Fény a rácsokon
Csiha Kálmán

Nagy Alpár-Csaba
egyetemi oktató

tet második része a Krisztus-látás
ve. Csiha Kálmán Krisztus-látása
misztikus élmény, ő mindig az
be jutó igeversben,
mellette
OFMANN
Tobias aKÜNKLER
ngzó egyházi énekben, a felebarát
ában látja meg a Megváltót. Az
etírás első része pedig a Kriszátáshoz vezető utat írja le. Arcok
enednek meg, akik meghatározták
nek kezdeti szakaszát. Közben van
mpériumváltás, háború, forradaüldözés, de ott van Isten is. Erről
z a könyv.
Ősz Sándor Előd

T

Andrei Pleșu

a hajlandó
Kálmán (1929–2007)
az erdéalárendelni
Jézus példáagyarság történetének viharos
fiának, sem
az újabb
és újabb módzakaiban
élt, ezek
alakulása
érintette
sorsát. Viselt
mavágóan
a kortárs
politikai-ideológiai
beálmátus kollégiumi egyenruhát,
égebbi és mostani egyházi vezetőtől
kásoverallt, börtönruhát és palásván
követője
maradni
Mesternek,
. Mindez
és megannyi
másaélmény
mberré
alakította,
egyházépítő
l az ideológia kísértésével (az olyasszé, esperessé, majd kivételes
k a mai értelmiségieket kísértik), és
ökké, akinek igehirdetéseiből fújt
ania Kárpát-medence
magát minden szószékein.
intézményi „szeek
egrázó,
lebilincselő,
ugyanakkor
z akadémiait is beleértve).
titkoltan parainétikus szándékkal
önéletrajzi művei hiteles forrásai
gyik legkiemelkedőbb 20. századi
udományegyetem
Magyar Irodalomáztörténeti személyiség
ének
docense
zakaszainak.
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Csiha Kálmá

Fény a rácsok

emlékira

2019 | 2020

levéltáros

35 ROn/2500 Ft
9 789731

652276

elgondolkoztatunk.
könyvalkotó közösség

4–8 éveseknek

Tananyaghoz
kapcsolódó
olvasmány

DE-RO-ENG

3-6 éveseknek

4. kiadás

3. kiadás

BARNI KÖNYVE
ZÁGONI BALÁZS

BARNI ÉS A LÁNYOK
ZÁGONI BALÁZS

Ár: 35 lej | 2500 Ft

Ár: 37 lej | 2900 Ft

Keménytáblás, mesék

Keménytáblás, mesék

Markéta Vydrová új külsővel ruházta fel a Barni és a lányok harmadik
kiadását. Ez a kötet is minden oldalon illusztrált!

2. kiadás

3. kiadás

BARNI BERLINBEN
ZÁGONI BALÁZS

BARNIÉK TELE
ZÁGONI BALÁZS

Ár: 35 lej | 2900 Ft

Ár: 29 lej | 1990 Ft
Keménytáblás, mesék

Keménytáblás, meseregény

„Zágoni Balázs tud néhány varázsigét, amitől a gyermekolvasó kezébe repül,
és akár száz oldalon át ott is marad a könyv.” (Zsigmond Emese)

3. kiadás

KOBAK KÖNYVE
HERVAY GIZELLA
Ár: 45 lej | 3500 Ft
Keménytáblás, mesék

„- Hogy nem untak ennyi egyforma
autót feltalálni - nézte a szétszedett
autókat szomorúan.
- A tűzoltóautó pont olyan, mint a
versenyautó, a mentőautó pont
olyan, mint a Mercedes - tűnődött
Kobak, és elhatározta, hogy ő olyan
autót talál fel, amilyet még senki se
látott.”
(részlet: Feltaláló-mese)

Forrás: lukukeskus.fi
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Ár: 36 lej | 2700 Ft
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APA, MENJÜNK
GOMBÁSZNI!

MA

újdonság

„Sej, a pöttyös lobogónkat fagyos szelek fújják.
Minden lovag tűrje le a páncélinge ujját az eldőben...”
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Keménytáblás, meseregény

„Lázas csomagolásba kezdett a
család. Oszi felkapaszkodott a
könyvespolcra megkeresni a nagy
gombászkönyvet. (...) Vejnő
szeme megakadt a polcon a
dinoszaurusz-enciklopédián, és
közbekiáltott:
– Ezzel meg bebizonyíthatjuk, ha
Apa nem hiszi el másképp, hogy
a fa mögött nem általmatlan sün
zölgeti a leveleket, hanem
minimum balapaszaulusz.”
A nagy napon, amikor Apa hazahozza a család várva várt új autóját, a Rózsadombi gyerekek bejelentik, hogy készen állnak
a délutáni gombavadászatra. Annamari ezúttal sem szeretné mellőzni az erdei sétához illő nehéz berendezési tárgyakat,
bátyjai pedig kihalt őslények nyomába erednek.

APA, ÉPÍTSÜNK
KUCKÓT!

APA, MIKOR JÖN
A MIKULÁS?

APA, IRÁNY
A TENGER!

Ár: 36 lej | 2700 Ft

Ár: 35 lej | 2500 Ft

Ár: 35 lej | 2500 Ft

Keménytáblás, meseregény

Keménytáblás, meseregény

Keménytáblás, meseregény

5–10 éveseknek
LIZI ÉS A MINDENTUDÓ
PORCICA
HAJÓS ERIKA

PUKKA ÉS AZ ÉVSZAKOK
SIMON RÉKA ZSUZSANNA

Ár: 29 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, meseregény

Ár: 29 lej | 2400 Ft
Keménytáblás, mesék

Az iskolák könyvtárai fájdalmas
módon elszunnyadtak. Vajon
miért? A nyomozó-rejtvényfejtő
munkában Lizi és Matyi segítségére siet Mindentudó Porcica
és Hangya, nem beszélve a kis
rózsaszín Sárkányról.

MESEOTTHON
SIKÓ-BARABÁSI ESZTER

2. kiadás

Kapukki Pukka, az erdei manó,
a huncut, játékos és
gondoskodó koboldok rokona
a Lombgyűrű erdőben lakik
számos barátjával.

