
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Oktatók! Kedves Hallgatók! 

Figyelmükbe ajánljuk a Szent István Társulat gondozásában megjelent Szent István kézikönyvek két 

utolsó részét. 

Egy eredetileg 1998-ban, öt kötetben olaszul megjelent, igen terjedelmes és 

összefoglaló mű egy kötetbe szerkesztett magyar változata.  

Szerkesztette: Pákozdi István és Somorjai Ádám 

„A bőséges válogatás bemutatja a keleti és nyugati rítusokat, a liturgia kapcsolatát a 

Bibliával, ismerteti a keleti (szír, kopt, örmény, bizánci stb.) és a nem római nyugati 

(latin, ambrozián, gall, hispán) liturgiák történetét. Megismerhetjük a liturgikus 

iratokat az első négy századból, a bizánci és a nem római nyugati liturgikus 

könyveket, szól a liturgia teológiájáról, valamint a liturgia és szimbólum, liturgia és 

lelkiség, liturgia és lelkipásztorkodás kapcsolatáról. Ismerteti az eucharisztikus 

ünneplés nyugati történetét, valamint a bizánci és a római rítust. Bepillanthatunk a 

templomszentelés rítusába és rövid összefoglalást olvashatunk a liturgikus 

építészetről. Ajánljuk e különleges kötetet a liturgia tanárainak, művelőinek és mindenkinek, aki a liturgia, az 

Istennek szentelt szent cselekmény iránt érdeklődik.” 

 

Szerkesztette: Szakács Béla Zsolt 

„Jelen kézikönyv összefogja a liturgikus művészet különböző területeit. Mivel 

azonban az épületek és a benne használatos tárgyak nem érthetők a Katolikus Egyház 

tanítása, lelkisége, szokásai és gyakorlatai nélkül, ezért szükség mutatkozott egy olyan 

szemléletű munkára, mely feltételezi ugyan a szakképzett művészettörténész 

munkáját, de emellé feltétlenül szükségesek azok a teológiai ismeretek is, melyek a 

Katolikus Egyház latin rítusának a specialitásához tartoznak. A Krisztus-esemény 

elindította a kereszténység történetét. A Katolikus és Ortodox Egyházon belül 

istentiszteleti céllal a kultuszmisztérium ünneplésére különösen gazdag liturgia jött 

létre, és ezzel párhuzamosan jelentős emlékanyag keletkezett. A kultusz ugyanis feltételezi a szakrális jellegű 

helyeket, valamint azokat a tárgyakat, melyek az ezen épületekben zajló szent cselekmények, szertartások 

kiszolgálását segítik. A szakrális helyek történetével foglalkozik a liturgika tudományán belül a hierotopológia. 

Ezekhez csatlakozik a paramentika története. A Katolikus Egyházon belül ez a felosztás elsősorban a római, 

latin rítusú katolikusokra vonatkozik. Ezek mellett nem lebecsülendő a használatos liturgikus könyvek sora sem, 

mert ezek is lehetnek kötésüknél fogva iparművészeti értékek. Ezen felül sokszor a bennük lévő díszítések 

grafikai, nyomdatörténeti, tipográfiai értékkel is rendelkeznek. A liturgiát kiszolgáló művészet tehát magában 

foglalja az építészetet, a szobrászatot, a festészetet és az iparművészetet.” 

Mindkét kötet megtalálható és hozzáférhető a GFE Teológiai Könyvtárában. 

Jó egészséget kíván Könyvtárunk minden virtuális látogatójának a GFE TK Könyvtárosa! 

Könyvajánló 

A Szent István kézikönyvek sorozat két darabja 
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