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C/ A Magyar Pax Romana előadásai és tanulmányai 

 

1) (Szerk. Hamp Gábor, 

Kelemen Gábor) 

A család (2000) 1500,- 

2) (Szerk. Glózer Rita, 

Mártonffy Marcell, 

Szőllőssy Ágnes) 

A kölcsönösség struktúrái: a kapcsolatokban 

megvalósuló egyház. 44. Magyar Pax 

Romana Kongresszus, 2002. április 3-6. (2002) 

1500,- 

3) (Szerk. Glózer Rita, Hamp 

Gábor, Horányi Özséb) 

A vallások és az európai integráció II. (2000) 1200,- 

4) (Szerk. Hamp Gábor, 

Szőllőssy Ágnes) 

Egyház és kommunikáció (2000) 

 

1000,- 

5) (Szerk. Hamp Gábor, 

Horányi Özséb, Rábai 

László) 

Magyar megfontolások a Soáról (1999) 2000,- 

 

 

1) A család  

Szerk. Hamp Gábor, Kelemen Gábor.  Budapest. Balassi Kiadó, M. Pax. Romana Fórum. 

2000. 213 p. 

Ár: 1500,- 

 

 A Magyar Pax Romana (MPR) 2000. évi 42.- kongresszusának egyik fő témájául azért 

választotta a családot, mert ezzel is ki akarta fejezni, hogy fontos eseménynek tartja a Magyar 

Katolikus Püspöki Kar  A boldogabb családokért! című pásztorlevelének megjelenését. 

A pásztorlevél nem érte el célját, illetve különböző okok miatt csak a társadalom keresztény 

elkötelezettségű tagjainak szűkebb rétegéhez jutott el az üzenete. Az MPR ezzel, illetve az ott 

elhangzott előadások - és néhány, a témához kapcsolódó további dolgozattal - kötetben való 

megjelentetésével a társadalom szélesebb rétegeihez kivánja eljuttatni a katolikus egyháznak a 

családdal kapcsolatos álláspontját: 

 
 Lukács László: A püspöki kar körlevele a házasságról és a családról 

 Máté Tóth András: A családkörlevél pasztorálteológiai olvasata 

 Wildman János: A körlevél egyházképe 

 Scharle Péter: Miért lehet és kell hátrányos helyzetben is felelősséget vállalni? 

 Somfai Béla: Ami a püspökkar körleveléből kimaradt 

 Hegyi Balázs: Széljegyzet a belső identitásról 

 Kamarás István: A még boldogabb családokért! 

 Dely Zsófia - Mikulás Domonkos: A körlevél fogadtatása katolikus gimnáziumokban (a 

kiadott kötetben ez az írás nem jelent meg, mert későn érkezett) 

 Rátay Csaba: A család metaforái 

 Kurimay Tamás: A család rendszerelméleti megközelítése 

 Tringer László: A család szerepe a lelki egészség megőrzésében és helyreállításában 

 Andrásfalvy Bertalan: A család hagyományai 

 Cseh-Szombathy László: Stabilitás és instabilitás a családban 

 László Tamás: A személyközi párbeszéd három eleme: a játék a tükrözés és az élmény 

 Csonka Judit: Keressük arcképünket 

 Buda Béla: A család segítésének útjai 

 Tóth Péter I.: A családi létformák funkcionális elemzése. A nő-férfi-gyerek viszony 

evolúciós nézőpontból 

http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/tartalom.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/lukacs.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/mate_toth.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/wildman.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/scharle.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/somfai.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/hegyi.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/kamaras.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/dely_mikulas.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/ratay_1.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/kurimay.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/tringer.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/andrasfalvy.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/cseh_szombathy.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/laszlo.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/csonka.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/buda.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/toth_peter.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/toth_peter.htm
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 Kelemen Gábor: A család önszerveződése 

 Rátay Csaba: Civil szervezetek a családok boldogulásáért 

 Glózer Rita: Kihívások és kockázatok a civil szervezetek működésében 

 Tóth Pál: A Fokoláre Mozgalom tevékenysége a családok körében 

 Körmendy Imre és Körmendy Mária: A család a fokoláre lelkiség fényében 

 Nagy J. Endre: A család mint életszövetség 

 Danka Krisztina: A vaisnava családmodell 

 Kékesi János: A nős papok családjainak a helyzete az egyházban 

 Birtalan Balázs: A homoszexuálisok helyzete az egyházban és a társadalomban 

 Buday Nelli: Meghitt otthon és Isten országa 

 

 

2) A kölcsönösség struktúrái: a kapcsolatokban megvalósuló egyház. 44. 