KABÁTVIGASZ,
GOMBSZOMOR

Ár: 29 lej | 2500 Ft

SIKÓ-BARABÁSI ESZTER

Keménytáblás, mesék

Ár: 26 lej | 2200 Ft

„Úgy látom, te őszintén
csodálkozol a hószinten. Ne
jártasd már a szemedet
meglepetten körbe. Azt mondtad,
hogy segítenél, így lettél hát
törpe!”

Keménytáblás, mesék

Hahó Samu, Sára, Szösz
Ödön, Edgár (a Lek vár
királya), és a többi! A szerző
úgy csorgatja pennája között a
szavakat, hogy öröm olvasni.

MONYÓMESÉK

MONYÓNYÁR

GERGELY EDÓ

GERGELY EDÓ

Ár: 26 lej | 2200 Ft

Ár: 29 lej | 2500 Ft

Keménytáblás, mesék

A gyerekek, az állatok, a szeretni
tudó emberek könnyen felismerik
a monyókat még akkor is, ha
éppen plüssmacinak álcázzák
magukat.

Keménytáblás, meseregény

„– Patakmonyó? Akkor szegrőlvégről rokonok vagyunk. Én is
vízimonyó vagyok, a csatornamonyók nemzetségéből.
– Tyűha, nem es gondoltam volna,
hogy a mai nap még rokonyokkal
es találkozom.”

újdonság

„– Anya pedig?...– Két hét – sóhajtotta
– És ebből eltelt már tíz perc.”
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Ár: 32 lej | 2700 Ft
Keménytáblás, meseregény

Ismerős családi-kirándulás helyzetrajza:
Főhőseink nyaralni indulnak kisgyermekes
rokoncsaláddal, az apróságok próbálják
izgalmassá tenni az utazás lassan
hömpölygő idejét, majd a nyaralás
napjait...
Pintyőke, unokatestvérével, Ferkóval keresi a
kalandokat – és meg is találja: a hálókocsis
vonatúton, a kempinghelyen, na meg a
tenger hullámain.

„...Pintyőke eddig bírt csendben maradni:
- Mi van, Ferkó?
- Véégre! Mióta esemeselek, bocs, esoesezek ezen a csövön!
- Az S.O.S segélykérés. Mi a gond?
- Csak az a gond, hogy... –hát, hogy nem tudok elaludni.
- És miért érdekelne ez engem?
- Mert szeretnél játszani velem.
- Játszani? És mit is?
- Hát kalózosat.
- Neeem, az annyira fiús.
- Na jó. De... –szerinted mik ezek a fények a vonatunk
mellett? Tudod, amik egy ideje velünk
haladnak.
- Mi lenne? Tényleg, mi lehet?
- Én azt mondom, kalózok.
Ellenséges kalózok.

3-6 éveseknek

Keménytáblás, meseregény

I

Zágoni Olga • Kajtikó, a derék sárkányfiú

6–11 éveseknek

KAJTIKÓ, A DERÉK
SÁRKÁNYFIÚ
ZÁGONI OLGA
Ár: 29 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, meseregény

A legkisebb sárkányfiú,
Kajtikó, vándorútra kel, hogy
jótettel becsületet szerezzen
a sárkányok nemzetségének
– mert éppen elég sok
borzasztó hír terjeng róluk
szerte a világban.

AZ ERDŐ LAKÓI
KISS-BITAY ÉVA

KOLOZSVÁRI MESÉK
ZÁGONI BALÁZS

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, mesék

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, mesék

Tizenkét hónap, tizenkét mese.
És három tündér (Zefír,
Pillécske és Fényecske), akik
végigkalauzolnak az erdőn.

Elbeszélés a honfoglalás
korától a 20. század elejéig a
szerző szülővárosáról.

Innovatív

A HÁZICSOKI SZÍNE
MOLNÁR KRISZTINA
Ár: 29 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, mesék

Ajna lánya kérdéseire válaszolva a szerző
a nyolcvanas években átélt gyermekkoráról
mesél. Emlékei színek-képek mentén
elevenednek meg.

PÖTTÖM ALLAN,
AZ EMBERANTENNA
LINE KNUTZON
PETER FRÖDIN
Ár: 23 lej | 2500 Ft
Kartonált, ifjúsági regény

Majkent, a földönkívüli
kislányt, Allannek
számos veszedelemből
kell megmentenie.

Fotó:
GM Photography

újdonság

„Csak egy szavadba kerül.
Fogózz meg rojtjaimba, és indulhatunk...”
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BOLDIZSÁR A REPÜLŐ
MESESZŐNYEGEN
Ár: 29 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, mesék

Fiatal nagymamaként írja legújabb meséit
Szőcs Margit. Boldizsár, a kisunoka
naponta szolgáltat újabb és újabb
alapanyagot a szerzőnek. A történetek a
mindennapok eseményeitől indulnak, de a
gyermeki képzelet röpíti, gombolyítja
tovább azokat. Boldizsár, akárcsak irodalmi
társai – Kobak vagy Barni – plasztikusan
használja a nyelvet: kifordítja-befordítja, a
képzeletet valósággá, a valóságot
képzeletté formálja, világo(ka)t teremt.

„– Először is, amióta megvásároltatok, és
három napon át gügye házicipőnek
használtál, eszedbe se jutottam –
méltatlankodott sértődötten a túracipő. –
Azonkívül pedig túracipő-találkozó van ma
a Kismagurán, ahová egy hónappal ezelőtt
elígérkeztem...”

MADARÁSZ BÉNI
SZŐCS MARGIT
Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, mesék

6–11 éveseknek
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KIRÁNDULÁS A FELHŐBEN

-m

ellékle

Ár: 37 lej | 2700 Ft
Keménytáblás, versek
CD melléklet a szerző dalaival

BALÁZS IMRE JÓZSEF

Kinga

KIRÁNDULÁS A FELHŐBEN
BALÁZS IMRE JÓZSEF
CD

derűs
hívja
öltői/
nedik
in.
rzékmelyigéző
világ-

Koinónia verstár

BALÁZS IMRE JÓZSEF

Ft

„Nem vagyok bamba, nem vagyok flúgos,
csak bolond vagyok egy kicsit,
aki viccel, daccal, sok jó heccel
mindenképpen felvidít.

