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A Szent István Társu
lat könyvkiadói tevé
kenysége a 19. század
ban kezdődött. Akkora
hittankönyvek megje
lentetése volt a legfon
tosabb feladata . Ám a
művek témái egyre bő
vültek, ma pedig szinte
minden műfaj és m ü

nem képviseletet kap.
Versenyképesek a többi
magán-ésállamikönyv
kiadóval?

AVIGIUA BESZÉLGETÉSE

Farkas Olivérrel
A Szent István Társulat 1998. május l -jén ünnepelte fennállásának 150.
évfordulóját. Hazánk legrégibbkönyvkiadója átélt és túlélt két világhábo
rút, több forradalmat és rendszerváltozást, s a békeévekben számtalan ál
talános gazdasági válságot, melyek egyenként is tucatnyi hasonló intéz
ményt tüntettek el a történelem süllyesztője'ben . A Szeni István Társulat
e 150év során nemcsak könyvkiadóként m([ködött;jelentős szerepet vállalt
a magyar kulturális és tudományos e1et szinte minden ter űlet én. A Társu
latfő profilja azonban mindvégig a könyvkiadás maradt; tanúskodik erró1
az a sokezer kiadvány, melyeknek összpéldányszáma eléri a több tízmilliót.
A huszadik század első harmadában a Szent István Társulat európai m ér
cével mérve is a legnagyobb kiadók közé tartozott. 1923-ban XI. Piusz pápa
az Apostoli Szentszék Könyvkiadója címmel t űntetie ki, s a pápai címer
használati jogával a kor legnagyobb katolikus kiadói mellé emelte a Szent
István Társulatot. A Társulat jelenlegi igazgatójával, Farkas Olivérrel a ki
adó mai helyzetéró1 és célkitűzéseiró1 beszélgettünk.

A versenyképesség, de főként a rivalizálás rossz emlékű fogalmai
voltak a rendszerváltozás utáni, a politikai s egyéb kötöttségek
alól szabaduló magyar könyvkiad ásnak. A Szent István Társulat
nak a megváltozott kulturális és gazdasági körűlmények k öz ött az
újonnan alakuló s gyorsan szaporodó keresztény k önyvkiad ókra,
valamint a profilváltó, sőt az egyházi tematika felé bővítő világi
kiadókra egyaránt figyelnie kellett, ha versenyképességét meg
akarta őrizni. Ez évekig komoly feszültségek, nem egyszer szerzői

és kiadói jogokat érintő viták forrása volt. 1993-tól azonban letisz
tultak a folyamatok, rendeződni látszott a helyzet. A Szent István
Társulat ugyanis eltervezte és megvalósította az együttműködés

három, immár országosan is ismert és elismert intézményét: a
Szent István Könyvhetet. amely a keresztény könyvkiadók orszá
gos seregszemléje lett; a Szent István Könyvklubot, amelye ki
adók könyvújdonságait mu tatja be évi három alka lommal megje
lenő színes katalógusában, s juttatja el 12 ezer klubtag otthonába; a
keresztény szellemiségű írók jutalmazására pedig a Stephanus-dí
jat, irodalmi és teológiai kategóriában.

További fontos mozzanat ebben a folyamatban - s ez már
napjainkat idézi -, hogy a Szent István Társulat megnyitotta
kapuit a világi könyvterjesztő hálózatok előtt. Könyveink ma
már országszerte megtalálhatók a jelentősebb világi könyves
boltokban, sőt a plázák könyvespolcain is. Túl a kereskedelmi
megfontolásokon, nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek lelki-
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Meglátása szerint nem
túlságosan soka vallá
sos és spirituális mű

vekreszakosodot! kiinyv
kiadó? Nemrontjákegy
más ese1yeit?

Manapság akönyváru
cikklett,akönyvkiadás
pedig üzleti tevékeny
ség. Alkalmazkodik-e
ehhez a furcsa felfogás
hoz a Társulat is, vagy
egye1J elvet igyekszik
követni?

szellemi téren is. A magunk módján és területén így próbáljuk
értelmezni és megvalósítani II. János Pál pápa azon kijelentését,
hogy szükség van Európa újra-evangelizálására.

