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A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, 
azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de 
irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában.
Könyvesboltunkban megtalálható a Sine Symposium Könyvkereskedés teljes kínálata, amely 
2010 májusában  alakult Pécsett, könyvesbolti forgalomban nem kapható kiadványok országos 
értékesítése  céljából.
A Sine Symposium legfőbb feladatának tekinti, hogy lehetőségeihez és eszközeihez mérten 
segítse, támogassa a Pécs-Baranyában folyó (különféle és szerteágazó) kutatómunkát és 
az ennek nyomán publikált, de könyvesbolti forgalomba nem kerülő (egyelőre pécsi, Pécs-
baranyai) kiadványokat a nagyközönség számára is elérhetővé tegye. Ennek érdekében készült 
el honlapja (www.sinesymposium.hu), ami 2010. szeptember közepétől lehetővé teszi, hogy a 
kiadványok iránt érdeklődők az ország bármely területéről egyszerűen, néhány kattintással 
megrendelhessék az eddig nehezen vagy körülményesen hozzáférhető kiadványokat. Ezen 
kívül a Sine Symposium közvetlen megkeresésekkel (könyvtárak, iskolák, szakmai szervezetek, 
intézmények) igyekszik felhívni a kiadványokra az érintettek figyelmét, s népszerűsíteni 
(ismertebbé tenni) a gyakran néhány fős szakmai műhelyekben folyó kutatómunkát.
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Virágmandula Kft./Kronosz Kiadó
7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12.

tel./fax: 72/215-781

10 000 Ft feletti rendelésnél ingyenes szállítás
15 000 Ft feletti rendelésnél +5% kedvezmény

25 000 Ft feletti rendelésnél +10% kedvezmény
50 000 Ft feletti rendelésnél +15% kedvezmény

(a kedvezményeket a megrendelt könyvek 
fogyasztói áron számolt összértéke alapján érvényesítjük)

Alábbi katalógusunkban összegyűjtöttük a kínálatunkban megtalálható 
egyháztörténeti kiadványokat, amelyeket május 31-ig az alábbi 

kedvezményekkel vásárolhatnak meg: 
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A keresztény  zarándoklatok az utóbbi évtizedekben ismét virág-
korukat élik, különösen az El Camino, a Santiago de Compos-
telába vezető út áll a figyelem középpontjában. Népszerűségü-
ket jelzi, hogy számos írót – többek között a világszerte ismert 
Paulo Coelhot – és filmrendezőt ihletett meg a több hetes utazás 

varázsa. Útikönyvek, prospektusok, valamint a világháló felületei is részletes és szakszerű 
tanácsokkal segítik a jövőbeli zarándokokat, praktikus tanácsokkal szolgálnak nemcsak a 
kegyhelyekkel, hanem az előkészületekkel és a különböző útvonalakkal kapcsolatban is.
Napjaink utazásai mellett azonban fokozott érdeklődés érhető tetten a jelenség középkori 
gyökereire és történetére vonatkozóan is. Ezért sem csodálkozhatunk azon, hogy a nyu-
gat-európai könyvesboltok polcain kedvükre válogathatnak az olvasók, akik e témakör bizo-
nyos aspektusairól kívánják ismereteiket bővíteni. Ezzel szemben a magyar nyelven hozzá-
férhető, modern szemléletű munkák száma sajnos elenyésző. 
Jelen  kötet  e  hiátus   enyhítésére  tesz   kísérletet,  átfogó  képet  nyújtva  a  középkor   év-
századainak  vallásos  indíttatású  utazásairól. A legnépszerűbb kegyhelyek és a hozzájuk 
vezető útvonalak mellett bepillantást kínál a búcsújárás gyakorlati részleteibe is.
Mely társadalmi rétegek tagjai vállalkoztak a távoli kegyhelyek meglátogatására? Milyen köz-
lekedési eszközöket vettek igénybe? Mennyi időre volt szükség a középkorban ahhoz, hogy 
egy zarándok a Brit-szigetekről Rómába vagy Velencéből a Szentföldre jusson? A szerző 
ezekre és hasonló kérdésekre keres választ olvasmányos, korabeli ábrákkal, valamint térké-
pekkel gazdagon illusztrált munkájában.

Fedeles Tamás: 
„Isten nevében utazunk”. 
Zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a 
középkorban
 
Bolti ár: 3800 Ft 
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A Pécs története II. A püspökség alapításától a török hódítá-
sig című kötet szerzői Font Márta szerkesztő és Vonyó József 
főszerkesztő irányításával arra vállalkoztak, hogy bemutassák 
Pécs és a város mai határain belül létezett, akkor még önálló 
települések középkori történetét. Az időhatárok jelzik, hogy a 
város és térsége történetének sarkpontjai eltérnek az ország 
egésze tekintetében elfogadott korszakhatároktól. Pécs his-

tóriája esetében az államalapítás folyamatában a püspökség alapítása (1009) jelentette a 
fordulópontot, s a korszakot a város törökök által történő elfoglalása zárta le 1543-ban. 
A monográfia első kötetében tárgyaltakhoz képest elhelyezkedésében, nevében  és kap-
csolatrendszerében is új város áll előttünk, amelynek a latin Quinqueecclesiae, a német 
Fünfkirchen és a magyar Pécs neve egyaránt ebben az időszakban alakult ki. Külön fejezet 
szól a város nevének keletkezéséről, a névadás lehetséges és vélelmezhető  szempontjairól. 
Önálló részben tárgyaljuk az 1526 és 1543  közötti évek történéseit is, mivel ebben az idő-
szakban lényegesen eltérnek a külső körülmények a korábbi századok jellemzőitől. 
A kötet  gerincét  a  második  és  a  harmadik  fejezet  alkotja. A  második  a település egy-
séges arculatának a kora középkor évszázadaiban történő kialakulását mutatja be, a harma-
dik pedig a késő középkor prosperáló gazdaságát, fejlődő társadalmát, és azt, hogy ennek 
nyomán miként vált kulturális központtá.
A szerzők széles összefüggéseiben, más városokkal összevetve mutatják be Pécs korabeli 
fejlődését, kapcsolatrendszerének alakulását. Az új tudományos eredményeket is tartalma-
zó, részben eltérő álláspontokat is megjelenítő, de a széles olvasóközönségnek is szóló 
könyv szövegét gazdag, színes illusztrációk 30 térkép, 19 táblázat, s mintegy száz tárgy- és 
épületfotó teszik szemléletessé, a szellemi értékeken túl esztétikai élményben is részesítve 
az olvasót. A magyarul nem tudók a részletes angol nyelvű rezüméből ismerhetik meg a 
kötet tartalmát.

Pécs története II. 
A püspökség alapításától a török hódításig
Szerk.: Font Márta
 
Bolti ár: 9900 Ft
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Pécs története I. 
Az őskortól a püspökség alapításáig
Szerk.: Visy Zsolt

