
Tulassay Tivadarral
Tulassay Tivadar 1949-ben született, a Semmelweis Egyetem rektora, kuta-
tóként és gyakorló gyermekorvosként is dolgozott. Teória és praxis, szigorú
tudomány és szülői indíttatásból fakadó — majd a tudományos gondolko-
dástól még nagyobb mélységet kapó — hit egészítik ki egymást szellemében.
Mint tudós, a „kételkedem, tehát vagyok” híve; mint hívő, páratlan bizo-
nyosságról tesz tanúságot.

Hit és tudomány először is két külön dolog. Egyrészt nem azért lesz
valaki jó tudós, mert mélyen hívő. Másrészt lehet, hogy valaki azért
lett hívő — mondjuk élete első periódusának ateizmusa után —,
mert a tudomány révén ráébredt megismerésünk végességére; a hit
azonban elsősorban kegyelmi ajándék, amelyet — ha megkaptunk
— napi küzdelmek árán próbálunk megtartani vagy erősíteni, kö-
zeledve a Mindenható felé.

Emellett a homo ludensben működik a kíváncsiság is: szeretné meg-
ismerni a teremtett világot. Ezt a kíváncsiságot egyikünk a társada-
lom-, másikunk a természettudományokban bontakoztatja ki, de mind-
annyian örülünk, ha rájöhetünk egy olyan titokra, amelyet az
Örökkévaló úgyis tud, miért van úgy. S miután a világ végtelen — és
nemcsak fölfelé, hanem lefelé, a mikrovilág felé is végtelen —, az em-
ber számára a megismerhetősége is korlátozott. Ám ha egy-egy apró
elemét sikerül megértenie, ezzel kielégíti emberi, örömteli kíváncsi-
ságát. Majd ha benne az információk tudássá állnak össze — s ez a
tudás később bölcsességgé is leszűrődik —, akkor látja a természet
megismerhetetlenségét; de látja egyben azt is, amit a maga lehetősé -
geihez mérten mégiscsak felfogott. Ezen a ponton juthat el a hithez.

Tehát én, pont fordítva, úgy látom, hogy a tudomány — leg-
alábbis a jól gondolkodók, az igaz kutatók számára — lehetőséget je-
lent arra, hogy eljussanak a hithez, vagy legalábbis ahhoz a felis-
meréshez, hogy nem az emberi elme a legragyogóbb ezen a Földön.
A teremtett világban lehet, hogy az, de a világmindenségben már
ott egy másik rendező erő.

Tudásunk növelése tehát nem-tudásunk megismeréséhez is el kell,
hogy vezessen. S ebben a pillanatban el kell jutnunk a Teremtő lé-
tezésének felismeréséhez, ami még nem a hit — csupán egy rácso-
dálkozás —, de ha ehhez kegyelmi állapot is társul, akkor elérhe-
tünk a hithez.

Létezik üdvtörténet. A Teremtő létrehozta a teremtett világot. Bár
célja volt vele, az embernek szabad akaratot adott. Hosszú időn át
prófétákon, kitüntetett személyeken keresztül — ma azt monda-
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Megérkezhetünk-e a
tu domány felől a hithez
— szemben Teilhard
de Chardin felvetésé-
vel, miszerint az em-
ber abban a mértékben
hanyatlik erkölcsileg,
amennyire tudósabb
lesz?

Tudjuk, hogy a vallá-
sosság egyetemes, de
mondhatja-e magát

124

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Eleje:Layout 1  2011.01.18.  13:27  Page 124    (Black/Black plate)



nánk, rendkívül fokozott érzékenységű és idegrendszerű emberek
segítségével — üzent, beszélt az emberekhez. Ezt a Királyok köny-
vében, vagy a prófétáknál olvashatjuk. Ez a fajta kommunikáció
Jézus megjelenésével befejeződött. Tetőpontjára ért az üdvtörténet,
mert bekövetkezett a megváltás. Ha innen nézzük, akkor Krisztus
után valóban csak egy egyház az egyetemes: az, amely ezt az ívet,
ezt a horizontot betölti.