Kirándulás
a felhőben
Régi és új gyermekversek
Márton Éva rajzaival

Ha lököm a dumát, csak dőlnek a hölgyek
egymás hegyére és hátára,
s valami jutalompuszikat kiutalnak
az udvari bolond számára.”
(Balázs Imre József: Udvari bolond, in: Álomfarsang)

5-99 éveseknek

ÁLOMFARSANG
BALÁZS IMRE JÓZSEF
Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, versek

AMIT NEM LEHET
MEGENNI
CSEH KATALIN
Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, versek

NYELVTÖRŐ ABC
HORVÁTH ZOLTÁN
Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, versek

VOLT EGYSZER EGY
KIS ZSIDÓ
KÁNYÁDI SÁNDOR
Ár: 35 lej | 2700 Ft
Keménytáblás, versek
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„Hogy kicsoda Tili és Tiló?
Nem mondja meg az okos teló.”
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TILI ÉS TILÓ
Ár: 32 lej | 2700 Ft
Keménytáblás, meseregény

Ez a humoros, rendhagyó, kissé szemtelen mese – mely a ma
divatos fantasykből is merít - a klasszikus mesék újraírása,
kifordítása és szintézise. Utalások találhatók benne többek
között a Hófehérkére, a kis hableányra, és megjelenik benne
a mesék szokásos boszorkánya, manója és sárkánya is. A
környezet egyszerre modern, mesei és fantasys. A gyerekek
kacagva fedezik fel a jólismert, mégis kifordított szituációkat.
Ebben a történetben a herceg nem érkezik meg, hanem
feladja útközben, visszafordul, és parkolóőr lesz belőle. A kis
habfiú se szeret bele Tilibe, amikor kimenti. De hamarosan
megérkezik Tiló egy papírrepülőgépen…

„– Kövöszönöm, hovogy megevementeventettél –
suttogta Tili.
– Nincs mit. A vízi-király fia vagyok. Arionnak hívnak, a
kis hableány különben a nővérem, és már nem is
olyan kicsi. Már habasszony. Lassan habnéni. De miért
beszélsz olyan furán?
– Mevert nagyovon fávázom – vacogott Tili.
A habfiú tengerzöld szemével olyan melegen nézett rá,
hogy Tili ruhája és haja néhány perc alatt
megszáradt.”

„mert nincs már neked apádanyád
méretre vágott felnőtt-árvaság”
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újdonság

„A lélek nélküli iskolában
papír-rengeteg,
belépek és hirtelen
ködébe veszek.
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A lélek nélküli iskolában
árcéduláznak,
látni-e a nyomát vagy sem
a fölfeslő varrásnak?”

TANERŐTLEN
Ár: 27 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, versek

Mitől válik „tanerőtlenné” több évtizedes
pályafutása során a pedagógus? Miért
károsul sokszor törvényszerűen az
önbizalma? Mi minden tartozik a lila
közérzetbe? Szerelem, elhidegülés, anyaság,
hiányérzetek, kételyek, örömök, ballépések,
kötődések? A kötet záróciklusában Istenkeresésről, Isten hiányának a megéléséről
szólnak a szerző „érzékenyítő” szövegei. A
verseskötetet mindazoknak ajánljuk, akik
gondolkodó, önreflektív módon tudnak jelen
lenni saját életükben!

KOZMIKUS POTYAUTAS
ZÁGONI ATTILA

FÁJDALLAM
ACZÉL DÓRA

Ár: 29 lej | 2500 Ft
Kartonált, paródia, humoreszk

Ár: 29 lej | 2500 Ft
Kartonált, regény

Zágoni Attila stílusparódiái a
romániai magyar irodalom
hetvenes-nyolcvanas éveinek
lenyomatát adják: humorral és
rendkívüli odafigyeléssel skiccelte
fel kortársai modorosságait,
stílusfordulatait.

Élet és halál mezsgyéjén
játszódik Aczél Dóra története.
Könyve egyaránt szól testi valónk
esendőségéről, de arról is, hogy
van, amikor egy pillanat
mindenért kárpótolhat.

2. kiadás

BO

újdonság

„mi lett belőled, Bea? Biorobot. Jót röhögtem, aztán
aznap már többet nem gondolkodtam.”
BIOROBOT

TH

Á

Ár: 29 lej | 2400 Ft
Kartonált, rövidpróza

Hétköznapi élethelyzetek
tragikomikus párlata a kötet, amely
tárcanovellái ezúttal is a női lét
sajátosságait, a családi élet
visszásságait, a társadalmi elvárások
szorítását, a megfelelni akarás belső
kényszerét, az öregedést, és a most
középkorúak fiatalságát villantja fel
fergeteges humorral, ironizáló,
szatirikus hangvétellel, könnyed,
játékos stílusával mosolyogtatva,
ébresztgetve, néha sírva-nevettetve
olvasóit.

Az év
könyve 2016
transindex.ro

3. kiadás

BOLDOGSÁG JUSZT
IS A TIÉD
BOTHÁZI MÁRIA

Ár: 29 lej | 2400 Ft
Kartonált, rövidpróza

e-könyv

2. kiadás

A RAGASZTOTT HÁZ
MAGYARI TIVADAR

Ár: 35 lej | 2700 Ft
Kartonált, kisregények

3. kiadás

MEGSZOKÁS ELSŐ
LÁTÁSRA
MAGYARI TIVADAR

Ár: 35 lej | 2700 Ft
Kartonált, humoreszk
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„Amikor Anna az oltár előtt állt
fehér ruhában önfeledten,
egyáltalán nem számolt azzal,
hogy ettől fogva a hol van? és a
hová tetted? nehéz kérdéseinek
időszaka kezdődhet. Fel sem
tűnt neki voltaképp, hogy élete
villanó és cinkos tekintetű párja,
akivel annyira lehet érteni a
világot, akivel annyi jót lehet
megismerni és annyi rosszat
elfelejteni, az esküvő előtt
fejvesztve rohangál a lakásban,
és nem találja a másik
mandzsettagombot. Anna
egyáltalán nem készült fel, hogy
milyen lesz az, amikor annak a
hatalmas kavalkádnak, a
családi léthez tartozó talán több
ezer tárgynak többnyire
egyedülálló ismerője és számon
tartója ő lesz.”