Bolti ár: 9900 Ft

A kötet egy két évtizede indult program végeredményének első 
darabja. 1992 áprilisában határozott Pécs Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése a Pécs Története Alapítvány létesítéséről, amelynek fő fel-
adatává tette a város történetét tudományos alapossággal, de kö-
zérthetően és reprezentatív formában bemutató nagymonográfia 
elkészítését.
A szerkesztő bizottság irányításával 1993 óta folyó kutatómunka 
eredményeiről eddig 26 konferencia, a Tanulmányok Pécs törté-

netéből c. sorozat húsz, és a Források Pécs történetéből négy kötete, továbbá más periodikákban 
megjelent tanulmányok, valamint egy sok ezer tételt tartalmazó bibliográfia révén tájékozódhattak 
az érdeklődők. A mintegy 420 előadás és több mint 6200 oldalnyi nyomtatott szöveg gazdag – de 
még korántsem teljes – tárháza a város történetéről szerezhető ismereteknek. 
A Pécs története I. Az őskortól a püspökség alapításáig című kötet szerzői – Visy Zsolt szerkesztő 
irányításával – arra vállalkoztak, hogy bemutassák a mai értelemben vett Pécs városának természe-
ti környezetét és előtörténetét. Utóbbi fejezetekből megismerhetjük a térség bronzkori társadalmait, 
Sopianae településtörténetét, temetkezési szokásait és ókeresztény temetőjét, a római kor utáni 
népvándorlás eseményeit, az avar kor hatásait és a honfoglalást követően a magyar lakosság meg-
telepedését. A szerzők széles összefüggésben – az egyes korszakok sajátosságaitól függően – a 
megyei, a dunántúli vagy éppen a Kárpát-medence egész területén zajló folyamatokkal összevetve 
mutatják be a mai Pécs területének sajátos, illetve más territóriumokkal azonos fejlődését. Az új 
tudományos eredményeket is hasznosító, részben eltérő álláspontokat is megjelenítő, de egyben a 
széles olvasóközönségnek is szóló könyv szövegét gazdag színes melléklet – 40 térkép, 30 diag-
ram 180 tárgy- és épületfotó – teszi szemléletessé, a szellemi értékek mellett esztétikai élményben 
is részesítve az olvasót. A magyarul nem tudók a részletes angol nyelvű rezüméből
 

Előkészületben
Pécs története III.

A török korban (1543-1686)
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Kasza Péter:
Egy korszakváltás szemtanúja 

Brodarics István pályaképe
Bolti ár: 2500 Ft

Laczlavik György: 
Kettős pecsét alatt. 
Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó (1483–1549)
Bolti ár: 1950 Ft

Brodarics István 1480 körül született Szlavóniában, kisnemesi családban. Isko-
lázottságának, nyelvtudásának és jól megválasztott párfogóinak köszönhető-
en fényes karriert futott be, melynek során a korabeli Európa szinte valamennyi 
uralkodójával, fontosabb politikusával és jelentősebb tudósával, művészével 
megismerkedett. 1539-ben a magyar főpapi elit tagjaként, váci püspökként 
érte a halál. Nemcsak az életpálya rendkívüli, de az a hat évtized is, amely 
Brodarics születése és halála között eltelik. Születésekor a Hunyadi Mátyás 
kormányozta Magyarország Európa egyik legjelentősebb középhatalma, a ki-
rály udvara pedig a humanizmus fellegvára; halála után két évvel viszont Buda 
már a töröké, az ország pedig másfél évszázadra három részre szakad.
Brodarics István ennek a sorsfordító bő fél évszázadnak egyik legfontosabb szemtanúja, aki nem csak 
átélte, de alakította is korának eseményeit, de ami talán ennél is fontosabb, írásaiban be is számolt róluk. 
1526-ban az ország kancellárjaként vett részt a mohácsi csatában, az ütközetről írt beszámolója a magyar 
historiográfia egyik legfontosabb szövege. Több száz levele pedig nem csak egy európai látókörű huma-
nista gondolataiba enged betekintést, de elkalauzolja olvasóit a korabeli nagypolitika legfontosabb ese-
ményeinek sűrűjébe, királyi udvarokba, veszélyes diplomáciai utakra és országos kérdéseket érintő titkos 
tárgyalásokra is.

Várday Pál a mohácsi csata utáni zavaros időszakban jutott fel a magyar po-
litikai vezetés csúcsára, az esztergomi érsek (1526–1549) és királyi helytartó 
(1542–1549) a kora legbefolyásosabb emberei közé tartozott. Ennek ellené-
re egészen mostanáig alig tudtunk róla valamit, családi háttere, felemelkedé-
sének körülményei, személyisége rejtve maradt az utókor elől. Az életrajzot 
elolvasva azonban választ kaphatunk ezekre a kérdésekre.
A szerző aprólékos gonddal szedegette össze a Várdayra vonatkozó forráso-
kat a különböző levéltárakból. Az elszórt adatokból egy izgalmas, sokolda-
lú, valódi politikus személyiség portréja rajzolható meg. A könyvből kiderül, 

hogy a somogy megyei kisnemesi körből induló Várday Pál nem méltatlanul került a magyarországi po-
litikai elit csúcsára.  Sokrétű szakmai és hivatalnoki tapasztalata, amelyet még kincstartó korában, 1526 
előtt alapozott meg, az efféle munkától gyakran ódzkodó arisztokrata kortársai fölé emelték. Meg volt 
benne a hivatala, a rengeteg feladattal járó helytartói munka iránti alázat, ami a magyarországi közigazga-
tást alapjaiban átszervező Habsburg I. Ferdinánd szemében fokozatosan egyre jobban respektált, ideális 
partnerré tette. Főpapként elévülhetetlen érdemei voltak az esztergomi érsekség átköltöztetésében és az 
egyházmegye jogainak megőrzésében. Helytartói hivatalában mindent megtett a központi kormányzat 
megerősítéséért és az ország új igazgatásának és határvédelmének kiépítéséért, ezzel pedig a Habsburg 
kézen maradt Magyar Királyság megőrzésében maradandó szerep jutott számára.
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Kiss Gergely:
Királyi egyházak a középkori 

Magyarországon
Bolti ár: 2800 Ft

A 14. század végétől több tételes felsorolás is készült azokról az egyhá-
zakról, amelyek nem a helyi püspök, hanem az esztergomi érsek, illető-
leg közvetlenül az Apostoli Szék joghatósága alá tartoztak. A kötet választ 
keres azon kérdésekre, hogy: miért éppen az esztergomi érsek gyakorolt 
különleges joghatóságot a legtöbb intézmény felett, hogyan alakult ki e 
helyzet az érsekség és az egyes intézmények történetében, mi kapcsol-
ta őket össze, beszélhetünk-e kiváltságos intézménycsoportról? A könyv 
első része a kiváltságos helyzetű királyi egyházak intézménycsoportjának 
megjelenését tárgyalja. A második nagyobb tartalmi egység részletesen bemutatja az érintett intézmények 
egyházjogi helyzetének középkori fejlődését, feltárja e folyamatban szerepet játszó tényezőket. A kötetet 
egy „katalógus” zárja, amely valamennyi tárgyalt intézményről rövid történeti áttekintést nyújt, majd pedig 
az egyházjogi fejlődés egyedi motívumait mutatja be. A Magyarországon hiánypótlónak számító munka 
eredményeinek befogadását táblázatok, grafikonok és térképek segítik.

Nagy Levente:
Pannóniai városok, mártírok, ereklyék
Bolti ár: 2800 Ft

Pannónia korai egyháztörténetének olyan szakasza tárulkozik fel e könyv lap-
jain, amely foglalkoztatta ugyan a kutatókat, ám az elmúlt fél évszázad régé-
szeti eredményei szükségessé tették a pannóniai vértanúk történeti forrása-
inak újraértékelését interdiszciplináris megközelítésben. A Diocletianus-kori 
keresztényüldözések során kivégzett pannóniai mártírok passiói nemcsak az 
ókeresztény szentkultusz és a késő antik hagiográfia, hanem a pannóniai 
provinciák egyháztörténetének is kiemelkedő forrásai. Nagy Levente Irena-
eus, Synerotas, Quirinus és a Quattuor Sancti Coronati történetét feldolgozó 
monográfiájában a hagiográfiai, történeti forráskritikai, régészeti topográfiai 
és vallástörténeti kutatási módszerek komplex alkalmazása révén fokozato-