Magyar Pax Romana Kongresszus, 2002. április 3-6. 

Szerk. Glózer Rita, Mártonffy Marcell, Szőllőssy Ágnes. Budapest, M. Pax Romana Fórum 

2002. [16] p. 

Ár: 1500,- 

 

Milyen az Egyház aktuális viszonya tagjai és a kívülállók felé? A kötet tanulmányai nem csak 

azt elemzik amit az egyház hirdet, hanem a követett gyakorlatát is. 

 

A kötetben található tanulmányok és egyéb írások: 

 

 GÁRDONYI MÁTÉ: Egyházképek a XX. századi Magyarországon 

 SCHANDA BALÁZS: Egyház a jogban 

 MÁRTONFFY MARCELL: Az egyház önértelmezése a szekularizált társadalomban 

 DÉVÉNY ISTVÁN: Az európai típusú egyház jövője 

 KENDE PÉTER: Az egyház legitimációjáról 

 GÁNÓCZY ISTVÁN: Lehetséges-e "rendszerváltás" a katolikus egyházban? - vagy inkább 

"megújulás"? 

 PFITZNER RUDOLF: A Pásztor és a Nyáj 

 REUSS ANDRÁS: Non vi, sed verbo 

 SÁRDY PÉTER: Akart-e Jézus egyházat, és ha akart, milyet? 

 HEGEDÜS KATINKA: Helyem az egyházi szolgálatban 

 BUDAY KORNÉLIA: Az alma és a fája 

 BIRTALAN BALÁZS: A melegek egyházi integrációjának lehetősége 

 SZABÓ ANDREA: A lelkek gondozása: túl az egyházon? 

 P. SZILC DÓRA: Hitelesség és tanúságtevés az egyházi kommunikáció vonatkozásában 

 KORPICS MÁRTA: Az élmények szerepe a vallásosságban 

 HORVÁTH ALíZ: A vallási közösségképződés sajátosságai - gencsapáti esettanulmány 

 SÁRVÁRI GYÖRGY: A szervezetfejlesztés interpretatív modellje 

 HEIDL GYÖRGY: ... az Egyház helyzetéről folyó diskurzushoz 

 

 

http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/kelemen.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/ratay_2.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/glozer.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/toth_pal.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/kormendy.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/nagy_endre.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/danka.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/kekesi.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/birtalan.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/buday.htm
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3) A vallások és az európai integráció II. 

Szerk. Glózer Rita, Hamp Gábor, Horányi Özséb. Budapest. Balassi Kiadó, M. Pax Romana Fórum 

2000. 256 p. 

Ár: 1200,- 

 

 „Az ezredforduló Európájában maradéktalan egyetértés látszik abban, hogy Magyarország 

jövője az Európai Unióban képzelhető csak el. Magyarországon belül ezt az egyetértést 

nemcsak politikai konszenzus hordozza, nemcsak racionális gazdasági megfontolások 

támasztják alá, de az ország kulturális tradíciói is ezt sugallják. Kétségtelen tény azonban, 

hogy az elmúlt évezred magyarországi társadalom- és politikatörténete főként arra ad példát, 

hogy a két nagy kulturális min ta, a nyugati és a keleti közös határmezsgyéjén mindkét minta 

érvényesült, hol az egyik, hol a másik részleges vagy kiterjedtebb dominanciája mellett. 

Éppen ezért a manapság tapasztalható egyetértést Magyarország hovatartozását illetően a 

térségben létrejött valódi döntésnek, illetőleg kollektív felismerésnek kell tekinteni.” 