Forrás: bookhub.ro
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újdonság

„Ismerjük be nyíltan,
hogyan állnak a dolgaink!”

T
-PÉTER IS

AZ ÓKORI DÁCIÁTÓL A NAGY
EGYESÜLÉSEN ÁT A MAI ROMÁNIÁIG
Ár: 27 lej | 2200 Ft
Kartonált, esszé

„Mikor a románokról kezdünk beszélni, természetszerűen Dáciával, a
nagy alapító-mítosszal indítunk. A nemzeti tudatban Dácia mintegy
Románia »hasonmásává« vált, mihelyt pontosan ugyanazt a területet
foglalta magába, már az ókorból előrejelezve a modern román egységet.
A bizarr mese egyetlen hivatásos történészt sem győzött meg, ám a nem
szakmabeliek között, beleértve egyes értelmiségieket, növekvő sikerre tett
szert: elsősorban a 30-as évek szélsőjobboldalának soraiban, majd a
Ceauşescu-korszak »párt«-történészei között. E különös elmélet hívei ma is
ápolják meggyőződésüket, kongresszusokat tartanak, és minden
lehetséges módon igyekeznek megnyilvánulni.”
e-könyv

e-könyv

3. kiadás

2. kiadás

e-könyv

4. kiadás

MIÉRT MÁS
ROMÁNIA?
LUCIAN BOIA

ROMÁNIA
ELROMÁNOSODÁSA
LUCIAN BOIA

LEHET-E IGAZ A
TÖRTÉNETÍRÁS?
NEAGU DJUVARA

A ROMÁNOK RÖVID
TÖRTÉNETE
NEAGU DJUVARA

Ár: 22 lej | 1990 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 22 lej | 1990 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 33 lej | 2700 Ft
Kartonált, esszé

Forrás: Alec Soth
– Magnum Photos. |
time.com
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„Le tudja-e bontani a tudomány a »lélek«”
mítoszát?” (Alexander Baumgarten)
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SZELLEMTELENSÉG
Ár: 29 lej | 2400 Ft
Kartonált, esszék

Az Absence of Mind Robinson legszebb, legmagvasabb és legátgondoltabb
esszéje, amelyben azzal a magát tudományosnak nevező szemlélettel
polemizál, amely tudományos eredményekre hivatkozva (darwinizmus,
genetika, osztályelmélet, freudizmus stb.) kétségbe vonja az emberi
gondolkodás és eszmélkedés őszinteségét, valóságmegragadó képességét:
nem az az igaz, amit az ember magáról gondol vagy gondolt korábban,
hanem, amit az új felismerés róla állít.

„Elszoktunk a nemes vitairatoktól, attól meg főként, hogy a vallás vagy a
szellemi kultúra jelentősége, sőt nagysága mellett érveljen valaki a
modernitásnak a gondolkodásunkat meghatározó fél- és áltudományos
dogmái ellenében. Marilynne Robinson Yale Egyetemen tartott előadássorozata egy nagyobb, az emberi alkotásokban és a kulturális emlékezetben,
sőt magában az emberi szellemben tükröződő valósággal szembesít,
amelyet áthat a könyörületesség, igazságosság, nagyvonalúság és a
szeretetre való hajlandóság.
Ebben a »kedveszegett kulturális tájban«, ahol régimódinak hat, sőt kiveszett
a metafizikai gondolkodás, Robinson könyve a szabad gondolkodás és az
Isten létezésébe vetett személyes és közösségi hit lehetősége előtt nyitja meg
az utat.”
(Visky András)
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Nabeel Qureshi miközben önmaga számára keresi az igazságot,
másoknak is utat nyit a világszemléletek és hitvallások beható
tanulmányozásához. Úgy elemzi a keresztény és az iszlám hit
okfejtéseit, hogy közben számos iszlám hadíszra és őskeresztény
szövegre hivatkozik, és az elemzések logikai menetét is az olvasó elé
tárja. Ugyanakkor mélyen személyes, szívszorító és megható regénye
ez egy fiatal muszlim férfi életének, aki Nyugaton nőtt fel. Nem lehet
letenni ezt a lebilincselő életrajzot.

Ár: 22 lej | 1800 Ft

Kartonált, történetfilozófia/apologetika
James M. Tour, kémia-, számítástechnika-, gépészetés anyagtudomány-tanár

A filozófiai alapképzettségű
Zágoni első teológiai tárgyú műve
nagyon személyes
megtapasztalásokból született,
olyanokból, amelyek a szerző
életét megváltoztatták – ezt a
tapasztalatot szeretné másokkal is
megosztani.
35 Lei / 2000 Forint

NABEEL QURESHI

A MARY ROSE-INCIDENS
Egy elkötelezett muszlim találkozása a kereszténységgel
ZÁGONI BALÁZS

ALLAHOT KERESTEM, JÉZUSRA TALÁLTAM

„...mi a baj manapság a világgal? »Én magam. Tisztelettel, G. K.
Chesterton. «” (A Mary Rose-incidens)
ALLAHOT KERESTEM,
JÉZUSRA TALÁLTAM
NABEEL QURESHI

ALLAHOT
KERESTEM,

JÉZUSRA

Ár: 39 lej | 2990 Ft

TALÁLTAM

Kartonált, önéletrajzi regény

Nabeel Qureshi
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Egy szenvedélyes apologéta
nem apologetikus, hanem
személyes vallomásán át éri el
szívünket-agyunkat: ezért hiteles,
ezért emberi, és ezért isteni ez a
könyv. (Horváth Levente)

A KERESZTÉNYSÉG MAJDNEM
TÉVEDHETETLEN TÖRTÉNETE
NICK PAGE

A REFORMÁCIÓ
FOTELTEOLÓGUSOKNAK
GLENN S. SUNSHINE

Ár: 64 lej | 5100 Ft

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, egyháztörténet

Keménytáblás, egyháztörténet, humor

A regényes, rendkívül humoros,
helyenként meglehetősen
szemtelen hangvételű könyv
izgalmas történetet mesél: hogyan
lett egy apró szektából erős,
világot megmozgató vallás.