san tárulnak fel az olvasó előtt azok a 4. században aktuális kérdések, problémák, amelyek a passiók szer-
zőit és közönségét leginkább foglalkoztatták. A Pécsi Tudományegyetem Egyháztörténeti Kutatóközpontja 
Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi c. sorozatának első kötete minden 
bizonnyal hosszú ideig nélkülözhetetlen marad Pannónia ókori történelmének tanulmányozásánál. Nagy Le-
vente (1975) az ELTE Bölcsészettudományi Karán régészet-latin szakot végzett, PhD képesítését a Debrece-
ni Egyetemen szerezte 2003-ban. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszékének adjunktusa, 
a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Ókortörténeti Programjának oktatója és a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal Tudományos Főosztályának régészeti referense. A pécsi egyetemen antik, római provinciális és óke-
resztény régészetet tanít.
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A pápai-magyar kapcsolatok vizsgálata ugyan hosszú múltra tekint vissza, de 
érdemes új szempontok, kérdésfeltevések alapján elemezni a fellelhető forrá-
sokat. Jelen kötet elsősorban arra keresi a választ, hogy a pápaság számára 
az orbis christianusban rendelkezésre álló eszközök (legátusok, kánonjog, 
pápai kiküldött bíróság, levelezés) hogyan jelentek meg az Apostoli Szentszék 
és a Magyar Királyság viszonyában a 13. század első felében. Barabás Gábor 
monográfiájában bemutatja az említett pápai eszközöket, azok magyarorszá-
gi megjelenését, illetve a kötet második részében ismerteti a pápai-magyar 
kapcsolatokban nyomon követhető ügyek tematikus csoportjait. Ezek közé tartozik többek között a pápák 
dinasztikus konfliktusokban játszott szerepe, a keresztes háborúk kérdésköre, a Német Lovagrend törté-
netének magyarországi epizódja, de a kánoni választások, vagy éppen az egyházak és egyháziak elleni 
támadások esetei is.

A koldulórendi konfraternitások története a kutatás egyik mostohagyermeke. 
Olyan, nehezen megfogható lelkiséggel kapcsolatos téma, amely valahol az 
üdvözülést elősegítő közvetítői szerep, az elhunytakról történő megemléke-
zés és a kegyes társulatok között félúton helyezkedik el. Marie-Madeleine de 
Cevins kötete hiánypótló munka, ugyanis a középkori ferencesek, domonko-
sok, Ágoston-rendi remeték, karmeliták által életre hívott konfraternitásokról 
korábban nem született átfogó jellegű feldolgozás. A szerző a késő középko-
ri vallásosság e fontos csatornáját számos aspektusból vizsgálta, így többek 
között arra is választ kapunk, hogy a koldulórendi közösségek és a hívek 

milyen elvárásokat támasztottak egy-egy konfraternitással szemben. A könyv függelékében elhelyezett táb-
lázatok, grafikonok és térképek, eredeti forrásszövegek, a mutató, valamint az illusztrációk könnyítik meg a 
munka használatát, teszik szemléletessé az alapos forrásfeltárásra épülő részletes elemzést.

Barabás Gábor:
A pápaság és Magyarország a 13. század első 

felében
Bolti ár: 3500 Ft

Marie-Madeleine De Cevins:
Koldulórendi konfraternitások a középkori 
Magyarországon (1270 k.-1530 k.)
Bolti ár: 3500 Ft
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Kristóf Ilona
Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526)

Bolti ár: 3200 Ft

Koszta László:
A kalocsai érseki tartomány kialakulása
Bolti ár: 2500 Ft

Várad, Szent László városa a középkori Magyar Királyság fontos kultuszköz-
pontja, az egyik leggazdagabb püspöki székhely volt. A váradi kanonoki tes-
tület részletes bemutatása a Mohács előtti időszakban illeszkedik az egyházi 
társadalmat vizsgáló, az elmúlt évtizedekben új lendületet kapó kutatások so-
rába. A szerző prozopográfiai adatgyűjtésen alapuló komplex elemzés során 
mutatja be a káptalan személyi összetételét, a javadalomszerzés módozatait, 
a kanonokok egyetemi tanulmányait, a javadalomhalmozást és a káptalanból 
történő továbblépés lehetőségeit. A szempontok egybevetésével, komplex 
vizsgálatával a különböző javadalomszintek által meghatározott karriertípuso-
kat vázol fel konkrét életpályákkal illusztrálva. 
A kanonokok feladatai, kötelességei, karrierlehetőségei mellett a humanizmus váradi megjelenésével is 
foglalkozik. A munka egészében központi szerepet játszik Zrednai Vitéz János püspök. Személye, politikai 
pályafutása, mecénási tevékenysége, humanista udvara, az 1460–1470-es évektől átalakuló káptalan és a 
16. század elejének váradi humanistái körüli kérdésekben a szerző arra törekedett, hogy az irodalomtörté-
neti kutatásokat az okleveles adatokkal összevetve árnyalja a korábban kialakult képet.

Az Árpád-kori egyházszervezet egyik legnagyobb problémája a kalocsai egy-
házmegye létrejötte, jogállása és székhelyének kiválasztása, majd a kettős 
székhely kialakulása. A szerző nézete szerint a kalocsai egyházmegye nem 
1003-ban, hanem az episzkopális egyházszervezet 1009-es kibővítésének ke-
retében jött létre és megalakulásának kezdetétől fogva érseki ranggal rendel-
kezett. Koszta László két évtizednyi kutatómunka eredményeit összefoglalva 
teljesen új, a korábbi nézetektől alapjaiban eltérő eredményre jutott a kalocsai 
egyházmegye korai történetét illetően. Kalocsát 1009-ben ugyan eredendően 
érsekségként alapították meg, de több mint másfél évszázadig nem rendelke-

zett önálló érseki tartománnyal, így saját suffraganeus püspökökkel sem. 
Kalocsa valójában csak tituláris érsekség volt, főpapja nem gyakorolt tényleges érseki joghatóságot. Az 
egységes magyar egyháztartományt az 1161 őszén megkötött konkordátum keretében osztották fel, és 
ekkor kapott Kalocsa is önálló érseki provinciát. 
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A pécsi püspöki könyvtár történetét feldolgozó monográfia szerzője, 
Schmelczer-Pohánka Éva a Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemé-
nyek Osztályának vezetője, aki kutatási eredményeit az elmúlt csaknem tíz 
évben több plénum előtt is bemutatta, számos publikációja jelent meg a 
könyvgyűjtemény működésének helytörténeti, kultúrtörténeti, egyháztörté-
neti és egyetemtörténeti vonatkozásairól. A Klimo Könyvtár gazdag történe-
tét népszerűsíti oktatói tevékenysége is a pécsi egyetem magyar és történe-
lem szakos, valamint neveléstudományi doktorandusz-hallgatói számára. A 
szerző sokoldalú, közel egy évtizede folyó kutató tevékenységének, valamint 
gazdag és szorgalmas könyvtárosi munkájának összegzését tartalmazza 
e könyvtártörténeti monográfia. A kötet megjelenésével nagyszabású forrásfeltáró munka fejeződött be, 
amely mind a könyvtár, mind az egyetem számára hiánypótló, hiszen az új eredmények tükrében elsőként 
nyújt átfogó képet az egyetemi bibliotéka elődjének csaknem két évszázados históriájáról. Ajánlom te-
hát a Tisztelt Olvasó figyelmébe a jelen munkát, amelyből betekintést nyerhetünk Pécs kultúrtörténetének 
18–20. századi szerepvállalásaiba, Magyarország első nagy nyilvános könyvtárának színes történelmébe, 
állományának és személyzeti viszonyainak alakulásába, a bibliotéka épületeinek funkcióbeli változásaiba, 
különgyűjteményeinek összetételébe, továbbá gyűjteményének különleges köteteibe. 