 

A kötetben található tanulmányok és egyéb publicisztikák: 

 

 Engel Pál: Az "európaiság" eredeti ismérvei 

 Béres Tamás: Felekezeti stratégia a nemzeti identitás megőrzésének terén 

 Gerő András: Értelmezés és feltárás 

 Alexander Z. Guiora: Múlt és jövő 

 Komoróczy Géza: Egyházak szerepe az európai integrációban 

 László János: Történelem, identitás, felelősség 

 Törzsök Erika: A vallások szerepe Magyarország európai integrációjában 

 Voigt Vilmos: A magyarok azonosítása a zsidókkal - egy megőrzendő identitásváltoztatás 

 Danka Krisztina: Nemzeti identitás, vallási identitás 

 Granasztói György: Erkölcs és politika európai csatlakozásunk küszöbén 

 Kende Péter: Rövid megszólalás a nemzeti és a vallási identitás prioritásairól európai és 

magyar összefüggésben 

 Kőszegi Ábel: "A kályha nem azért van, hogy önmagát melegítse" 

 Kulcsár Szabó Ernő: Tolerancia vagy méltánylás 

 Máthé Gábor: Az újragondolás lehetősége 

 Paczolay Péter: A nemzeti, a vallási és az európai identitás 

 Szabó Iván: Nemzeti és vallási identitás az európai közösségben 

 Tamás Pál: Vallási pluralizmus, társadalmi pluralizmus 

 Tillmann József: Minek van, és minek lehet elsőbbsége Európában? 

 Hafenscher Károly: Magyarországon élő vallások lehetséges szerepe és hozzájárulása az 

európai integrációban 

 Heller Ágnes: Kérdés, mi volna társadalmi integrációt is segíteni kész keresztény és zsidó 

teológia? 

 Lukács László: Társadalmi integráció - európai egyesülés - Isten Országa 

 Pásztor János: Társadalmi integráció és teológia 

 Beney Zsuzsa: Hozzászólás 

 Fazakas Sándor: Az európai integrációt segítő teológia témái 

 Gáspár Csaba László: Az egység teológiai eszméje a teremtés bibliai tanítása alapján 

 Kézdi Balázs: Az integráció beszédmódjai 

 Mártonffy Marcell: "Az emlékezet megtisztítása" 

 Pikó Gábor Mózes: Közös forrás és közösen művelhető területek 

http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/engel.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/beres.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/gero.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/guiora.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/komroczy.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/laszlo.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/torzsok.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/voigt.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/danka.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/granasztoi.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/kende.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/kende.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/koszegi.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/kulcsar_szabo.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/mathe.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/paczolay.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/szabo.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/tamas.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/tillmann.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/hafenscher.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/hafenscher.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/heller.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/heller.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/lukacs.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/pasztor.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/beney.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/fazakas.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/gaspar.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/kezdi.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/martonffy.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/piko.htm
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 Szécsi József: A társadalmi integrációt segítő hozzájárulás lehetőségei 

 Ungváry Rudolf: A hit újraértelmezése, avagy az Egyház példamutatása 

 Vajda Károly: Gondolatok a bibliai (tánáchi) istenképzetek ontológiai relevanciájáról 

 Poszler György: Európai egység és szociális gondolat 

 Csepeli György: A közjó választása 

 Dusicza Ferenc: A tömegkommunikáció szerepe a csatlakozásra történő felkészülésben 

 Endreffy Zoltán: Európai integráció és szociális gondolat 

 Farkas Beáta: A szociális gondolat az Európai integrációban 

 Fehér M. István: Európa és a zsidó-keresztény tradíció 

 Frenkl Róbert: Mentálhigiéné, egy lehetséges kohéziós tényező 

 Gábor György: Őrzők 

 Lengyel László: A társadalmi egyenlőtlenség és az európai felelősség  

 Scharle Péter: A vallások szerepe Magyarország európai integrációjában - derűlátásunk 

alapjai 

 Szakadát István: A Hegyi beszéd normarendszere 

 Vámos Tibor: A szociális gondolat - a közös a Jóban 

 

