagy épp a mozgalom lelkiségének lényegét, a közösség szerepét 
hangsúlyozó művek. 2003-ban jelent meg lelkiségét legátfogóbban ismertető 
kötete Új úton címmel. A gyermekkönyvek közül kettő szerzője szintén ő: a 
Gyönyörű volt kötet Mária alakját mutatja be, A szeretet dobókocka titka az 
evangéliumi szeretet felfedezése történeteken keresztül.

További, gyermekeknek készült könyv Ezio Aceti – Alberta Rotteglia: 
Nem a gólya hozza! c. kiadvány, amely szülői kézikönyvvel kiegészítve segíti 
a téma megbeszélését.

Az alapító gondolataira reflektálnak Marisa Cerini: A szeretet-Isten 
– Chiara Lubich tapasztalatában és gondolataiban és Michele Zanzucchi 
– Oreste Paliotti: Chiara Lubich – a menny és az emberiség c. könyvei.

A Közösségi lelkiség sorozat 2001-től kezdődött három kötet kiadásával 
(Chiara Lubich: Az élet igéje; Ha tüzet gyújtanánk; Személyes igen Istennek). 

14  www.fokolare.hu [Letöltés ideje 2013. 11. 28.].
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A sorozat egy évtizedig nem folytatódott: az évek során csupán utánnyomá-
sok jelentek meg. Újraindult 2012-ben Chiara Lubich: Hivatásunk a szeretet 
művével, amit szintén tőle követett 2013-ban Jézus a testvérben kötet.

A Családi műhely sorozat kötetei 2001-2002-ben láttak napvilágot. A köte-
tek tematikája a gyermekneveléstől kezdve (Egidio Santanché: Gyermekeink 
ismeretlen világa; Anna Maria Zanzucchi: Az anyaság nehéz művészete), az 
emberi szexualitáson át (Raimondo Scotto: A szerelem ezer arca) a családi 
konfliktusok kezeléséig (Kormányos Krisztina – Prokopp Katalin: Családi 
album; Dominique Fily: Ha szorít a karikagyűrű) terjed. 

Amikor 2010-ben XVI. Benedek pápa meghirdetette a Papság Évét, két-
kötetes válogatást állítottak össze a papságról szóló írásokból Amint az Atya 
szeretett engem… – 365 gondolat a papság évére címmel. Szintén 2010-ben a 
fiatalon elhunyt és boldoggá avatott Chiara Lucéról jelent meg életrajzi kötet, 
Mindenem megvan – Chiara Luce Bandano élete Michele Zanzucchi tollából. 
2012-ben került kiadásra Tanino Minuta kis kötete Az emigráns és a barátai 
– emlékezés négy szlovák fokolarinóra, amellyel a mozgalom szlovák tagjai-
nak állít emléket. 

Ebben az évben jelent meg Bizalom és párbeszéd címmel Michele 
Zanzucchi és Paolo Lòriga interjúkötete Maria Vocéval, a Fokoláre mozgalom 
új elnökével Chiara Lubich örökségéről és korunk kihívásairól, melyben az 
elnöknő a mozgalom vezetésével kapcsolatos irányelveiről és meglátásairól 
vall, és kifejti nézeteit aktuális egyházi és világpolitikai ügyekről, globális 
jelenségekről is. 

A fentiek alapján láthatjuk, hogy az Új Város könyvei hitelesen közvetítik 
a mozgalom üzenetét, és nem csupán a tagokat, hanem a szélesebb olvasókö-
zönséget is megszólítja. A kapható kötetekről a mozgalom honlapján – www.
fokolare.hu/konyv – lehet tájékozódni, illetve rendelést leadni.

4. A MÉCS CSALÁDKÖZÖSSÉGEK KÖNYVKIADÁSA

„A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő, szentségi házas-
ságban élő házaspárokból álló csoportok.”15 Magyarországon 1996-tól vannak 
jelen, jelenleg több mint százhúsz MÉCS Családközösség működik itthon és a 
határon túl. A közösségek célja a csatlakozó házaspárok/családok keresztény 
hitének elmélyülése és megerősödése. A közösségek havonta egy-két alkalom-

15  MÉCS Családközösségek: SZABÓ – NOBILIS 89.
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mal találkoznak, egy csoportot általában 6-8 házaspár alkot. A külön működő 
csoportok évente több alkalommal találkoznak egymással. Ezenkívül a csa-
ládközösségek többféle lelkigyakorlatot, lelki napot, programot szerveznek 
pároknak, házasoknak, papoknak, szerzeteseknek, érdeklődő hívőknek.16

A MÉCS Családközösségek kétféle kiadványtípust jelentet meg: a találko-
zók beszélgetéseinek tematikus füzeteit és könyveket.