A Klimo György püspök és kora címmel a Pécsi Egyetemi Könyvtár és a Pécsi 
Egyházmegye közös szervezésében 2010. október 14-én megrendezett kon-
ferencia nem volt előzmények nélküli, hiszen az egyetemi bibliotéka harmadik 
alkalommal szervezett konferenciát a Klimo Könyvtárban folytatott kutatások-
kal kapcsolatosan. 2001-ben a Klimo Könyvtár frissen megjelent betűrendes 
katalógusának megjelenése kapcsán először rendeztünk olyan tudományos 
szimpóziumot, amellyel azt kívántuk bizonyítani, hogy a különféle tudomány-
területek művelői – jogászok, történészek, botanikusok vagy könyvtárosok – 
találnak kutatásra érdemes témát a Klimo-gyűjteményben. 

Az akkor elhangzott előadások, majd a konferencia-kötetben megjelent írások ékes bizonyítékát adták an-
nak, hogy a hajdani püspöki könyvtár állománya nem holt anyag, hanem a tudás olyan tárháza, amelyben 
a ma kutatója is talál feldolgozásra méltó anyagot. 2006 szeptemberében „…használd ezt a könyvtárat … a 
haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára” – Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban 
címmel szerveztünk újabb tudományos konferenciát. A szimpóziumon elhangzott előadásokat tartalmazó 
tanulmánykötettel állítottunk emléket a névadó püspök, Klimo György halálának 230. évfordulójára.
A 2010-es év több szempontból is fontos Pécs városa számára, hiszen ebben az évben Pécs Európa kul-
turális fővárosa volt, valamint ebben az évben ünnepeltük a könyvtár alapítója, Klimo György születésének 
300. évfordulóját.

Schmelczer-Pohánka Éva: 
A Pécsi Püspöki Könyvtár története (1774-1945)

Bolti ár: 4200 Ft

Klimo György püspök és kora
Szerk.: Pohánka Éva - Szilágyi Mariann
Bolti ár: 3200 Ft
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A magyar egyháztörténet-írás 
forrásadottságai

Szerk.: Varga Szabolcs – Vértesi Lázár
Bolti ár: 2200 Ft

E tanulmánygyűjtemény a Pécsi Egyháztörténeti Intézet 2005 szeptemberében 
„Egyháztörténeti források – levéltárak” címmel rendezett konferenciája nyomán szü-
letett. A konferencia témája az egyháztörténeti kutatások alapját képező források 
feltárása és értékelése volt. A kötet tájékoztat a magyar egyháztörténet-írás forrása-
inak lelőhelyeiről, a római, bécsi, egyházmegyei, megyei, plébániai levéltári anyag-
ról és ezek tudományos hasznosíthatóságáról. Fókuszában a pécsi egyházmegye 
történeti forrásai állnak, de más területek, szervezetek és felekezetek forrásfeltárá-
sának kérdéseivel is foglalkozik. A tanulmányok gyakorlati segítséget nyújtanak a 
kutatáshoz azzal, hogy bemutatják az egyes levéltári anyagok típusait és történeti 
értékét. 

Visitatio canonica dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a pécsi egyházmegyében (1738–1742)
Szerk.: Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs
Bolti ár: 5000 Ft

Ebben a kötetben a pécsi egyházmegye 1738-1742 között készült egyházlátogatási 
jegyzőkönyve kerül kiadásra. A forrás a maga nemében egyedülálló, mert először 
mutatja be Baranya és Tolna megye török hódoltság utáni állapotát egységes szem-
pontrendszer alapján. Bár készültek korábban is egyházi felmérések a térségben, 
ám azok vagy elvesztek, vagy csak egy kisebb területre fókuszáltak. Ezért ez az első 
teljes vizitáció, amely viszonylag reális képet fest az egyházmegye újjászületésének 
pillanatnyi helyzetéről. A forrás nem teljesen ismeretlen a kutatások előtt, a ma már 
Horvátországhoz tartozó településekre vonatkozó feljegyzéseket az elmúlt években 
kiadták. Ennek ellenére egy minden szempontból hiánypótló munkát tart a kezében 

az olvasó. Ugyanis különböző okok miatt a magyar egyháztörténeti kutatások máig nem aknázták ki az egyházláto-
gatási jegyzőkönyvekben rejlő lehetőségeket, és kritikai kiadásuk más egyházmegyékben is csak vontatottan halad. 
Ezzel szemben a nyugat-európai történetírás már évtizedek óta tisztában van a forrástípus jelentőségével, egész 
iskolák alakultak feltárásukra és értelmezésükre. Jelen kiadás is azt bizonyítja, hogy a 18. század egyik legfontosabb 
forrásbázisát jelentik az ekkor készült jegyzőkönyvek.

Katus László 80. születésnapja alkalmából adta közre a Pécsi Hittudományi Főiskola 
a professzor összegyűjtött egyháztörténeti vonatkozású írásait. Ez egyfelől nemes 
és indokolt gesztus a szerző felé; másrészt gyakorlati haszna is van, hiszen olyan 
alapvető tanulmányokat vehetnek így egybegyűjtve, könnyen kézbe a hallgatók, 
melyek gyakorta feltűnnek kollokviumi vagy szigorlati olvasmányjegyzékeken. A kö-
tet 13 írása mind viszonylag friss (valamennyi 1992 után publikált) és tulajdonképp 
hozzáférhető; ám kettő csak kis példányszámú tanulmánykötetben látott napvilágot 
korábban; két további írás pedig — a közlő lap adottságai miatt — eredetileg csak 
jelentős rövidítésekkel jelenhetett meg. 

Ecclesia semper reformanda et renovanda
Katus László egyháztörténeti tanulmányai és cikkei

Szerk.: Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár
Bolti ár: 3500 Ft
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A katekézis ma az egyház evangelizációs szolgálatának egyik legfontosabb 
és talán legnehezebb feladata. Nagyrészt e felismerésből fakad, hogy a teo-
lógiai felsőoktatásban a korábbi évtizedekhez képest e terület erőteljesen fej-
lődik. A lélektani és pedagógiai ismeretek mellett komoly munka indult el a 
katekézis sajátos tartalmának, módszereinek és szellemiségének feltárása és 
megtanítása érdekében.
E szöveggyűjtemény a gyakorló és a leendő katekéták szélesebb körű tájé-
kozódását kívánja szolgálni. A kötet szerkesztője, Dobos László két évtized 
terméséből válogatott tizenöt tanulmányt. A különböző műfajú írások más-
más szempontból közelítik meg témájukat, de mindegyikük tartalmaz olyan gondolatokat, tapasztalatokat, 
meglátásokat, amelyek tágítják a (leendő) katekéták látókörét, és segítséget nyújtanak a felkészüléshez. 

Dobos László (összeáll.): 
Kateketikai szöveggyűjtemény

Bolti ár: 1200 Ft

A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai
Szerk.:Bánkuti Gábor - Varga Szabolcs - Vértesi Lázár

Bolti ár: 3200 Ft

A Pécsi Hittudományi Főiskola Egyháztörténeti Intézetének kutatási program-
jában hangsúlyosan szerepel a Dél-Dunántúl újkori történetére vonatkozó for-
rások feltárása és tudományos feldolgozása. Ez a tanulmánykötet, amely a 
20. századi források, azon belül is a püspöki körlevelek kutatási problémáit 
játja körül, arról győz meg, hogy a modern magyar történelem politikai vál-
tozásainak társadalmi hatásai az egyházi életben is tükröződtek, s hogy az 
egyházi levéltárakban található iratanyag társadalomtörténeti relevanciával is 
rendelkezik. Igaz, a papság szemléletmódja, értékítélete sok esetben külön-
bözött más csoportokétól, de éppen ez az eltérő perspektíva szolgáltathat 
hasznos adalékokat a társadalmi folyamatok jobb megértéséhez. 