 

4) Egyház és kommunikáció 

Szerk. Hamp Gábor, Szőllőssy Ágnes. Budapest. Országos Főrabbi Hivatal, Balassi Kiadó, 

M. Pax. Romana Fórum. 2000. 129 p. 

Ár: 1000,- 

 

A Magyar Pax Romana Fórum 40. kongresszusa (Siófok, 1998. április) a kommunikáció 

fogalmát jelölte ki témájául. A párbeszéd egyháza címen megrendezett összejövetel előadói a 

médiához, a társadalomhoz és más egyházakhoz fűződő viszony tekintetében, valamint 

teológiai szempontból vizsgálták meg, milyen új kihívásokkal kell szembenéznie a magyar 

katolikus egyháznak, mint a társadalmi párbeszéd részesének. 

 

A kötetben található szerkesztett előadások: 

 

 Keresztes K. Sándor: A párbeszéd egyháza  

 Várszegi Asztrik: Beköszöntő 

 Erdő Péter: A hierarchikus kommunikáció sajátosságairól  

 Gánóczy Sándor: A Szentháromság kommunikációja  

 Schermann Rudolf: Az egyház belső nyilvánosságáról  

 Balog Zoltán: Jelként és/vagy munkásként lenni jelen? 

 Szabó Ferenc: Az egyházi sajtóról egyházi szempontból  

 Szekfű András: Az egyház képe az egyházi és a nem egyházi sajtóban 

 Tamás Pál: Az egyház mozgástereiről a társadalmi nyilvánosságban  

 Hankiss Elemér: A reklám vigasza  

 Horvát János: Kell-e reklámozni az egyházat?  

 Nagy J. Endre: Katolikus tévé/rádió? Szertelen esszé-kollázs 

 Várnai Jakab: A kommunikáció mint imádság 

 Horváth Árpád: Az egzisztenciális kommunikáció  

 Takács Gyula: Evangelizáció mint kommunikáció 

 Horányi Özséb: Az idők jeleinek értelméről 

http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/szecsi.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/ungvary.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/vajda.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/poszler.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/csepeli.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/dusicza.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/endreffy.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/farkas.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/feherm.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/frenkl.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/gabor_gyorgy.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/lengyel.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/scharle.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/scharle.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/szakadat.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/vamos.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/tartalom.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/keresztes.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/varszegi.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/erdo.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/ganoczy.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/schermann.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/balog.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/szabo.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/szekfu.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/tamas_pal.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/hankiss.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/horvat_janos.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/nagy.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/varnai.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/horvath_arpad.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/takacs.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/horanyi.htm
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 Ladocsi Gáspár: Összegző gondolatok 

 

5) Magyar megfontolások a Soáról 

Szerk. Hamp Gábor, Horányi Özséb, Rábai László. Budapest, Pannonhalma. Balassi Kiadó, 

M. Pax Romana Fórum, Pannonhalmi Apátság. 1999. 345 p. 

Ár: 2000,- 

 

A Könyvtári Intézet így jellemzi a kötetet: „A Vatikán 1998 tavaszán dokumentumot adott ki 

a Soáról (a holocaust szinonimája), amelyben - önkritikusan - tisztázza a katolikus egyház 

viszonyát a holocausthoz. E dokumentum kibocsátása kapcsán rendezték meg 1998 

novemberében Pannonhalmán a Soáról szóló konferenciát. E konferenciának katolikusok, 

reformátusok, evangélikusok, zsidók és világiak által tartott előadásait közli a vaskos kötet. 

Az előadók (Várszegi Asztriktól Glatz Ferencig, Gergely Jenőtől Tőkéczki Lászlóig, Schöner 

Alfrédtól Gyáni Gáborig stb.) a holocaust magyar vonatkozásairól szóltak, történelmi, 

politikai, vallási, filozófiai, teológiai és általános emberi szempontból.” 
 