Ez nem jelenti azt, hogy olyan emberek, akiknek nem volt mód-
juk megismerni az üdvtörténet e lépéseit — mondjuk a Pápua Új-
Guineában élők —, ne juthatnának el az üdvösséghez. Ehhez elég,
ha a mindenkiben benne rejlő Istent, amely például a lelkiismeret
formájában is megnyilvánulhat, követni tudja; ha a mindenkiben
benne rejtőző, paradicsomi állapotunkból megmaradt piciny szik-
rát felismeri és kiteljesíti.

Nem kizáró tényező tehát, hogy valaki a katolikus egyházhoz
tartozik-e vagy sem. A teremtés és üdvtörténet a Krisztus által ala-
pított egyházban testesül meg. De ha valaki más úton jut el ahhoz
a felismeréshez, hogy létezik Teremtő, és aszerint próbálja rendezni
az életét, a Teremtővel való kapcsolatát, az az én felfogásomban az
üdvtörténet szempontjából éppúgy megfelel. Csakhogy ő — infor-
máció híján, vagy mert más társadalmi, kulturális közegben nőtt
fel — nem jutott el ahhoz a felismeréshez, hogy melyik az az egy
vallás, amely követhető.

Lehet, hogy néhány mondatom az ökumené szempontjából kicsit
dogmatikusnak tűnik. Mindez azonban nem zárja ki, hogy éppen
ezen ökumené jegyében párbeszédet tudjak folytatni keresztény vagy
más vallást hívő testvéreimmel, vagy pedig higgyem azt, hogy a ke-
reszténység tanítását meg nem ismerő, de egyébként a bennük szuny-
nyadó isteni szikra által vezérelt emberek ugyanolyan fontosak az üd-
vösség szempontjából, mint azok, akik a katolikus hitet gyakorolják.

Dehogy… Amikor Jézus elküldi a 72 tanítványt, majd azok vissza-
térnek, olvasható az Újszövetségben, hogy mennyire örült. Barsi
Balázstól hallottam — és őt az egyik legkiválóbb teológusnak, egy-
ben lelki vezetőmnek tartom —, hogy Jézus példabeszédei közül
sok úgy kezdődik: „Igen, igen.” Ez a fordítás azonban rossz. Mert
az eredetiben úgy van, hogy „Ámen, ámen”. És az Istennel való be-
szélgetés az Ószövetségben is így fejeződik be: „Ámen, ámen.”
Amikor Jézus példabeszédeket mondott, tanította az embereket,
akkor előtte az Atyával társalkodott, beszélt. Ezért kezdte úgy, hogy
„Ámen, ámen”… És nagyon sokszor örült! Hogy nevetett-e? Miért
ne nevetett volna? Nem megmosolyogtató történet-e, amikor Zake -
us fölmászik a fára, és Jézus arra kéri: Gyere le, Zakeus? Nem hi-
szem, hogy ezt összehúzott szemöldökkel mondta volna neki. Azon
egy kicsit mindenki elmosolyodott: egy vámos, tulajdonképpen
nem is szimpatikus figura, de mégiscsak egy kicsi ember, ott volt
fönt a fán.

egyet len vallás egyete-
mesnek? S ha ez dön-
tően a fehér ember val-
lása, nem tűnik-e lelki
gyarmatosításnak, ha
ezt más rasszok köré-
ben is terjeszti?

Az Ön Tudás, tisztes -
ség, tolerancia című
könyvében kifejtett „hit
öröme” kapcsán jutott
eszembe: Aranyszájú
Szent János szerint Jé-
zus sohasem nevetett.
Ennyire távol esne a
hu mor a keresztény
hittől?
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Nem hiszem, hogy Jézus ne nevetett volna. Nincs benne defini-
tíven a Szentírásban, és el is tudom képzelni, hogy Aranyszájú
Szent János ilyet írhatott. Az öröm és a nevetés azonban két külön
dolog. Az egész Újszövetség lényege az öröm és a szeretet.

De nem mindenki! Gondoljon Szent Ferencre: mindazt, amit átélt,
el lehetett volna viselni másként, mint jópofa nevetéssel? Nem is
tudom elképzelni, hogy ne nevetett volna! Himnuszai csakúgy,
mint az, ahogy az életét élte, igen örömteliek. És ha valaki nagyon
örül, akkor ha nem is harsányan hahotázik, de nevet a szeme, vagy
elmosolyodik… és ez benne volt a középkorban is.