Kétségtelen, hogy sokan jelentetnek meg vallásos irodalmat, vagy
hagyományos értelemben vett hitbuzgalmi műveket Magyaror
szágon. Mondhatnánk: az olvasók örömére, ám a tapasztalat még
is inkább azt mutatja, hogy a minőség rovására. Általában két ve
széllyel, két szélsőséggel kell szembesülnünk ezen a téren: egyfe
lől az eredetileg nívós lelkiségi irodalmak filológiai szempontú in
terpretálásával teológiailag kevésbé képzett fordítók és lektorok
által, másfelől a több tízezres példányszámú lelki giccs igényével,
mely sok magánvállalkozásnak nyújt biztos megélhetést.

Vállalva a nívós lelkiségi kiadványok világviszonylatban kisebb
példányszámait, vallom, hogy ebben a műfajban különösképpen
is a minőséget illik felmutatni, hiszen a néprajzi dimenziókba át
kerülő jámbor vallásosságot lassan felváltja egy tudatosabb ke
resztény gondolkodásmód és spiritualitás. Jól példázza ezt az
irányultságot A lelki élet meeterei című sorozatunk, melynek leg
utóbbi kötetei olyan kiváló szerzőktől valók, mint a kora újkori
humanizmus egyik jeles képviselője, a bencés szerzetes Ludovicus
Blosius, vagy a modernek közül a francia jezsuita Franccis Va
rillon, az olasz Carlo Carretto és a mindenütt kedvelt Thomas Mer
ton angol író, költő, trappista szerzetes. S hogy ne fenyegessen
minket a fenti veszélyek egyike sem, fordítóink és lektoraink szak
képzett nyelvészek és teológusok, sőt szerzetesek, papok.

Erre a kérdésre mondhatnám azt, amit Arany János a műfordítás

ról: gúzsba kötve táncolni! De fogalmazhatnék úgy is, hogy azért
végzünk üzleti tevékenységet, vagyis adunk ki üzleti sikerrel ke
csegtető könyveket, hogy azok bevételeibőlüzleti sikerrel nem ke
csegtető, ám hitéleti, tudományos és kulturális szempontból nél
külözhetetlen kiadványokat jelentethessünk meg.

Egyfelől természetes, hogy a könyvet el kell juttatni az olvasó
hoz, s ez óhatatlanul gazdasági tevékenység. Másfelől azonban
nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Társulat megalakulása óta
a katolicizmus ügyét szolgálja, s ez akár a művek kiválasztását il
letően, akár a nagymérvű könyvadományozási tevékenységünket
tekintve nem lehet"üzlet". Tisztában vagyok vele, hogy ez a men
talitás manapság életidegennek tűnik. De nem volt ez másként jó
másfél százada, alakulásunk idején sem... Ám azóta tőlünk sokkal
nagyobb és erősebb intézményeket sodortak el a történelem viha
rai, míg a Társulat háborúkat, forradalmakat és gazdasági világ
válságokat túlélve ma is él, működik. Aquinói Szent Tamástól köl
csönözve a hasonlatot, ha életszerűtlennek, jámborságnak tűnik is,
nem mondhatok egyebet: amint a természetfölötti a természetesre
épül, úgy teljesedik ki üzleti koncepciónk a kegyelem által.
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Könyveik megjelenteté
séhez kapnak-e támo
gatást?

A szépirodalmi könyv
sorozatok (Kodolányi
János ésRónayGyörgy
művei) mellett terve
zik-e újabbak indítá
sát?Kikazokaszerzők,

akiket szívügyüknek ve1
nek, netán kiadói köteles
ségüknek műveik megje
lentetését?

A tankönyvek, a szépirodalmi és tudományos művek megjelente
tése érdekében időről időre pályázunk állami alapítványoknál s a
szakminisztériumoknál. Ritkán előfordul az is, hogy egy-egy kiad
ványt valamely vállalkozó, cég vagy magánszemély szponzorál,
olykor külföldről is. Egyébként önellátók és önfenntartók va
gyunk, egyházi forrásokat nem terhelünk igényeinkkel.