A szerző nemcsak kezdő vagy
műkedvelő teológusoknak ajánlja
összefogó, olvasmányos kötetét,
hanem mindazoknak, akik meg
szeretnék ismerni a kereszténység
történetét ebben a rendkívül
izgalmas korban.

EPOSZ – ISTEN TÖRTÉNETE
JOHN ELDREDGE

AZ ÖNMAGUNKRÓL VALÓ
MEGFELEDKEZÉS SZABADSÁGA

Ár: 15 lej | 1200 Ft
Kartonált, esszé

Nemót megmenti az apja,
Sólyomszem kiszabadítja a
szépséges Corát. Neo megtöri a
Mátrix hatalmát (...). Aslan
megmenti Narniát. Ezer ilyen
történet létezik. Miért van minden
jó történetnek megoldása?

TIMOTHY KELLER
Ár: 14 lej | 990 Ft
Kartonált, esszé

Vajon létezik-e olyan ideális
állapot, amikor egónk sem túl
sokra, sem túl kevésre nem tartja
önmagát, hanem egyszerűen csak
működik?
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„Fontos volt számunkra, hogy komolyan vegyük az embereket...”
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Tobias KÜNKLER
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MIÉRT NEM HISZEK MÁR
AMIKOR A FIATALOK
ELVESZTIK A HITÜKET
Ár: 39 lej | 2990 Ft
Kartonált, tanulmány
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Amikor
a fiatalok
elvesztik
a hitüket

HO

FMANN

TO

A

BI

S

KÜ

NKLER

FO

RD
Í TO

A

TT

„Elsősorban az egyén érdekelt, a története az Istenbe vetett hitével és ennek az
elvesztése. Mit éltek át az emberek, ami miatt ilyen lépésre szánták magukat? Mit
remélnek, amikor az istenüktől és a hitüktől elfordulnak? Ki kíséri őket ebben a
folyamatban? Mit szól hozzá a családjuk, a barátaik? Hogyan reagál az egyházuk és
a gyülekezetük? Ezek és hasonló kérdések érdekeltek, amikor elkezdtünk a témával
foglalkozni. Így indult az a felettébb lebilincselő két éves utazás, mely az
előkészületektől a könyv megírásáig vezetett.”
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Olyan világban élünk, amelyben alig
létezik tudományosan még megvizsgálatlan
terület. Paradox módon a hitvesztést szinte
soha nem tanulmányozták még
részletesebben, noha a hit maga
időközben a kutatások közkedvelt tárgya
lett. Jelen könyv éppen erre a
feltérképezetlen zónára kísér, a kitérés,
valamely hit kötelékéből való kilépés
érzékeny folyamatára irányítja a figyelmet.
Meg szeretné érteni a hitvesztés jelenségét
és ezt megfoghatóvá tenni mély, személyes
élettörténetek által. Gondolatébresztő,
párbeszédre, továbbgondolásra felszólító
kalauz.

MA

mIérT nem hIszek már

Tobias FAIX
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„A mi szívünk már nem tud kevesebbel betelni, nagyobb van itt.”

PATIENTIA ET FIDES SOROZAT ÉS ÁHÍTATOS KÖNYVEK
NAGYOBB VAN ITT
VISKY FERENC

Sándor Szilágyi

Sentenced to Joy

HU
e-könyv
Sándor Szilágyi

Sentenced
to Joy

HU-RO 4. kiadás e-könyv

HÁROM KERESZT
VISKY JÚLIA

Ár: 42 lej | 3500 Ft

Ár: 30 lej | 2300 Ft

Keménytáblás, áhítatok

Kartonált, önéletrajz

„Az Istennek nem lehet
úgy hinni, hogy a második
helyre tesszük. Ha a
második helyre tettem,
akkor az utolsó helyre
tettem.”

A második világháborút követően
férjével Erdélyben telepednek le.
Önéletírásában döbbenetes
őszinteséggel vall a gyermekkor
és a férje börtönből való
szabadulását átölelő időszak
legfontosabb eseményeiről.

SENTENCED TO JOY
SZILÁGYI SÁNDOR

ANTI
VISKY FERENC

Ár: 29 lej | 2500 Ft
Kartonált, önéletrajz

Ár: 28 lej | 2200 Ft
Kartonált, hitélet, rövid próza

A szenvedésnek és a
próbáknak elébesiető derűs,
krisztusi készenlétével a
szerző tulajdonképpen
nevetségessé teszi az
elnyomás unalmasnak
bizonyuló megnyilvánulásait
– ezennel angolul.

A falubeliek ragaszkodtak ahhoz,
hogy a közös gazdálkodás élén
Papp Anti vezesse Egri életét. Hite
oly mértékben megakadályozta a
kommunista világnézet
meggyökerezését a faluban, hogy
1956-ban a hatalom jobbnak
látta helyéről eltávolítva börtönbe
zárni.

2. kiadás

HU-RO-ENG

Richard Wurmbrand
„A szenvedés elfogadása, tanította
Richárd, erőt ad az ellenállásra.
Amikor évekig magánzárkában volt, csak
háromlépésnyit léphetett a napi sétáján.
De ő kettőt lépett, hogy mozgását ne
a zárkához, a szabadsága hiányához
igazítsa.”

Fogoly vagyok

Visky Ferenc

70 történet
a börtönről
és a barátságról

Fogoly
vagyok

Visky Ferenc

„Soha ne higgyetek az életrajzoknak.
Ha ellenség írta őket, akkor valójában
nem azokról a személyekről szólnak,
akikről az életrajzok készültek, hanem
arról, amit az ellenségeskedés, a rosszakarat, a féltékenység lát bennük. Ha
csodálók tollából származnak, akkor az
életrajzíró nemes szívéről szólnak, aki a
könyvet saját erényeivel díszíti fel. Ami
az objektív életrajzokat illeti – amelyek
az élettörténetet pedáns pontossággal
beszélik el, mértéktartóak a dicséretekkel és a kritikával –, ne fecséreljétek
velük az időt. Unalmasak, semmit nem
érnek. Az igazság akkor igazság, ha
szenvedélyes emberek vallanak róla.”