Egyébként a középkor, amelyet rossznak, sötétnek és emberte-
lennek tartunk, valójában az emberiség történetének nagyon szép
pillanata volt. Az igazi középkort 300–800 körülre tenném, mond-
juk akkorra, amikor Szíriában a szerzetesrendek hatalmas arzenálja
működött. Akik örömből voltak kolostorban, örömből dicsérték az
Istent, és nagyon közel voltak — hitük révén — a Mindenhatóhoz.
Az a középkor ez, amely a kolostorokban zajlott, amelynek meg-
volt a maga rituáléja, s pontosan tudták, melyik órában milyen
imádsággal dicsérjék az Urat. Azok a gyönyörű középkori himnu-
szok — vagy a korábbi időszak antiphonái, a gregorián dallamkör
— olyan lelki beállítottságot adtak, amelyben nem volt fontos az
anyagi javakra való törekvés. Egyedül az volt a fontos, hogy minél
közelebb legyenek a Teremtőhöz.

Ez valamikor a reneszánsz elején szűnhetett meg. Sajnálom ezt
mondani, mert egyébként művészetben a reneszánsz áll hozzám a
legközelebb. Mégis, ekkor alakultak ki azok az önálló városállamok,
amelyekben már létrejött a pénzkoncentráció, és olyan bankházak,
amelyek egy-egy városállam működését, hadseregét finanszírozni
tudták. Lorenzo Medicivel, akinek akkora vagyona volt, amekkora;
a Fuggerekkel és a többiekkel, akik az anyagi segítséget adták
hozzá, elérkezett az emberiség kultúrtörténetébe a pénz dominan-
ciája, mindenhatósága. (Most természetesen a Krisztus utáni idő-
szakról beszélek, hisz korábban ott volt Róma, a föníciaiak és a
többi.) Tehát a „sötét középkorként” aposztrofált időkben olyan
nyitott lelkiség volt jelen, amely ugyan mai eszközeinkkel, mérték-
egységeinkkel nem mérhető, azonban egy másik dimenzióban sok-
kal többet jelentett az embereknek.

Ez valóban egy vonulat. Visszatérve az üdvtörténetre, az Istennel
való kommunikáció egyik eszközének tarthatjuk, hogy arra kitün-
tetett emberek gondolatai, valamilyen isteni csoda folytán, hosszú
időn keresztül fennmaradtak. Ezek nem csak kultúrtörténeti szem-
pontból vagy elbeszélésekként érdekesek, hiszen isteni üzeneteket
hordoznak. Nem véletlen, hogy a római katolikus szertartásban
mindig van ószövetségi olvasmány is, melynek az Evangéliummal
való összefüggése adott és evidens.

Ez inkább a mai felfo-
gásnak felel meg. A
középkorban a neve-
tést sokan ítélték val-
lásos emberhez mél-
tatlannak.

Az Ószövetséget sok
mai keresztény kevés-
bé helyezi szíve közép-
pontjába, mint az Új-
szövetséget. Mégis,
mit adhatnak nekünk,
és mitől aktuálisak e
régi elbeszélések?
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Az utolsó próféta nem Jézus volt — ahogy az ortodox zsidó val-
lásúak tartják —, hanem Keresztelő Szent János, és utána jött a Meg-
váltó. De addig a prófétákon keresztül Isten üzent a mindenkori
embereknek.

Az Ószövetség tanításait Jézus példája és a megváltás fölülírta, s
ennek nyomán az Újszövetség valóban a szeretetre és az örömre
helyezte a hangsúlyt. Ezzel együtt az Ószövetségből sem azt kell
kiolvasni, hogy mennyire gyűlölték vagy gyilkolták egymást. Az
isteni üzeneteket kell benne megérteni.

Emberek voltak. Gyarló, esendő emberek, akiknek ezer hibájuk volt.
Dávid király egy sor gazemberséget követett el — de aztán bűnbá-
natot gyakorolt, és utána megkapta a kegyelmet, a feloldozást, a
bűnbocsánatot. Ezt a folyamatot kell látnunk benne. Ha ebben a mo-
dern kor jó pár politikusa Dávid királyt követni tudná, akkor a mai
politikai berendezkedés is egyszerűbb lenne. De ők nem követik,
mert elkövetik a gazemberségeket, és utána még büszkék is azokra.