A magyar és a világirodalom klasszikusainak megjelentetése való
ban egyik szívügyünk. Ez olyan területe a könyvkiadásnak,
mellyel sok kiadó foglalkozik, különösen a köz- és felsőoktatásban

használatos művek miatt. Minket nem elsősorban ez inspirál, sok
kal inkább az a jó ötvenesztendős lemaradás, amelyet az irodalom
keresztény vonulata elszenvedett. Nem elsősorban a szerzők, in
kább műveik, amelyekről nem derülhetett ki, hogy transzcendens
értékek hordozói. Példaként említeném József Attila Fogadj fiadnak
című, istenes verseit tartalmazó kötetünket. Mikor kiadta a Társu
lat, többen megbotránkoztak, hiszen ők József Attilát proletár köl
tőként ismerték meg. Voltaképpen ezért is indítottuk útjára hajdan
Istenes versek sorozatunkat, hogy Balassi Bálinttól Ady Endrén, Ba
bits Mihályon, Juhász Gyulán át József Attiláig és Tóth Árpádig
bemutassuk az istenhit folytonos jelenlétét irodalmunkban. Ha
sonló szándékaink vannak a kortárs irodalommal kapcsolatban is.
Sorozatcím nélkül, de egységes formátummal és tipográfiával in
dítottuk el a kortársak istenkereső verseit közlő sorozatunkat,
melyben eddig Rákos Sándor, Czigány György, Kalász Márton,
Szöllősi Zoltán és Vasadi Péter verseit adtuk ki.

A költészethez hasonlóan a prózairodalomban is igyekszünk
behozni a lemaradást. A magyar klasszikusok közül eddig Gárdo
nyi, Móra, Krúdy, Dallos Sándor és Fekete István egy-egy váloga
tott, a kereszténység ihlette gondolatkörben fogant novelláskötetét
rendeztük sorozatba, mÍ$ a kortárs irodalmat Nemeskürty István,
Rónay László, Tordon Akos, Tarbay Ede, Vasadi Péter, Szabó Fe
renc, Szeghalmi Elemér, Szentmihályi Szabó Péter, Dékány Endre
és Tóth Sándor művei képviselik.

Terveink közt szerepel egy világirodalmi sorozat is, folytatása
ként annak a szép kivitelű, igényesen szerkesztett sorozatnak,
melyben Dante Isteni színjátéka és Morus Tamás Erősítő párbeszéd
balsors idején című munkája látott napvilágot, s amelynek kará
csonyra megjelenő darabja Michelangelo verseinek kiadása lesz,
Rónay György fordításában.

Külön kell szólnom két nagy életműsorozatunkról,Kodolányi
János és Rónay György műveinek összkiadásáról, melyek vonat
kozásában kiadónk a teljes életmű kritikai feldolgozását és sajtó
alá rendezését tűzte ki célul. Mindkét esetben terjedelmében is
hatalmas életműről van szó, több ezer oldalnyi szöveget aprólé
kos, filológiai pontossággal elemző és szerkesztő munkáról. El
mondható tehát, hogy miként anyagi téren a kiadó, szakmailag
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Óriásiak a hiányok a
bölcselet és a teológia
keresztény szellemű be
mutatásában. Hogyan
segíthetnek a lemara
dásbehozasán az Önök
által indítottés teriezen
sorozatok? Lesz-e pél
dául újabb Branden
stein-könyv ?

a sorozatszerkesztők és szöveggondozók is - Kenyeres Zoltán,
ifj. Kodolányi János és Csűrös Miklós - valóban embert próbáló
munkára vállalkoztak e két nagy jelentőségű életmű kiadásával.
Talán ebből adódik, hogy a művek megjelenése sem halad olyan
tempóban, amint azt korábban terveztük, vagy szeretnénk. A
Kodolányi-életmű 7. kötete idén karácsonyra jelenik meg Szaka
dékok címmel, s két kisregényt tartalmaz. A Rónay-életmű 4. kö
tetét, az Életmozaikokat, mely glosszákat, kisesszéket közöl, szin
tén a karácsonyi könyvvásárra szánjuk.