HU-RO

Visky Ferenc

Ára: 26 RON/1990 Ft
9 789731

Ár: 19,5 lej | 2900 Ft

3. kiadás

651743

Ár: 25 lej | 1990 Ft

100
született

éve

Visky
Ferenc

2. kiadás

Ár: 26 lej | 1990 Ft

2. kiadás

Ár: 29 lej | 2400 Ft

2. kiadás

Ár: 24 lej | 1980 Ft
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„Életem rácsok és fények világa volt. A rácsok a földből nőttek, a
fény az égből jött.”

HA

Csiha Kálmán

Fény a rácsokon

FÉNY A RÁCSOKON
Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, emlékiratok

Csiha Kálmán

Fény a rácsokon

emlékiratok
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Két emlékirat olvasható ebben a kötetben. Elsőként a Harangszó az
elsüllyedt világból című, amely Csiha Kálmán boldog gyermekéveit,
majd háború árnyékolta ifjúkorát idézi fel az utolsó iskolai évekig,
amikor szüleit kilakoltatják, családi birtokukról Érsemjén mellől
kényszerlakhelyre viszik Csíkszeredába. Hogy a kollégiumot
befejezhesse építőtelepen is dolgozott sokat koplaló egyszerű
munkásként. A teológiai évekről, és házasságkötése utáni közvetlen
bebörtönzéséről már a Fény a rácsokon című önéletrajzi írásában
vall. Megjárja Kolozsvár, Marosvásárhely, Szamosújvár és Jilava
börtöneit, majd a Duna-csatornához kerül. 1964-ben általános
amnesztiával szabadul. Önéletrajzi írásaiból érzékeny, széles
látókörű, mély hittel rendelkező, ugyanakkor szépírói képességekkel
is megáldott embert ismerhetünk meg. Az Erdélyi Református
Egyházkerület 2007-ben elhunyt püspökének emlékiratai
egyháztörténeti jelentőséggel bíró kordokumentomok is.

„Másnap visszavittek a 13-as szobába, a lépcső alatti izolare-ba (büntetőszoba) tettek. Itt töltöttem egyedül
életem kívülről nehéz, lelki vonatkozásokban leggazdagabb negyven napját. (...) Hogy ne unjam magam,
programot készítettem. (...) Ezekre a reggeli igehirdetésekre rendesen készültem. Itt és a későbbi börtönévek
folyamán fejlődött ki még jobban bennem, hogy – mivel papír és ceruza használata tilos volt – szinte képszerűen
lássam magamban a mondanivalót, és így rögzítsem.”

„A hit belát a mennybe. Látja a láthatatlant.
Meglátja Krisztus szépségét és gazdagságát.”
(Thomas Watson, puritán tanító)
SZENVEDÉLYEM, ISTEN
JOHN PIPER

AZ ÖRÖM HAJNALA
JOHN PIPER

„Talán kétségbeesve vetted kézbe ezt a kis
könyvet. Talán mint annyi keresztény, titkolod,
hogy mentális vagy érzelmi válságba kerültél
– mondjuk depresszióba estél, vagy pánikrohamaid vannak –, és sokféle gyógymódot kipróbáltál, de ahelyett, hogy javult volna, csak
romlott az állapotod. Vagy talán valamelyik
családtagod szenved ilyen módon, és nem
tudod, hogy reagálj a helyzetére, vagy miként
segíts neki. Esetleg lelkipásztorként érzed
tehetetlennek magad, mert valamelyik kedves
bárányod mentális válságban van. Bármilyen
okból is nyitottad ki ezt a könyvet, remélem,
találsz benne valamit, ami segítségedre lehet
a szenvedéseidben, vagy útmutatást ad, hogy
mások szenvedésein enyhíthess.”

A szerző szerint nem kell választanunk a
Krisztust követő életben a kötelesség és
az öröm között. A keresztény
hedonizmus célja az, hogy az egy igaz
Istenben találjuk legfőbb
gyönyörűségünket, és így elkerüljük a
sóvárgás, vagyis a bálványimádás
bűnét.
David P. Murray amerikai teológus, író 1966ban született Skóciában. 2007-ig szülőföldjén
szolgált, Lochcarron és Stornoway lelkészeként. 2007 augusztusától az egyesült államokbeli Grand Rapids Teológiai Szemináriumán
tanít. Számos könyv – többek között a Jesus
on Every Page – szerzője, a Head Heart Hand
internetes oldal népszerű bloggere.
A Keresztények is lehetnek depressziósak az
első, magyar nyelven megjelenő kötete.

JoHN PIPER

Kartonált, esszé, hitélet

Az öröm hajnala

John Piper

Ár: 39 lej | 3100 Ft

Kartonált, áhítatok

Az öröm
hajnala
Napi

olvasmányok

adventre

22 RON / 1990 Ft
ISBN: 978-973-165-150-7

ÚT ÉS ÚTITÁRSAK
HORVÁTH LEVENTE
Ár: 27 lej | 2100 Ft
Kartonált, hitélet

Tesó vagy lelki árva? Egy
gyakorlati könyv a tanítvánnyá
válás elméletéről. Ha már nem
tudod, hogy igazán miben is
hiszel, ha kiürült a hitéleted, és
Isten egy távoli fogalommá
törpült, ha „oda az első
szerelem”, akkor szegődj útitársul.

BENNE LAKOZIK
A TELJESSÉG
LEIF NUMMELA
Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, esszé

Isten nem „fejlődik” az Ószövetségtől az
Újszövetségig. Sokkal inkább a
megváltásra szoruló embernek kell
bejárnia egy utat a Megváltó
megjelenéséig.

Ár: 20 lej | 1700 Ft

e-könyv

A felnőtteknek szánt „adventi
naptár” december elsejétől
karácsonyig minden napra
tartogat számunkra egy
mélyenszántó
olvasmányrészt.

KÉT TALÁLKOZÁS
KÖZÖTT
HORVÁTH LEVENTE
Ár: 35 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, hitélet

Családi, közösségi
eseményekhez kínál tartalmas
olvasmányt az év minden
vasárnapjára.