Az 1945 utáni magyar katolikus egyháztörténet új megközelítései
Szerk.: Varga Szabolcs – Vértesi Lázár

Bolti ár: 1900 Ft
A kötet a Pécsi Egyháztörténeti Intézet által szervezett 2007. február 22-i kon-
ferencia előadásaiból szerkesztett tanulmányokat tartalmazza. Témája nehéz 
és kényes kérdés: az 1945 és 1989 közötti magyar egyháztörténet.
E kötet tisztelgés a közelmúlt megismerését célzó kutatás „hőskorszakának” 
kiemelkedő személyisége, Hetényi Varga Károly előtt, aki aprólékos gyűjtő-
munkával hatalmas anyagot óvott meg az enyészettől, mégpedig a múltnak 
épp abból a szeletéből, amely a levéltárakban hozzáférhetetlen: az egyes em-
ber emlékeit és élményeit.
A Pécsi Hittudományi Főiskola azzal a meggyőződéssel adja közre e kötetet, 
hogy a kritikai módon megragadott történeti valóság megismerése és megértése minden hősiességével, 
fájdalmával és ellentmondásával együtt is élmény és erőforrás, éspedig összehasonlíthatatlanul nagyobb 
erő, mint ha múltunkba „kancsalul, festett egekbe” néznénk. 



RK7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12.
Tel/Fax: 72/215-781
info@kronoszkiado.hu

info@kronoszkiado.hu
www.kronoszkiado.hu
www.sinesymposium.hu

KRONOSZ
K I A D ÓRK Kronosz Kiadó és Könyvesbolt

Könyvek Pécsről, nem csak pécsieknek

KRONOSZ
K I A D ÓRK Kronosz Kiadó és Könyvesbolt

Könyvek Pécsről, nem csak pécsieknek

A Pécsi Egyházmegye vonzásában
Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére

Szerk.: Fedeles Tamás - Horváth István - Kiss Gergely
Bolti ár: 2950 Ft

A Pécsi Egyházmegye története I.
1. A középkor évszázadai (1009-1543)
2. Rövidítések, adattárak, mutató
Szerk.: Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi József
Bolti ár: 6800 Ft

Egyházmegyénk tudós papját, Timár Györgyöt köszöntjük 75. születésnap-
ján a jelen kiad vánnyal. Az ünnepi alkalomra megjelent tanulmánykötet szer-
zői névsorára tekintve jól lát ható, hogy egyháztörténet-írói munkássága nem 
csupán szűkebb „pátriája”, a Pécsi Egy házmegye területén ismert Fontos 
azonban hangsúlyoznunk, hogy a história kutatása jólle- het nagyon fontos 
szerepet tölt be az Ünnepelt életében, mégis annak csak egy szelete. Tímár 
György egész életét meghatározó hivatása az Egyház szolgálata, közelmúlt-
béli nyug tázásáig egyúttal a hívek lelki gondozása volt
Lelkipásztori hivatásának kialakulásában a családi indíttatás nagyon fontos 
szerepet ját szott. A mélyen hívő családban ugyanis hárman is az Egyház szolgálatát választották. Nagy-
nénje a Miasszonyunk kanonokrend pécsi zárdájába lépett, egyik nagybátyja a ferences rend lagja lett. 
Másik nagybátyja, s egyúttal példaképe, Dr. Hajós György, a világi papi szolgálatot választotta; Pécsett 
működött teológiai tanárként, és a székesegyház kanonokjaként. 

A pécsi püspökség alapításának millenniumi évében jelenik meg a Pécsi 
Egyházmegye középkori történetét bemutató hatalmas kötet. A tíz szerző által 
készített munka Magyarországon egyedülálló vállalkozásnak számít, ugyanis 
az egyházmegye középkori történetének teljességét kívánja az olvasók elé 
tárni. Tartalmazza többek között az egyházmegye főpásztorainak életrajzait, 
az egyházi intézmények történetét, a pécsi liturgia sajátosságait, az oktatás 
és a könyvkultúra jellemzőit, a búcsújárás helyi jellegzetességeit, az egyház-
megye építészettörténetét valamint a püspökség egyházas helyeinek adattá-

rát. A közel ezer oldalas kötet több mint 15px0 színes képet, reprodukciót és mintegy 15px színes térképet 
tartalmaz. 

Egyházi arcélek a Pécsi Egyházmegyéből
Egyháztörténeti tanulmányok V.

Szerk.: Fedeles Tamás – Kovács Zoltán – Sümegi József
Bolti ár: 3200 Ft

A kötet két egyháztörténeti szimpózium válogatott előadásainak szerkesz-
tett változatait tartalmazza, melyek a 11. század elejétől a 20. század dere-
káig ívelő intervallumban tevékenykedő személyeket, csoportokat mutatnak 
be. A dolgozatok egy része pécs egykori püspökeinek állít emléket, mások 
a pécsi székeskáptalan tagjaival, az egyházmegye Dráván-túli területeivel, 
jeles egyházi személyiségekkel és intézményekkel foglalkoznak.
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Koller József kanonok, pécsi nagyprépost halála százhetvenedik évforduló-
ján, 2002-ben konferenciával emlékezett Pécs tudományossága a 18. szá-
zad neves személyiségére. A kötet szerkesztői Koller József személyével, 
tudományos hagyatékával, munkásságával foglalkozó tanulmányok mellett 
helyet adtak mindannak, ami Koller személyéhez, kutatásaihoz, vagy kutatá-
sainak színteréhez, a pécsi egyházmegyéhez kapcsolódik. Az első temati-
kus blokk mellett, melyek Koller József személyéhez, életművéhez szorosan 
kötődő előadások kaptak helyet, külön fejezetnyi terjedelmet kapott a közép-
kori pécsi püspökség története. A Koller-korabeli pécsi egyházmegye prob-
lémái és szellemi életének bemutatása jellemezte az előadások harmadik 
csoportját. A kötet két utolsóként közölt tanulmánya pedig csak áttételesen kapcsolódik Koller Józsefhez. 
Az egyik Scitovszky püspök tevékenységéről, a másik és Gosztonyi Gyula építésznek az egyházmegye 
szakrális építészetben játszott munkásságáról szól. 

Tanulmányok Pécs történetéből 13.
Szerk.: Font Márta és Vargha Dezső 

Bolti ár: 800 Ft

Tanulmányok Pécs történetéből 17.
Fedeles Tamás:
A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban 
(1354-1526) 
Bolti ár: 1000 Ft

1998-ban jelent meg a Pécs Története Alapítvány kiadásában Koszta László 
munkája a pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenységéről. Koszta 
László a hiteleshelyek tevékenységének indulását, magyarországi kezdeteit, 
dokumentumaik sajátosságait mutatta be, és konkrétan feldolgozta a pécsi 
káptalan e téren kifejtett tevékenységét a 13. század eleji kezdetektől a 14. 
század közepéig.
Fedeles Tamás első tanulmányaiban követte Koszta módszertani alapvetését, 

de bővebb anyagból dolgozott, hiszen a 14. század közepétől a Mohácsig terjedő időszaknak az okleve-
les anyaga már nem olyan szerény, mint a koraközépkori. Ez lehetővé tette Fedeles Tamás számára, hogy 
vizsgálatainak körét kiterjessze, és a pécsi káptalan összetételéről és tevékenységéről teljes körű képet 
adjon. Fedeles Tamás a pécsi káptalan 1354–1526 közötti történetének teljes forrásanyagát feldolgozta, 
kutatásainak első eredménye egy imponáló gazdagságú adatbázis, amelynek széleskörű archontológiai 
és prozopográfiai vizsgálatát végezte el a szerző. 1354–1526 között sok személyt ismerünk a pécsi kano-
nokok sorából, noha a lista egy-egy rövidebb időn belül korántsem teljes. A koraközépkori viszonyoknál 
többet tudunk a kanonokok származásáról, egyéni életútjukról, a káptalanon belül ellátott feladataikról; de 
iskolázottságukról és jövedelmeikről is. Többen voltak köztük, akik megengedhették maguknak, hogy a 
kanonoki stallumból helyettest állítsanak, maguk pedig külföldön egyetemi tanulmányokat folytassanak. Az 
adatok elemzése során árnyaltabb képet kapunk azokról az ügyekről, amelyek a képtalan elé kerültek, illet-
ve, amelyek kivizsgálására felkérést kaptak. Mindezekre fény derül Fedeles Tamás munkájából, amelyben a 
szerző a sokféle adatát mindig egy-egy szempont szerint rendezi, és minden lehetséges oldalról bemutatja 
az egyházi középréteg helyzetét.
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Egyháztörténeti tanulmányok I.
Tanulmányok a pécsi egyházmegye történetéből