Péter. Ő ugyanazt közvetíti, amiről az előbb Dávid kapcsán beszéltem.
Gondolja el, találkoznak egyszer Jézussal Keresztelő Szent Jánosnál,
s látja, hogy ott van egy nagy próféta, akiről még nem tudja, hogy ki-
csoda. Aztán elmegy halászni. Egész este kint volt, de nem fogott sem-
mit. Azt kérdezi: miből fogunk most megélni, ha nem fogtam semmit?
Fáradt vagyok, aludnom kell, elrakom a hajót, és kész. Ekkor odalép
Jézus, és azt mondja neki: menjünk be. És Péter gondolkozás nélkül
visszamegy. Gondolkozás nélkül! Pedig emberileg azt kellett volna mon-
dania: Te Jézus, én megyek aludni, nekem elegem van. De vissza-
 megy. Jézus azt mondja, hogy dobd be a hálót — és Péter bedobja.

Annyi csodát, annyi természetfölöttit látott… és közben annyit
botlott. Mégis rábízta Jézus az egyházat, mert tudta, hogy ilyen az
ember. Én mindig magamra ismerek benne, a botlásaimra, és csak
azt remélem, hogy úgy fel tudok állni belőlük, ahogy Péter tette.

Amikor a János Passiót hallgatom, és ott megszólal a kakas motí-
vuma, majd utána az az ária… az bizony torokszorító történet! Mert
az ember természetesen rádöbben — mindenkinek rá kell döbben-
nie —, hogy ő hányszor követte el ugyanúgy Jézus megtagadását,
bármilyen formában. És arra is rá kéne jönni, hogyan juthatunk el
megint odáig: Te tudod Uram, hogy szeretlek — Te mindent tudsz.

Péter szerintem az egész embert, a homo sapienst példázza. Az ő
példája mutatja meg azt, hogy az ilyen botladozó ember számára is
létezik megváltás.

Péter rendkívül emberi, esendő. Kardot ránt, pedig miért kéne
kar dot rántson? Ő látta, hogy Jézus föltámasztotta Lázárt, hogy bé-
nákat gyógyított, mégsem ér el az eszéig. Egy nagyon impulzív, ér-
zelmi alapon gyorsan döntő és reagáló ember lehetett, aki hirtelen
mondta azt, hogy nem ismerem, de már meg is bánta. Kihúzta a
kardot: nem tudta, hogy az most nem helyénvaló.

Az ateisták fontos cél-
pontja az Ószövetség
egyes központi szerep-
lőinek személyisége…

Az Újszövetségre tér -
ve, melyik apostol áll
legközelebb Önhöz?
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Megjegyzem: én valószínűleg nem vagyok hirtelen ember, vagy -
is meggondolnám, hogy kihúzom-e a kardomat. Tehát nem az ana-
lógia miatt szeretem az apostolok közül Pétert.

Hogy az én hitem nagyobb-e most, mint Tamásé akkor, úgy, hogy
nekem konkrét tárgyi élményem nincs a feltámadt Jézussal kap-
csolatban, míg Tamás ott volt, és odatehette az ujját a sebekhez? —
Szerintem ez kétféle ember. Visszautalnék az első kérdésére, hogy
a természettudósok könnyebben eljutnak-e a hitig, vagy éppen el-
távolodnak attól. Úgy gondolom, hogy az a jó természettudós —
és általában a jó tudós —, aki mindig mindenben kételkedik. Kétel-
kedem, tehát vagyok, mondhatná egy jó tudós, mert a kíváncsiság mö-
gött ott a kétkedés is: vajon az az összefüggés, amelyet én össze-
függésnek vélek, tényleg úgy van-e.

Tehát Tamás kételkedésében én kicsit a tudósi kételkedést, kíván-
csiságot is látom. Természetesen neki egyrészt könnyebb volt, mert is-
merte, látta Jézust, megbizonyosodott emberi és isteni mivoltáról; ne-
künk ellenben azért könnyebb, mert számunkra ez a tény — tény.
Nekem sokkal könnyebb, mint mondjuk Spartacus nak, vagy egy Krisz-
tus előtt élt személynek lehetett volna, mert ő nem látta, és nem is tud-
ta mindezt. Én tudom, számomra ez bizonyosság, amelyet az evangé -
liumok közvetítenek, amelyet a 2000 év néhány szentjének élettörténete
bizonyít, és a saját megtapasztalásom, amelyet a természettudomány
és általában a tudomány módszertanával nem tudok leírni. Mert ez ma -
ga a hit, a kegyelem ajándéka. Ha tetszik, a Szentlélek, a szeretet.