BIBLIA
KECSKEMÉTHY ISTVÁN
fordítása
Ár: 48 lej | 4800 Ft
Keménytáblás, Szentírás

Kiadónk egyik legnagyobb
lélegzetvételű projektje a
Kecskeméthy István által fordított
Biblia kiadása. Az azóta több
kiadást is megért Szentírás nyelve
lírai, mégis pontos, gazdag.

újdonság

Forrás: adevarul.ro
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JÉZUS PÉLDÁZATAI
AZ ELMESÉLT IGAZSÁG

Andrei Pleşu a Bukaresti Tudományegyetem professzoraként több év-

Ár: 39 lej | 3100 Ft

tizeden át művészettörténetet és

Jézus példázatai

vallásfilozófiát tanított. Több neves

Andrei Pleșu
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„..ragyogásukban töretlenül ott vibrálnak ma is a
muzeális patinától mentes, időtlen kérdések és
válaszok....”

Kartonált, esszé, hitélet

akadémiai intézet fogadta soraiba

(World Academy of Art and Science;

Jézus példázatai

Académie Internationale de Philo-

Az elmesélt igazság

nyozott számára (a németországi

sophie de l’Art, Svájc), több külföldi

A példabeszédek a keresztény kultúra alapvető szövegei, talán a
leggyakrabban említett bibliai passzusok – éppen ezért nagyon
bá a Berlini Egyetem), ugyanakkor
kevesen térnek vissza az elemzésükhöz, annak az általános
számos nemzetközi kitüntetésben
részesült (többek
között: a budapesti
tévképzetnek
köszönhetően, hogy ezekről már mindent tudunk.
Európa Intézet Corvinus-díjazottja,
Andrei Pleşu, a neves román filozófus, már a kötet alcímében
Commandeur de l’Ordre des Arts et
des Lettres, szereplő
Párizs, 1990, New Europe
„elmesélés” szóval jelzi, hogy újszerű megközelítést ajánl,
Prize for Higher Education and
Biblia
Research, és
1993,aJoseph
Bech-díj,szövegeit nem ismerők számára éppen úgy kíván szólni,
Hamburg, 2002). Számos kötet szermint azokhoz, akik a Szentírás tanulmányozásával napi szinten
zője, ezek közül több magyar nyelven
is megjelent,
a Koinónia kiadásában
foglalkoznak.
eddig a Tescani napló (2000) és az
Pleşu
lebontja azokat az előítéleteket, amelyek a példázatokhoz
Angyalok (2006) látott napvilágot.
kapcsolódnak. A közvélekedés szerint a „mese” könnyen érthető, a
filozófia pedig „nehéz”, noha ennek éppen a fordítottja igaz: a
spekulatív gondolkodás rendszerez, osztályoz, leegyszerűsít, míg a
példázat, az elbeszélés nyitott, jelentése könnyebben
megragadható, de nehezebben kimeríthető.
egyetem díszdoktori címet adomáAlbert Ludwig és a Humboldt, továb-

„Krisztus beszéde sohasem egyirányú, monoton, kiszámítható; nem torkollik semmilyen bikkfanyelvű
szabályrendszerbe. Aki úgy hallgatja, mint illemtankönyvet, mint »értékes útmutatások« gyűjteményét, az hallja
ugyan, de nem érti. Ítélete mindig helyzetfüggő és egyénre szabott, állandó kölcsönhatásban a világ és az emberi
létezés kimeríthetetlen gazdagságával. Krisztus küldetésétől idegen bármiféle dogmatizmus, utópikus szellem,
sematikus-lineáris gondolkodás, manipulálási szándék, vagy az »elveszett« megbélyegzése.”

Kapcsolat magunkkal, társunkkal, gyerekünkkel, Istennel.

ABORTUSZTÚLÉLŐK
PHILIP G. NEY
MARIE A. PEETERS-NEY

KEGYELEMBEN BÍZÓ
NEVELÉS
TIM KIMMEL

Ár: 10 lej | 700 Ft
Kartonált, életjel sorozat

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, gyermeknevelés

Döbbenetes, hogy mi minden
gyötri a posztabortusz túlélési
szindróma polip-szorításában
élőket, akik távolról sem
elhanyagolható népességtöredéket, hanem immár az
emberiség felét is kiteszik...

ELBŰVÖLŐ
JOHN ÉS STASI ELDREDG

Számos gyakorlati tanács, példa
segít megérteni a kegyelemre
támaszkodó pedagógiai modellt.
Felszabadító kézikönyv.

e-könyv

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, lelkigondozás

e-könyv

HOVÁ TŰNT A KICSI
LÁNYOM?
TANITH CAREY
Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, gyermeknevelés

A szerzőpáros a női lélek titkát
szeretné felderíteni, hiteles szavaik
személyes példákon keresztül
válnak megindítóan
bensőségessé.

A nyugati társadalomban túl
gyorsan felnövő kislányok
védtelenségére, küzdelmeire és
kiszolgáltatottságára keres
megoldásokat a szerző.
3. kiadás

A HÁZASSÁGRÓL
TIMOTHY ÉS KATHY KELLER
Ár: 50 lej | 3200 Ft
Kartonált, párkapcsolat

Hagyjunk fel minden idealista
elképzeléssel (leendő) párunkkal
kapcsolatban? Hogyan állíthatnánk
le magunkban az úgynevezett
„hibakereső automatát”?

KERESZTÉNYEK IS
LEHETNEK
DEPRESSZIÓSAK
DAVID P. MURRAY
Ár: 22 lej | 1990 Ft
Kartonált, lelkigondozás

Sokan úgy tartják, hogy hívő
ember márpedig nem lehet
depressziós... Mit is jelent a
depresszió keresztény
nézőpontból?
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„Csak akkor tudjuk meg, hogy a fenyő örökzöld,
amikor eljön a hideg évszak.”
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KALENDÁRIUM NŐKNEK 2020
NŐNEK SZÜLETTEM
BUDAI EVÓDIA
Ár: 40 lej |3000 Ft
Keménytáblás, kalendárium

Kifejezetten nőknek készült ez a határidőnapló, amely segít
ráfigyelni megannyi apró részletére a hétköznapoknak és
ünnepeknek: kivágható bevásárlólista, házimunkatáblázat,
családi feladatleosztási terv, megfelelő mennyiségű vízivás,
testmozgás, és időtöltés Istennel, önmagunkkal, társunkkal és
gyermekeinkkel.
A dizájnjában és szerkezetében is nőies határidőnaplót a
szerkesztő, Budai Evódia, személyes hangvételű írásai
gazdagítják, tovább segítve a kalendárium tulajdonosát,
hogy sikeresen beleszabja napjaiba mindazt, ami fontos.