Irodalmi kínálatunkat látva sokan kérdezik, miként választjuk
ki a szerzőket, és mitől keresztény vagy katolikus egy mű? Meg
győződésem, hogya kvalitásos szerzők és művek jelentős része
jól illeszkedik a keresztény-katolikus tematika bölcseleti érvrend
szeréhez. S mivel az irodalomban is érvényesül a tekintély elve,
bizony előfordul, hogy olyan szerzők vezetnek el másokat Isten
hez, akikről mi, vallásosak sokszor úgy gondoljuk, hogy ők nem
is azok. A magyar és a világirodalom egyaránt tele van ilyen
példákkal. S hogy mitől keresztényi egy mű? Sík Sándorral val
lom: a szellemiségétől inkább, mint a tartalmától.

Ha már szóba hoztam Sík Sándor nevét, azt sem akarom el
hallgatni, hogy ő például az egyik olyan szerző, akit szív
ügyünknek tartunk. Tervbe vettük teljes életművének kiadását.
Első kötetként költői életműve, vagyis Összegyűjtött versei jelen
nének meg, reményeink szerint 2006 húsvétjára. S hogy folytas
sam a sort: a Gödöllői Premontrei Perjelséggel már túl vagyunk a
szerződés aláírásán, s elkezdtük Mécs László Összegyűjtött ver
seinek kiadásra történő előkészítését. Azt hiszem, ezek örvendetes
hírek azoknak, akik már évtizedek óta nélkülözni kénytelenek a
magyar keresztény költészet e két klasszikusának lírai életművét.

Tagadhatatlan, hogy miként az irodalomban, az említett területe
ken is jelentős lemaradás tapasztalható. Mégis azt gondolom,
hogy jelen esetben kissé árnyaltabb a kép. Legalábbis ami a teoló
giát és annak szakirodalmi vonatkozásait illeti. Olykor hajlamosak
vagyunk megfeledkezni arról a tényről, hogy itt a legfontosabb
"források" nagyrészt már a rendelkezésünkre állnak. Van Bibliánk
- Rózsa Huba professzor munkásságát dicséri, hogy az új, revide
ált szövegkiadás épp a Szent István Könyvhétre jelent meg -, az
ókeresztény kor irodalmának bemutatását külön sorozat fémjelzi,
amelyhez jól illeszkedik a Sarbak Gábor elnök úr által indított
Középkori Keresztény Írók sorozat, s végül, de nem utolsósorban,
kiadónk két sorozatával szinte naprakészen követi a Szentatya és
a Római Kúria megnyilatkozásait: a Pápai megnyilatkozások című

sorozatnak eddig 41, a Római dokumentumoknak pedig 26 kötete je
lent meg. Íme, az alapok! Bár a "felépítmény" tekintetében kevés
bé lehetünk büszkék, úgy vélem, szégyenkezésre még sincs
okunk.
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Kiadónk 1996-ban Szent István Kézikönyvek címmel egy olyan
sorozatot indított útjára, amelyben az egyház legfontosabb össze
foglaló dokumentumait, valamint az egyes teológiai szakterületek
legkiválóbb műveit kívánja az olvasók elé tárni. Így jelenhetett
meg ebben a sorozatban többek között revideált szövegkiadás
ként A II. Vatikáni Zsinat tanítása, A Katolikus Egyház Katekiz
musának új kiadása, Helmut Weber kétkötetes Erkölcsteológiája,
Erdő Péter Egyházjog című munkája, Anton Ziegenaus professzor
kitűnő Mariológiája, vagy legutóbb [osef Schreinertől Az Ószövet
ség teológiája. Folytatásként is tekintélyes szerzőket és műveket

szeretnénk felvonuitatni ebben a sorozatban. Előkészületben van
például Somorjai Ádám szerkesztésében A liturgiatudomány ké
zikönyvének 4 kötete, Joachim Gnilkától pedig Az Újszövetség te
ológiája.