Szerk.: Ficsy Ádám:
Bolti ár: 3200 Ft

Emlékkötet Zichy Gyula 
tiszteletére
Egyháztörténeti tanulmányok II.
Szerk.: Horváth István - Kikindai 
András 
Bolti ár: 2500 Ft

Emlékkötet Szatmáry György 
tiszteletére

Egyháztörténeti tanulmányok III.
Szerk.: Fedeles Tamás 

Bolti ár: 2800 Ft

Pécs az egyháztörténet tükrében 
Szerk.: Erdős Zoltán–Kindl Melinda 
Bolti ár: 2500 Ft

Zombori István, Cséfalvay Pál Maria,
 Antonietta De Angelis:

A magyar kereszténység ezer éve
Bolti ár: 8500 Ft
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Bartusz-Dobosi László: 
Jezsuiták és conquistadorok harca 

az indiánokért a XVII-XVIII. században.
Bolti ár: 1000 Ft

A ferences lelkiség hatása 
az újkori Közép-Európa 
történetére és kultúrájára I-II.
Szerk.: Őze Sándor, Medgyesy-
Schmikli Norbert 
Bolti ár: 4200 Ft

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 
tanácskozásai

 1949–1965 között. 
Dokumentumok I-II. kötet

Szerk.: Balogh Margit 
Bolti ár: 8500 Ft

A szabad Közép-Európa múltja 
és jövője
Emlékkötet Andrzej Przewoznik 
tiszteletére
Szerk.: Dániel Erzsébet, Zombori 
István 
Bolti ár: 2800 Ft

Az 1956-os forradalom hatása a 
környező országok egyházaira

Szerk.: Zombori István
Bolti ár: 3200 Ft
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Bikfalvi Géza:
 Jezsuita olvasókönyv

Bolti ár: 2400 Ft

Bikfalvi Géza:
Jezsuiták Magyarországon 
és a világ más részein
Bolti ár: 2800 Ft

Bikfalvi Géza: 
„Mindent Isten nagyobb 

dicsőségére”
Tanulmányok a jezsuita rend 

történetéből 
Bolti ár: 2500 Ft

Bögre Zsuzsanna, Szabó Csaba: 
Törésvonalak
Apácasorsok a kommunizmusban
Bolti ár: 3800 Ft

Dóka Klára: 
Egyházi birtokok Magyarországon 

a 18-19. században
Bolti ár: 2800 Ft
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Fazekas Csaba: 
Az Országos Vallásügyi Tanács 1989–1990

Bolti ár: 1800 Ft

Galcsik Zsolt: 
A szerzetesrendek feloszlatása 
Nógrád megyében
Dokumentumgyűjtemény 
Bolti ár: 2600 Ft

György Lajos: 
Fejezetek Mártonfi József 

erdélyi püspök (1746–1815) 
életrajzából

Bolti ár: 3200 Ft

Kisházi-Kovács László: 
A városi kegyuraság Szegeden 
(a kezdetektől 1850-ig)
Bolti ár: 2800 Ft

Kiss Gergely: 
Abbatia Regalia - Hierarchia Ecclesiastica

A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 
11–13. században

Bolti ár: 2200 Ft
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Köztéri szakrális kisépítmények
Szerk.: Grynaeus Tamás

Bolti ár: 3500 Ft

Lagzi István: 
„A magyar-román zöld határon át 
kísértünk sok lengyelt “
„A lengyel hadsereg fővezére, Rydz-
Śmigły marsall Magyarországon van”
Bolti ár: 2500 Ft

Magyar misszionáriusok. 
A verbiták magyarországi története

Szerk.:Révész Éva, Tóth Zoltán, 
Khalil Bernadett
Bolti ár: 2800 Ft

Máté Anita: 
Az amerikai magyar katolikusok 
és az óhaza 
1918–1939
Bolti ár: 2800 Ft

Mike Valéria: 
Mike (Mádl) János és kora 1905–1981

A Magyar Kolping Mozgalom és további törekvések a 
szabadság szolgálatában

Bolti ár: 5400 Ft
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Mindszenty bíboros követségi levelei az 
Egyesült Államok elnökeihez 1956–1971

Szerk.: Somorjai Ádám
Bolti ár: 6000 Ft

Molnár Antal: 
A bátai apátság és népei a török 
korban
Bolti ár: 2500 Ft

Molnár Antal: 
A katolikus egyház a hódolt 

Dunántúlon
Bolti ár: 2500 Ft

Kegyelem életfogytig
Esterházy János 
szenvedéstörténetének dokumentumai 
Mycielskiné Esterházy Mária 
feljegyzései alapján
Szerk.:Molnár Imre
Bolti ár: 2000 Ft

Molnár Imre: 
Az igazság szabaddá tesz

Boldog Jerzy Popieluszko lengyel 
mártírpap élete és halála

Bolti ár: 2500 Ft
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Múlt és jövő. 
A magyar jezsuiták száz éve (1909-2009)

Szerk.: Molnár Antal, Szilágyi Csaba
Bolti ár: 3200 Ft

Orbán Imre: 
„Megdöbbentő tünemény”
A nazarénus hit és mozgalom 
története Makón (1864–1920)
Bolti ár: 1500 Ft

Pásztor Lajos: 
A magyarság vallásos élete a 

Jagellók korában
Bolti ár: 1500 Ft

Hegedűs Antal
Patachich Gábor kalocsai 
érsek élete és 
restaurációs tevékenysége
Bolti ár: 2000 Ft

Piotr Stefaniak: 
Árpád-házi Boldog Jolán

Bolti ár: 2800 Ft
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Rudnay Sándor és kora
Alexander Rudnay a jeho dóba

Szerk.:Käfer István
Bolti ár: 2800 Ft

Sarnyai Csaba Máté: 
Polgári állam és katolikus egyház
(1848. március-december)
A katolikus autonómia-törekvések meg-
jelenése
Bolti ár: 2800 Ft

Stanko Andric: 
Kapisztran Szent János csodái

Bolti ár: 3900 Ft

Szabó Ferenc S.J.: 
A teológus Pázmány
Bolti ár: 3200 Ft

Szelestei N. László: 
Rekatolizáció és barokk áhítat

Bolti ár: 2520 Ft
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Varga Kálmán: 
Nagyboldogasszony Bazilika Máriabesnyő

Bolti ár: 5000 Ft

Varga László: 
A pannonhalmi egyházmegye 
népiskolái a XIX–XX. században
Bolti ár: 2300 Ft

 A Bécsi Pázmáneum
 Szerk.: Zombori István

Bolti ár: 4200 Ft

Zakar Péter: 
A magyar hadsereg tábori lelkészei 
1848-49-ben
Bolti ár: 2500 Ft

Molnár Ferenc: 
“A Munkácsi Egyházmegye 

1848/49-ben. 
Tanulmányok és kronológia”

COLLECTANEA ATHANASIANA sorozat
Bolti ár: 3800 Ft
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Kisházi-Kovács László : 
A városi kegyuraság Szegeden 1917-1948 

Bolti ár: 2100 Ft

Molnár Antal:  
A Zágrábi püspökség és a 
magyarországi
katolikus egyház a 17. században 
Bolti ár: 3200 Ft