60 NAP... ÉS MEGVÁLTOZHATSZ
BUDAI EVÓDIA ÉS BUDAI DÁNIEL
Ár: 35 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, napló

Próbáltál már életmódváltozásként új szokásokat kialakítani a
régiek helyett? Reggel korán kelni, napi csendességet tartani,
tudatosan étkezni, rendszeresen mozogni, miniszokásokat
bevezetni a szociális háló, internet, okostelefon
használatában... Ez a napló ebben segíthet. Tükröt tart eléd a
feljegyzéseiden keresztül, mintegy ösztönözve a haladásra,
ugyanakkor késztetve arra, hogy valakivel (vagy akár
csoportban) együtt indulj ezen az úton, bátorítva egymást a
kitartásra.
Harminc napon át szellemi erőforrásod lehet a mindennapi
gondolat a Bibliából. A következő harminc napon át te írhatod
meg ezeket is. Ez az alapszokásod válhat majd minden más
célkitűzésed motivációs rugójává.
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„A hiányt harmonikus formák mögé tudja rejteni.”
SZÍNHÁZTÖRTÉNET
KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK
SALAMON ANDRÁS
Ár: 47 lej | 3700 Ft
Kartonált, színháztörténet

Hiánypótló mű Salamon András egyetemes színháztörténeti
témájú műve, amely az ókortól a 18. századig követi nyomon
a dráma, a színház és a színjátszás történetét. A középiskolai
és egyetemi oktatásban is kiválóan alkalmazható könyv
fejezeteiben a szerző egy-egy kor világát bontja ki és keresi
meg a színházban/drámában, a bőséges, jól megválasztott
képanyag is ezt a szándékot szolgálja.

IDŐVONAL/
TIMELINE
UJVÁROSSY LÁSZLÓ
Ár: 55 lej | 4000 Ft
Kartonált, memoár, album

Ujvárossy rendkívül
tájékozott, minden
rezdülésével a jelenben
élő alkotó, legyen az a
jelen kritikus, politikailag
kezelhetetlen napok
egymásutánja vagy a
békésebb építkezés ideje

KI INNEN
VISKY ANDRÁS
Ár: 29 lej | 2500 Ft
Kartonált, drámák

Az utóbbi tíz évben született
drámáival a szerző belső (idő)
utazásra invitálja olvasóit.

III. RICHÁRD
BETILTVA
MATEI VIȘNIEC

A FELÜGYELT
SZÍNPAD
GEORGES BANU

Ár: 34 lej | 2400 Ft
Kartonált, drámák

Ár: 16 lej | 1850 Ft
Kartonált, esszé

Vişniec az abszurdot nem
stílusirányzatnak vagy tűnékeny
színházi divatnak, hanem a
világ állapotának tekinti.

Az elegáns, bölcs humorú,
Franciaországban nagy
sikert aratott esszé rendkívüli
eredetiséggel írja le a
színházat.

Szerkesztette:
Berke Krisztina-Ágnes,
Mag Cecília-Teréz,
Zsigmond Júlia
Grafikai terv:
Jakab Eszter
Design:
Király Emőke
Nyomdai kivitelezés:
Alutus nyomda

Fotók: Pusztán Viola

Ismerd meg a csapatunkat és a Koffer könyves kávézót!

Munkatársak balról jobbra, hátsó sor:
Szilágyi Szabolcs-Dániel igazgató, Berke
Krisztina-Ágnes marketinges, Mag Cecília
Teréz könyvelő, Lázár Melinda gazdasági
igazgató.
Első sor: Vincze Anita beszerző, Zsigmond
Júlia felelős szerkesztő, Csatlos Mónika Koffer barista, Szende Tímea Koffer menedzser,
Varga Boglárka Koffer barista.

kiadó

online rendelés
A Kofferben és a konyvter.ro online könyvesboltunkban a Koinónia
Kiadó könyvei mellett gazdag és kedvezményes gyermek és felnőtt
könyvkínálattal várunk! A Könyvtér oldalon megrendelt könyveidet
postázzuk, vagy felveheted a rendelést
térítésmentesen a Kofferben.

Mărginașă utca 42. szám.
0040 264 450 119
office@koinonia.ro

0040 264 450 119
facebook.com/konyvter
www.konyvter.ro

Kézműves kávézó egészségorientált,
bababarát koncepcióval, ahol a termőterületre
és fajtára jellemző ízű kávé és szálas tea
ismerete elengedhetetlen. Az ízvarázsok és
a könyvcsodák egymás kiegészítőjeként
működnek könyves kávéházunkban.

facebook.com/koinoniakiado
www.koinonia.ro
*A kiadó fenntartja az árváltoztatás jogát.

Magyarországon online és boltokban
A Koinónia Kiadó könyvei
Magyarországon is kaphatóak!
Rendeld meg a Prospero
Disztribúciónál vagy keresd őket
a partnereink könyvesboltjaiban.
Prospero Disztribúció:

1989. december 21. sugárút 46/1

1066 Budapest,
Weiner Leó u. 20.

0040 264 450 251

06-1 301 0642

www.facebook.com/koffercluj

www.prosperod.hu

e-könyv
Nincs hely a könyvespolcodon?
Keresd e-könyveinket az
ekonyv.hu-n!
A katalógusban is megjelöltük
azokat a köteteket, melyek már
elektronikus úton is elérhetőek.

Kiemelt kereskedelmi
partnerek:
Libri Könyvkereskedelmi Kft.,
Harmat Kiadó Alapítvány,
Bibliás Könyvesbolt,
Parakletos Könyvesház,
Immanuel Alapítvány,
Good News Kft.,
Írók Boltja,
Református Kálvin Kiadó.