Az elmondottakhoz persze hozzátartozik az is - és ez tovább
árnyalja a teológiai könyvkiadásról felvázolt képet -, hogy a
Szent István Társulat közel nyolc esztendeje hivatalos tankönyv
kiadója a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai és jogi ka
rának. E fakultásokon magas szintű műhelymunka folyik, mely
megmutatkozik a Társulat kiadásában megjelent tan- és szak
könyvek sokaságában is. Hely és idő hiányában sok-sok kitűnő

szerző és műcím felsorolását vagyok kénytelen mellőzni most,
ám néhányat mégis megemIítek, hogy általuk némi bepillantást
nyerje n az olvasó e szellemi műhelyekbe. A Hittudományi Kar
egykori professzorai közül máig tartó hatással bírnak Nyíri Ta
más bölcseleti munkái, főként A filozófiai gondolkodás fejlődése és
az Alapvető etika, melyek több világi egyetemen is tananyagként
szerepelnek. Gál Ferenc művein nemzedékek nőttek fel, könyvei
elfogytak. Fontolgatjuk újbóli kiadásukat, főként az Újszövetség
könyveihez írott kommentárjaiét. De mielőtt túlságosan is a
múltba révednénk, igyekszem leszögezni, hogy szerencsére volt
kiknek átadni a stafétabotot. Rokay Zoltán népszerű, jól tanítha
tó és tanulható filozófiatörténetének 2. kötete hamarosan a bol
tokba kerül. Nemcsak a teológiai hallgatók körében népszerű

Kránitz Mihály és Szopkó Márk Teológiai kulcsfogalmak szótára
című munkája. Bizonyítja ezt, hogy megjelenése után hamar el
fogyott, s most a javított, 2. kiadást veheti kézbe az olvasó. Ró
zsa Huba professzor biblikus munkái is túlmutatnak az egyetem
keretein. Könyveiben tudományos alapossággal feldolgozott
ószövetségi introdukcíói, exegézisei irányadók a Biblia iránt
érdeklődő értelmiség számára. Erdő Péter bíboros úr professzor
ként és rektorként iskolát teremtett, a szó szoros és átvitt értel
mében egyaránt. A Kánonjogi Posztgraduális Intézet létrehozásá
val nemcsak Közép-Európa első ilyen intézményét alapította
meg, de kiadványaival s a köré csoportosuló hallgatókkal egy
olyan műhelyt is teremtett, melynek szellemi kisugárzása itthon
és külföldön még hosszú évekig meghatározó lesz a kánonjog
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iránt érdeklődök körében. Bár az Intézetnek több könyvsorozata
is van, s valamennyi a Szent István Társulatnál jelent s jelenik
meg, én mégis egy olyat emelnék most ki, amely éppen nem
kánonjogi vonatkozású. S ez az Erdő Péter által indított és szer
kesztett Pázmány Könyvek sorozat, melyben Paul Poupard A kaio
likus hit, Pietro Brunori A Katolikus Egyház, Angelo Scola Fo
gadjuk be a val6ságot! és Zenon Grocholewski II. János Pál jog
filoz6fiája című műve jelent meg eddig. Fontos célkitűzése e soro
zatnak, hogy nívós kötetek megjelentetésével bevonja olvasóit a
hit és az emberi kultúra nagy párbeszédébe.