Állam és egyház a polgári átalakulás korában 
Magyarországon 1848-1918 

Szerk.: Sarnyai Csaba Máté 
Bolti ár: 2500 Ft

Állam és egyház kapcsolata 
Kelet-Közép-Európában 
1945 és 1989 között 
Szerk.: Nagy Mihály Zoltán - 
Zombori István
Bolti ár: 3200 Ft

Mészáros István:  
 “Állok Istenért, egyházért, hazáért” 

Írások Mindszenty bíborosról 
Bolti ár: 3000 Ft
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Valter Ilona: 
Árpád-kori téglatemplomok 

Nyugat-Dunántúlon
Bolti ár: 5320 Ft

Merényi-Metzger Gábor: 
Az aradi vértanúk anyakönyvi 
bejegyzései
Bolti ár: 1500 Ft

 Zvara Edina: 
Ferencesek szakolcán 

a korai újkorban
Bolti ár: 3800 Ft

Frenyó Zoltán: 
Egy magyar katolikus gondolkodó 
Mihelics Vid életműve
Bolti ár: 3000 Ft

Kubinyi András: 
Főpapok, egyházi intézmények 

és vallásosság a középkori 
Magyarországon 

Bolti ár: 3500 Ft
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Bálint László: 
Hamvas püspök és az ÁVH

Bolti ár: 3500 Ft

Ingrid Graziano - Eördögh István: 
Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt
Bolti ár: 2500 Ft

Molnár Antal: 
Kalmárok és káplánok az Oszmán 

birodalomban
Források és tanulmányok a balkáni és 

hódoltsági katolicizmus 
16-17. századi történetéhez

Orbán József Gyula: 
Katolikus papok békemozgalma 
Magyarországon 1950-1956 
Bolti ár: 3000 Ft

Somorjai Ádám OSB: 
Kelemen Krizosztom Pannonhalmi 

főapát emigrációs évei (1947-1950)
Bolti ár: 3500 Ft
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Hévizi Józsa: 
Kerékbetört jövő? 

Katolikus társadalomépítés, szociálpolitika - 
Küzdelem a diktatúrák ellen Székesfehérváron és 

Budafokon 1930-1970
Bolti ár: 3500 Ft

Közép-Európa harca a török ellen 
a 16. század első felében
Szerk.: Zombori István
Bolti ár: 2800 Ft

 Schwarz Katalin:
 “Mert ihon jönn asszonyotok 

és kezében új szoknyák” 
Források a Klarissza rend 

magyarországi történetéből
Bolti ár: 3000 Ft

Molnár Antal: 
Mezőváros és katolicizmus: 
katolikus egyház az 
egri püspökség hódoltsági területein a 17. 
században
Bolti ár: 3000 Ft

Örökség és küldetés. Bencések 
Magyarországon. Rendtörténeti konferenciák   

1-2 .
Szerk.:Illés Pál Attila - Juhász-Laczik Albin OSB 

Bolti ár: 8500 Ft
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Remény a reménytelenségben 
Főpásztorok a kelet-közép-európai diktatúrákban

Szerk.: Soós Károly, Zombori István
Bolti ár: 2800 Ft

Tempfli Imre: 
Sárból és napsugárból 
Pakocs Károly püspöki helynök élete és 
kora 
1892-1966
Bolti ár: 6720 Ft

Sólymos Szilveszter: 
Szent Zoerard-András (Szórád) és 

Benedek remeték 
élete és kultusza Magyarországon

Bolti ár: 2800 Ft

Molnár Antal: 
Tanulmányok az alföldi katolicizmus 
török kori történetéhez 
Bolti ár: 2500 Ft

Hegedüs Éva: 
Uros pannonhalmi apát jogbiztosító és 

birtokszerző tevékenysége (1207-1242)
Bolti ár: 2500 Ft
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Somorjai Ádám OSB : 
Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József 

kapcsolattartása, II. (1956-1963)
Tanulmányok és szövegközlések- kétnyelvű 

Bolti ár: 2500 Ft

Somorjai Ádám OSB : 
Az Apostoli Szentszék és Mindszenty 
József 
kapcsolattartása, III/2. (1967-1971)
Tanulmányok és szövegközlések- 
kétnyelvű 
Bolti ár: 6000 Ft

Somorjai Ádám OSB : 
Az Apostoli Szentszék és Mindszenty 

József 
kapcsolattartása (1971-1975)

Tanulmányok és szövegközlések- két-
nyelvű 

Bolti ár: 2500 Ft

A Kalocsai Érseki Levéltár
Levéltárismertető
Szerk.: Lakatos Adél, Lakatos Andor, 
Szabó Attila
Bolti ár: 1500 Ft

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 
1777-1923

Szerk.:Lakatos Andor
Bolti ár: 1500 Ft
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Patachich Ádám érsek emléke. 
Zajezdai báró Patachich Ádám, 

kalocsai érsek (1776-1784) halálának  
220. évfordulója alkalmából rendezett 

konferencia és kiállítás emlékkönyve
Szerk.: Lakatos Adél

Bolti ár: 1500 Ft

Tóth Tamás: 
A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 
18. századi
megújulása
Bolti ár: 2500 Ft

Udvardy József: 
A Kalocsai érsekek életrajza: (1000-

1526)
Bolti ár: 1500 Ft

A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje. 
A Kalocsa-Bácsi Érsekségtől a Kaloc-
sa-Kecskeméti 
Főegyházmegyéig 1909-2009 
Bolti ár: 1500 Ft

KFL – levéltárismertető
Szerk.: Lakatos Andor

Bolti ár: 300 Ft
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Krisztus követségében
Missziók és misszionáriusok 

- kiállítás ismertető füzet
Bolti ár: 300 Ft

Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára 
(forráskiadvány)
Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 7.
Szerk.: Lakatos Adél
Bolti ár: 1500 Ft

Fedeles Tamás:
Peregrini

A középkor jámbor utazói
(háromnyelvű, magyar, angol és horvát)

Bolti ár: 2000 Ft

Gyalogi János
Az hitnek, mely a szeretet által munkálkodik...
Bolti ár: 2200 Ft



Megrendelőlap 
 

(Érvényes: 2016. május 31-ig) 
 
Számlázási cím 
 
Megrendelő neve/Intézménynév: 

 .........................................................................................  

Irányítószám*:  .............................................................  

Település*:   .............................................................  

Utca, házszám*:  .............................................................  

Telefon:  .............................................................  

Kapcsolattartó neve:  .......................................................  

E-mail címe:  .............................................................  

 
Szállítási cím (ha eltér a számlázási címtől) 

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

Fizetési mód 
 

átutalás készpénz csekk 
 
Szállítási mód 
 

postai kézbesítés  személyes átvétel 

 (A csomagolás és szállítás költsége 1400 Ft, amely a megrendelőt terheli.) (Kronosz Könyvesbolt, 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12.) 

 
A kötet árát a kiadó számlaszámára lehet átutalni, csekken feladni vagy a kiadó székhelyén befizetni. A 
befizetésről nyugtát/számlát állítunk ki. A megrendelt könyvek személyesen átvehetőek könyvesboltunkban 
(Kronosz Könyvesbolt, 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12.), vagy postai úton juttatjuk el Önhöz. (A csomagolás és 
szállítás költsége 1400 Ft, amely 10.000 Ft alatti összértéknél a megrendelőt terheli.) 
Megrendelésnél az azonosíthatóság érdekében kérjük az adatokat pontosan feltüntetni (név, lakcím, egyéb 
elérhetőség.) 
A nyomtatvány postai úton, faxon vagy e-mailen elküldhető a Virágmandula Kft./Kronosz Kiadó címére. 
 A *-gal jelölt mezők kitöltése a megrendelés pontos teljesítése érdekében kötelező. 
 