Szent Tamásnak könnyebb is volt, meg nehezebb is. Nekem
könnyebb is, nehezebb is. Ugyanakkor a kétkedés már túl van azon,
hogy vajon létezik-e megváltás. Mert egyszer bebizonyosodott,
hogy létezik. El kell jutni odáig, hogy ezeket összerakja az ember
magában, nemcsak szavakkal, hanem Logosszal; nemcsak érte-
lemmel, hanem érzelemmel is. És kell hozzá a kegyelem.

A mai kor nem kedvez a gyermekeknek! Megszületik 98 ezer gyer-
mek, és nem születik meg 45 ezer vagy 50 ezer, tehát az egyharma-
dának eleve nem kedvez ez a társadalom. Ennyi abortusz van ma
Magyarországon. Ez a modern kannibalizmus: megesszük a gye-
rekünket, most már nem egy Trabantért, hanem egy Volkswagenért,
egy külföldi útért, egy diplomáért vagy bármiért. Tehát dehogy
kedvez. Azonkívül az a természetes közeg, amelyben fel kellene,
hogy nőjenek, sok testvér között, egyre kevésbé adatik meg szá-
mukra. Statisztikailag ma egy nőnek — nem is mondom, hogy csa-
ládnak, mert minden harmadik család csonka — 1,3 gyereke van.

De még testvérem sincs, akivel örömben élem az életemet, hanem
egykézek, aztán megyek az aluljáróba a haverokhoz, akik kábítószert
adnak. A család szétesett, hát mi kedvezne a gyereknek? Alig vannak
olyan iskolák, amelyek okos és értelmes gondolatokat adnának.

És Tamás apostolt, aki
a kézzelfogható bizo-
nyítékokat keresi? Va-
jon nagyobb hit-e az,
amely nem keres ily
módon támaszt ma-
gának? Vagy Aqui nói
Szent Tamás módjára,
racionális bizonyí -
tékokat?

Az Ön kutatási terü-
lete a gyermekekkel
kap csolatos. A mai kor
több szempontból ked-
vezni látszik a gyer-
mekeknek, de van-e
valami, ami mégis hi-
ányzik?

Csökkent viszont a
gyermekhalandóság…
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A mostani gyerekeknek sokkal rosszabbak a társadalmi lehetőségeik,
mint voltak mondjuk 50–60–80 évvel ezelőtt. Mert lehet, hogy a ha-
landóság akkor nagyobb volt, de a tudomány és az egészségügy ak-
kori állásának megfelelően volt nagyobb. Amit megnyertünk az
egészségügy révén, azt többszörösen elveszítettük a társadalom és
a szociális együttlét vámján. Tehát lehet, hogy egészségügyben job-
bak a kilátásaik, de a szocializáció hiányosságai, a pszichológiai és a
magatartásproblémák ezt többszörösen felülmúlják.

Most ugyan nincs gyerekmunka, de jobb-e most egykeként unat-
kozni, napi 8 órát ülni a televízió előtt, chipset falni, kövérnek lenni,
és aztán magas vérnyomás betegségben fiatalon meghalni? Ezek
nem összehasonlítható dolgok. Akkor a társadalmi kohéziós erő lé-
nyegesen nagyobb volt, s a szociális töltekezési lehetőség a gyere-
kek számára sokkal többet jelentett. Érzelmileg valószínűleg töb-
bet és jobbat tudtak magukba szívni, és teljesebb emberi életet
élhettek, noha rövidebb időszak alatt.

A globalizációs világ tette ezt tönkre. Ez persze már a 20. században
is elkezdődött. Én még a gyerekkoromat a 20. század második felében
kezdődően úgy éltem meg, hogy voltak öregek, akiktől hallhattam a
meséket. Televízió még csak a szomszédban volt egy, és oda gyűlt össze
az utca. Az ott együtt egy kis közösség volt. Mára a technológiai fej-
lődés révén oda jutottunk, hogy ha vannak is családok, mindenkinek
van önálló televíziója, csak hogy ne kelljen beszélgetnünk egymással,
hogy ne zavarja a gyerek az én tevékenységemet. Persze arról szó sincs,
hogy a dickensi gyerekmunkát is visszakívánnám. Hanem arról, hogy
szerintem az értékek terén rengeteget veszít az a mostani gyerek, aki
virtuálisan lát növényt, állatot, természetet, családot. Aki manipulált
marhaságokat szív magába, majd utóbb a problémái elől vagy a ká-
bítószerbe menekül, vagy pedig súlyos magatartászavarral küzd.