A MÉCS beszélgetési anyagok közösségi összejövetelekhez sorozatban 
jelenleg 14 cím elérhető a Bevezető füzettel együtt. Ezek: Alapértékeink; Erős 
házasság; Vágyak és korlátok; A szeretethimnusz és a házasság; Szentségek és 
életfordulók; Erőforrásaink, ünnepeink; Az öt szeretetnyelv; A házasság máso-
dik évtizede; A család a harmadik évezredben; Éltető közösség; Testvéreink, 
a szentek; A tízparancsolat a mai család életében; Család, légy, ami vagy!. 
További munkafüzetek érhetőek el a MÉCS Napokon részt vevő fiatalok és 
családok beszélgetéseihez.

A könyvkiadást Gabriel Calvo atya munkáinak megjelentetése képviseli. 
2002-ben jelent meg először a Kéz a kézben – kérdések és válaszok boldog 
házasságra készülő fiataloknak kötet. A könyv fiatal pároknak szól, hangsú-
lyos önismereti tematikával, párkapcsolati, házassági kontextusban. A kötetet 
természetesen ifjú házasok is használhatják, és gondolatokat meríthetnek belő-
le a jegyesoktatáshoz papok és világiak egyaránt (javított kiadás: 2005, 2008).

A Szemtől szemben – kérdések és válaszok házaspároknak, akik bizakodva 
keresik házasságuk rejtett kincseit kötet – 2004-ből – a házaspároknak szóló 
program otthoni feldolgozásra készült változata. A tematika az önismerettől 
kezdve (alapvető igények, értékrend, fejlődés) az istenképen át (közös istenke-
resés, imádság) a család és a tágabb környezet viszonyáig terjed (családi élet, 
gyermekek, barátok, rászorulók).

A 2005-ben kiadott Tükrön innen, tükrön túl – őszintén keresőknek önis-
meretről, Istenről túllép a szűkebb értelemben vett családi tematikán, az isten-
keresés és a vallásos hit elmélyítésének kalauza. A családoknak szóló Szeretet 
energiája kötet előkészületben van.

2007-ben Ménesi Balázs tollából Gabriel Calvo munkássága – a MÉCS 
Napok keletkezése és lelkisége címmel egy rövid füzet is megjelent, amely 
a MÉCS Napok hátteréhez nyújt történeti ismertetést. (A munka angolul is 
elérhető.)

2008-ban látott napvilágot a Szemtől szemben második kiadása, és szin-
tén ebből az évből való a Pio atya levelei – Egy misztikus szent vallomásai 

16  www.mecs.org.hu [Letöltés ideje 2013. 11. 28.].
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lelkivezetőihez c. kötet. A könyv két részből áll: az első rész a stigmatizáció 
előtti időszak leveleit tartalmazza, a második rész az istenkeresés és a lélek 
tisztulásának dokumentuma. 

A kiadványokról és a programokról a közösség honlapjain (www.mecs.
org.hu; www.mecsnapok.hu) lehet tájékozódni, a könyvek több egyházi köny-
vesboltban kaphatók.

ÖSSZEGZÉS

A fentiek alapján láthatjuk, mennyire sokszínű, témájában és tematikájában 
változatos kiadványok látnak napvilágot folyamatosan a lelkiségi mozgalmak 
gondozásában. A közösségek karizmái, missziós célkitűzései, pasztorális 
nézetei mind tükröződnek a kiadványok műfajában és jellegében. Fontos 
lenne, hogy ne csak a mozgalmak vonzásában élők értesüljenek a kiadott 
művekről; az egyházi könyvterjesztés áramlatába bekerülni lényeges kiadói 
érdek. A kiadványok népszerűsítésében pedig alapvető felelőssége van a kato-
likus sajtónak is. A közösségek internetes jelenléte nemcsak a könyvárusítás-
ban, hanem a missziós és pasztorációs feladatok miatt is kiemelt jelentőségű.