A kötetben megtalálható szerkesztett előadások és egyéb publicisztikák: 

 

 Várszegi Asztrik: Magyar megfontolások a Soáról 

 II. János Pál pápa levele Edward Idris Cassidy bíborosnak, a Zsidósággal Való Vallási 

Kapcsolatok Bizottsága elnökének 

 Az Emlékezetünk: Megfontolások a Soáról című szentszéki dokumentum  

 Remi Hoeckman: Emlékezetünk: Megfontolások a Soáról. A Zsidósággal Való Vallási 

Kapcsolatok Bizottsága Által kiadott okmány bemutatása  

 Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XVIII. század 

végéig 

 Gerő András: A zsidók és a magyar nemzetisten 

 Tőkéczki László: A "zsidókérdés" a dualizmus idején 

 Ferenczi László: A cionista válasz 

 Gyáni Gábor: "Erkölcstelen emancipáció" és "illuzórikus asszimiláció" 

 Gergely Jenő: A Magyar Katolikus Püspöki Kar, az Apostoli Szentszék és a Soá 

 Karsai László: Ellenállni a gonosznak. Zsidók és magyarok a Soá idején 

 Molnár Judit: Csendőrök, rendőrök, hivatalnokok a Soá idején 

 Karády Viktor: Politikai antiszemitizmus és nemzetállam-építés Közép-Európában 

 Csepeli György: Jelenlét hiány által 

 Marjovszky Tibor: S mentek ketten egy úton 

 Schweitzer József: "Uram, nyisd meg ajkamat" 

 Majsai Tamás: Szempontok a Soá 1945 utáni (magyarországi) evangélikus és református 

egyházi recepciójához (szerkesztés alatt) 

 Békés Gellért: Szentszéki emlékirat a Soáról és a zsidó keresztény párbeszéd 

 Tatár György: A híd túl messze van 

 Schweitzer József: Tisztelet szellemében mélyre hatoló párbeszéd 

 Bölcskei Gusztáv: Közlés és tudatosítás 

 Schőner Alfréd: Kámohá - ugyanolyan, mint Te 

 Tamás Bertalan: A zsidó-keresztyén párbeszéd jelen állása 

 Szita Szabolcs: A Soá az oktatásban - a budapesti Holocaust Dokumentációs Központ 

tevékenysége 

 Hunčik Péter: Tréningprogram a szlovákiai etnikumok közötti kapcsolatok javítására 

http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/egyhazkommunikacio/ladocsi.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/varszegi.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/iijanospalpapa.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/iijanospalpapa.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/emlekezunk.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/hoeckman.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/hoeckman.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/haraszti.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/haraszti.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/gero.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/tokeczki.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/ferenczi_laszlo.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/gyani.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/gergely_jeno.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/karsai.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/molnar_judit.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/karady.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/csepeli.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/marjovszky.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/schweitzer2.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/majsai.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/majsai.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/bekes_gellert.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/tatar.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/schweitzer.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/bolcskei.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/schoner.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/tamas_bertalan.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/szita.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/szita.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/huncik.htm
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 Szabó László Tamás: A "rejtett tanterv" 

 Pfitzner Rudolf: Az előítéletek néhány pszichológiai és pszichoanalitikus szempontja 

 Virág Teréz: Soá és ősbizalom  

 Erős Ferenc: Kik hallják meg az antiszemitizmus üzenetét? 

 Alexander Z. Guiora: Gondolatok a jövőről 

 Fejtő Ferenc: A tolerancia esélyeiről 

 Erdélyi Ágnes: Szubjektív megjegyzések a tolerancia esélyeiről 

 Lengyel László: A többi néma csend 

 Várszegi Asztrik: Bevezető gondolatok 

 Seregély István üdvözlő levele 

 E. I. Cassidy üdvözlő levele 

 Glatz Ferenc: Kölcsönös nyíltsággal a közös múltról 

 Mártonffy Marcell: A szentszéki dokumentum sajtóvisszhangjából 

http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/szabo_laszlotamas.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/pfitzner.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/virag.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/eros.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/guiora.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/fejto.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/erdelyi.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/lengyel.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/varszegibevezeto.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/seregely.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/cassidy.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/glatz.htm
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/martonffy.htm