Az eddig elmondottak már a filozófiával kapcsolatos kérdése
ket is részben érintették. Mindazonáltal nem szeretném megke
rülni azt a kérdést, hogy lesz-e új Brandenstein-kötet. Való igaz,
hogy a 2üü2-ben fakszimilében kiadott Nietzsche-kötet megjele
nésekor azt ígértük, hogy ez az első darabja annak a Branden
stein életműsorozatnak,amelyet a Szent István Társulat a közel
jövőben elindít. Azóta közel három év telt el, s mi tagadás,
Pauler Ákos zseniális tanítványáról, a hányatott sorsú s méltatla
nul elfeledett báró Brandenstein Béláról kicsit mi is megfeled
keztünk. Fő oka ennek a Nietzsche-kötet körül kialakult olvasói
értetlenség és közömbösség. Mint késöbb kiderült, olvasóink
nagy része nem kedveli Nietzschét, s így nem fedezhette fel ma
gának kitűnő értelmezőjét, bírálóját és monográfusát, Branden
stein Bélát sem. Pedig a könyv jó recenziókat kapott a világi fó
rumokon... Mégis úgy vélem, hogy talán a mi választásunk volt
kevésbé szerencsés, vagyis: nem ezzel a kötettel kellett volna in
dítanunk a tervezett sorozatot. Jobb lett volna elsőként A lét for
rásait kiadni, mely Brandenstein metafizikájának foglalata. Erről

máig nem mondtunk le, alkalmas időben, talán már jövőre,

megjelentetjük.
Filozófiára hangolódva nem szeretnék megfeledkezni további

két fontos vállalásunkról sem. Egyik a Mezei Balázs és Paul
Richard Blum által szerkesztett Fides et ratio - A vallásbölcselet
kiskönyvtára című sorozatunk, a másik pedig egy filozófiai
lexikon megjelentetésének terve. A 2üül-ben indult filozófiai so
rozatunkkal tervezetten az egyetemi ifjúságot akartuk elérni, de
szerencsére szép számmal akadtak egyéb olvasók is, akik meg
szerették ezt a kis formátumú, zsebre vágható kötetekből álló so
rozatot. És micsoda szerzőket olvashat, aki kézbe veszi e köte
teket! A rendszerváltozás előtt valamennyien a filozófiai művek hi
ánylistáin szerepeltek: Bernard Bolzano, Marsilio Ficino, Franccis
Fénelon, vagy a modern gondolkodók közül Yves Simon, akinek
Tekintély és társadalom című munkája múlt év karácsonyára jelent
meg e sorozat részeként.

A keresztény filozófia megismertetéséhez azonban nem csu
pán eredeti művek és hű fordítások kellenek, hanem azok termi
nológiáját, fogalomrendszerét adekvátan értelmező, teista szem-
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Dicséretre méltó ala
possággal készüla Ka

tolikus Lexikon. Az én
nemzedékém megéri a
befejezést?

Lesz-e folytatása az
Ókeresztény irók soro
zatnak? Tapasztalatai
szerint a közönség ér
deklődik iránta?

A hittankönyvek mel
lett milyen szerepet
vállalhat a Társulat az
ifjúság értő olvasóvá
történő nevelésében?

léletű kézikönyvek, lexikonok is. Ilyennek ítéltük a Herdernél
megjelent Walter Brugger-féle Filozófiai lexikont, mely hamarosan
a nyomdába, majd októbertől az olvasók kezébe kerül.

Felüdülésként a nehéz teológiai és filozófiai témák után engedje
meg, hogy erre a kérdésre egy kedves, köreinkben fogant anek
dotával kezdjem a választ. Mikor hosszú előkészületek után
1993-ban végre megjelent a Magyar Katolikus Lexikon első kötete,
egy 60 év körüli plébános atya bejött érte az üzletbe s nagy öröm
mel vette kézbe. Mikor azonban felfedezte a borítón a kötet induló
és záró szócikkeit jelölő betűket (A-Bor), mosolyogva fordult az el
adóhoz: Mondja, mikor fognak maguk elérni A-Bortól a Sörig?
Nos, neki is üzenjük - őszintén remél em, az atya jó egészségnek
örvend -, hogy már csak két kötetnyire vagyunk a Sörtől.

A Lexikon legújabb, X. kötete (Oltal-Pneu) idén májusban jelent
meg. A hátralévő három kötet és egy pótkötet - reményeink sze
rint - 2007 karácsonyáig megjelenik. Sajnálni fogja, aki nem vá
sárolta meg az eddigi köteteket. A magyar és az egyetemes egy
háznak egy olyan "adatbázisát" lesz kénytelen nélkülözni, amely
egyetlen más lexikonból sem pótolható maradéktalanul.