Kronosz Kiadó (Virágmandula Kft.) 
Adószám: 14942303-2-02 
7624 Pécs, Nagy Jenő utca 12. 
Tel/fax: 72/215-781 
info@kronoszkiado.hu 
info@mandulavirag.hu 
 
Dátum:  ............................................  
 aláírás 
 
 
 
Kérjük a megrendelni kívánt könyvek darabszámát az alábbi táblázatban megjelölni. 
  

  

   

mailto:info@kronoszkiado.hu
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Kedvezmények: 

10 000 Ft feletti rendelésnél ingyenes szállítás 

15 000 Ft feletti rendelésnél +5% kedvezmény 

25 000 Ft feletti rendelésnél +10% kedvezmény 

50 000 Ft feletti rendelésnél +15% kedvezmény 

 

(A kedvezményeket a megrendelt könyvek fogyasztói áron számolt összértéke alapján érvényesítjük!)  

 
Cím Bolti ár Darabszám 

“Állok Istenért, egyházért, hazáért”. Írások Mindszenty bíborosról  3000 Ft  

“Mert ihon jönn asszonyotok és kezében új szoknyák”  3000 Ft  

 „A magyar- román zöld határon át kísértünk sok lengyelt “ 2500 Ft  

„Megdöbbentő tünemény”  1500 Ft  

 „Mindent Isten nagyobb dicsőségére” 2500 Ft  

A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai  3200 Ft  

A bátai apátság és népei a török korban  2500 Ft  

A Bécsi Pázmáneum  4200 Ft  

A ferences lelkiség hatása az újkori Közép- Európa történetére és kultúrájára I-II. 4200 Ft  

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása 2500 Ft  

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923 1500 Ft  

A Kalocsai érsekek életrajza: (1000-1526) 1500 Ft  

A Kalocsai Érseki Levéltár.  Levéltárismertető  1500 Ft  

A kalocsai érseki tartomány kialakulása  2500 Ft  

A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje.  1500 Ft  

A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon  2500 Ft  

A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai 2200 Ft  

A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben 2500 Ft  

A Magyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozásai 1949-1965 között.  8500 Ft  

A magyar kereszténység ezer éve  8500 Ft  

A magyarság vallásos élete a Jagellók korában  1500 Ft  

A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben 3800 Ft  

A pannonhalmi egyházmegye népiskolái a XIX–XX. században  2300 Ft  

A pápaság és Magyarország a 13. század első felében  3500 Ft  

A Pécsi Egyházmegye története I. 6800 Ft  

A Pécsi Egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére  2950 Ft  

A Pécsi Püspöki Könyvtár története (1774-1945) 4200 Ft  

A szabad Közép-Európa múltja és jövője 2800 Ft  

A szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében 2600 Ft  

A teológus Pázmány  3200 Ft  

A városi kegyuraság Szegeden (a kezdetektől 1850-ig) 2800 Ft  

A városi kegyuraság Szegeden 1917-1948 2100 Ft  

A Zágrábi püspökség és a magyarországi katolikus egyház a 17. században  3200 Ft  

Abbatia Regalia Hierarchia Ecclesiastica  2200 Ft  

Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon 1848-1918 2500 Ft  

Állam és egyház kapcsolata Kelet- Közép- Európában 1945 és 1989 között 3200 Ft  

Árpád-házi Boldog Jolán 2800 Ft  

Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon 5320 Ft  

Az 1945 utáni magyar katolikus egyháztörténet új megközelítései  1900 Ft  

Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira 3200 Ft  

Az amerikai magyar katolikusok és az óhaza 1918-1939  2800 Ft  

Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása (1971-1975) 2500 Ft  

Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, II. (1956-1963) 2500 Ft  

Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/2. (1967-1971) 6000 Ft  

Az aradi vértanúk anyakönyvi bejegyzései  1500 Ft  

Az hitnek, mely a szeretet által munkálkodik...  2200 Ft  

Az igazság szabaddá tesz 2500 Ft  

Az Országos Vallásügyi Tanács 1989-1990  1800 Ft  

Ecclesia semper reformanda et renovanda. Katus László egyháztörténeti tanulmányai és cikkei  3500 Ft  

Egy korszakváltás szemtanúja. Brodarics István pályaképe  2500 Ft  

Egy magyar katolikus gondolkodó 3000 Ft  

Egyházi arcélek a Pécsi Egyházmegyéből.  3200 Ft  

Egyházi birtokok Magyarországon a 18-19. században 2800 Ft  



Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526) 3200 Ft  

Egyháztörténeti tanulmányok I.  3200 Ft  

Emlékkötet Szatmáry György tiszteletére.  2800 Ft  

Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére.  2500 Ft  

Fejezetek Márton József erdélyi püspök (1746–1815) életrajzából  3200 Ft  

Ferencesek Szakolcán a korai újkorban  3800 Ft  

Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon  3500 Ft  

Hamvas püspök és az ÁVH  3500 Ft  

Isten nevében utazunk 3800 Ft  

Jezsuita olvasókönyv  2400 Ft  

Jezsuiták és conquistadorok harca az indiánokért a XVII-XVIII. században. 1000 Ft  

Jezsuiták Magyarországon és a világ más részein  2800 Ft  

Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt  2500 Ft  

Kalmárok és káplánok az Oszmán Birodalomban  2800 Ft  

Kapisztran Szent János csodái  3900 Ft  

Kateketikai szöveggyujtemény  1200 Ft  

Katolikus papok békemozgalma Magyarországon 1950-1956 3000 Ft  

Kegyelem életfogytig 2000 Ft  

Kelemen Krizosztom Pannonhalmi főapát emigrációs évei (1947-1950) 3500 Ft  

Kerékbetört jövő?   3500 Ft  

Kettős pecsét alatt. Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó (1483–1549)  1950 Ft  

KFL – levéltárismertető  300 Ft  

Királyi egyházak a középkori Magyarországon  2800 Ft  

Klimo György püspök és kora  3200 Ft  

Koldulórendi konfraternitások a középkori Magyarországon (1270 k.- 1530 k.) 3500 Ft  

Közép- Európa harca a török ellen a 16. század első felében 2800 Ft  

Köztéri szakrális kisépítmények  3500 Ft  

Krisztus követségében  300 Ft  

Magyar misszionáriusok 2800 Ft  

Mezőváros és katolicizmus  3000 Ft  

Mike (Mádl) János és kora 1905–1981 5400 Ft  

Mindszenty bíboros követségi levelei az Egyesült Államok elnökeihez 1956-1971  6000 Ft  

Múlt és jövő 3200 Ft  

Nagyboldogasszony Bazilika Máriabesnyő  5000 Ft  

Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon. Rendtörténeti konferenciák 1-2. 8500 Ft  

Pannóniai városok, mártírok, ereklyék  2800 Ft  

Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára 1500 Ft  

Patachich Ádám érsek emléke.  1500 Ft  

Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restaurációs tevékenysége  2000 Ft  

Pécs az egyháztörténet tükrében  2500 Ft  

Pécs története I.  9900 Ft  

Pécs története II. 9900 Ft  

Peregrini. A középkor jámbor utazói  2000 Ft  

Polgári állam és katolikus egyház (1848. március-december) 2800 Ft  

Rekatolizáció és barokk áhítat  2520 Ft  

Remény a reménytelenségben 2800 Ft  

Rudnay Sándor és kora  2800 Ft  

Sárból és napsugárból 6720 Ft  

Szent Zoerard- András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon 2800 Ft  

Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori történetéhez  2500 Ft  

Tanulmányok Pécs történetéből 13.  800 Ft  

Tanulmányok Pécs történetéből 17.  1000 Ft  

Törésvonalak.  3800 Ft  

Uros pannonhalmi apát jogbiztosító és birtokszerző tevékenysége (1207-1242) 2500 Ft  

Visitatio canonica dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a 
pécsi egyházmegyében (1738–1742)  

5000 Ft  

 