Vanyó László professzor úr hiányát mindannyian érezzük. Nem
csak a kiadó, az egyetem, de a magyar egyházi és tudományos élet
is. Szerencsére azonban kiváló tanítványokat nevelt, s így biztosítva
van a folytatás. Miként egyetemi tanszéke, 18 kötetig jutott Ókeresz
tény Írók sorozata is új gazdára talált tanítványa, Perendy László pi
arista atya személyében. A sorozat folytatásaként - még Vanyó
professzor intenciói szerint - ő készítí elő Jeruzsálemi Szent
Kürillosz összes fennmaradt művét kiadásra, és Szent Irenaeustól
egy önálló kötetet. Egy bizonyos, az érdeklődés nem lankadt a
patrológia, a dogmatörténet, s ezen belül is Vanyó László művei

iránt. Utolsó nagy munkáját, az Ókeresztény Írók Lexikonát - melyet
a Szent István Társulatnál akart megjelentetni -, már nem tudta
befejezni. Ám tanítványainak köszönhetően, főként Perendy László
munkája nyomán, múlt év végén posztumusz kötetként mégis
megjelent. Sajnos, több új Vanyó-művet már nem fogunk olvasni.

A virtuális valóság korszakában ez egyre nehezebb feladat. Né
hány éve, a Frankfurti Könyvvásár egyik pavilonjában az elektro
nikus kiadók valahogy így propagálták magukat: "A jövőben mi
egyre nagyobb helyet kapunk, a hagyományos könyvek pedig
egyre kevesebbet." Bátor kijelentés, de szerencsére ők azóta is csak
egyetlen pavilon egyetlen szintjén hirdetik ezt a szlogent. Nem hi
szem, hogy gyerekeink képernyőről olvasnak majd [ókait, Adyt
vagy Kodolányit. Abban hiszek inkább - s ennek már komoly je
lei tapasztalhatók az olvasáskutatási felmérésekben -, hogya
könyvolvasás ismét divatba jön.
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Úgy érzem,komoly ter
het kellcipelnie. Marad
még idejesaját irodalmi
teve1:enységére?

Tari Eszter: Lábmosás

Hajdan, még az Aranyág katolikus gyermekújság főszerkesztő

jeként sikerült egy olyan kitűnő Ir ókból álló csapatot verbuvál
nom, akik túl azon, hogy minőségi szinten művelik a gyermek
és ifjúsági irodalmat, keresztény gondolkodású emberek is. Vi
dor Mikl ós, Tordon Ákos, Tarbay Ede, Kindelmann Győző gyer
mek- és ifjúsági könyvei azóta a Szent István Társulat kiadvá
nyainak repertoárját gazdagítják. Náluk korábban csatlakozott a
Társulathoz Fésűs Éva, akinek Az ezüst hegedű című, gyönyörű
állatmeséket tartalmazó könyve nemrég jelent meg 6. kiadásban.
Kedvelt olvasmány volt hajdan, még a nyolcvanas évek elején az
Ön Hajrá, Felhegy! című ifjúsági regénye is. Szerencsére azóta
megszületett a folytatás, a Felhegyi legendák, sőt a harmadik rész
is, Legyél önmagad - Utak a Felhegyről címmel. Kiemelve a hitok
tatással kapcsolatos segédkönyvek sorából, e helyütt kell meg
említenem Seregély István érsek úr kedves és szép hittan-reg é
nyét, A mi vendégünk történetét. Példaértékű mű ez, a maga
sajátos műfajával. Az irodalom eszközeivel nevel és tanít, úgy,
hogy szinte észre sem veszi a kis olvasó, hogy megtanul ta az
elsőáldozási anyagot.

Mi ennyit tudunk tenni, de az már a szülők felelőssége, hogy
melyik művet emelik le a könyvespolcról.

Néha rendezgetem verseimet. Aztán eszembe jutnak a Prédikátor
szavai, hogy mindennek megvan a maga ideje. Most a jó könyvek
kiadásának van itt az ideje.
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