Én optimista ember vagyok. Ez a jelenlegi társadalmi fejlődés egy
rossz út: az egész globális berendezkedés, a gondolatok helyett az
érzelmeken keresztül ható manipuláltság, amely a világhálón át
mindenkihez eljut. Ez ma az emberiség egy zsákutcája. De miután
az emberiség az üdvtörténet része, és a Teremtő létrehozta a te-
remtett világot, nem igaz, hogy leveszi róla a kezét.

Nem — de mi az, hogy lefelé vagy fölfelé? Miért jobb annak a tár-
sadalomnak, amely űrhajót tud küldeni a Holdra, mint annak, ame-
lyik föl tudja építeni valamelyik román kori bazilikát? És amelyben
a 30 szerzetes reggeltől estig a kis kertjét művelve, mélyen lelki élet-
tel dicséri az Urat, és kapcsolatban áll a Teremtőjével.

Nem biztos, hogy ez a mai világ jobb. Hogy fejlettebb-e? Az a ti-
pikus marxista, tudományos szocialista gondolkodás, mely szerint
így fejlődnek a társadalmak: a rabszolgatartó, a feudális, a kapita-

Régen sem volt olyan
idilli a legtöbb gyer-
mek élete… Ha pél-
dául a gyerekmunká -
ra gondolok.

Meddig volt ez így?

Megállíthatatlan vagy
éppen önmagát felszá -
moló folyamat ez?

Tehát mégsem történe -
ti pesszimizmus ez,
hogy úgymond egyre
inkább lefelé megyünk?
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lista, a kommunista — tarthatatlan. Akkor miben áll az emberiség
fejlődése? Abban, hogy a technika és a tudomány egyre nagyobb
eszköztárat tesz a kezünkbe, közben pedig tönkretesszük a terem-
tett világot magunk körül? Megsebezzük a Földet, és dől az olaj,
nemcsak ott, ahol ez nemrég kiderült, a Mexikói-öbölben, hanem a
Niger deltájától kezdve mindenütt. Most akkor ez jobb társadalom?

Mostanában sok szó esik a fenntartható fejlődésről. Hát ennél na-
gyobb marhaság nem létezik: mert azt, hogy én egyre nagyobb mér-
tékű fogyasztást vigyek véghez, egy szűk rétegnek egyre nagyobb
profitot termelve, én nem hívnám fejlődésnek. Hogy ez a folyamat
fenntartható-e, azt egyébként megkérdőjelezem, különösen úgy,
hogy tönkretesszük vele a Földet, a környezetünket.

Persze, hogy ráébrednek egyre-másra. Érdekelne, hogy hová fejlő-
dik mindez, de ezt én valószínűleg már nem fogom megélni. Ha
pedig eljutok valamiféle „nagy tudás” vagy „mindentudás” fázi-
sába, akkor már valószínűleg nem nagyon fog érdekelni. Mert ak -
kor annyira látom majd egységében az egészet — az örökkévalót
és a teremtettet —, hogy ezek többé már nem lesznek kérdések.

Egy-egy mélypont
azért felébreszthetné
az emberiséget?
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Sylvie Robert: Isten útjain Loyolai Szent Ignáccal 2.700,–
Jean-Louis Chrétien: A felejthetetlen és a nem remélt 2.500,–
Lukács László: Az Ige asztalánál 2.900,–
Walter Kasper – Daniel Deckers: A hit szívverése 3.200,–
Kertész Imre: A megfogalmazás kalandja 1.400,–
Thomas Merton: Párbeszédek a Csönddel. Imák és rajzok 2.900,–
Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom! 3.200,–
Rupert Berger: Lelkipásztori liturgikus lexikon 4.300,–
J. B. Metz: Memoria passionis 2.700,–
Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek! 1.900,–
Varga Mátyás: Nyitott rítusok 1.700,–
Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai 1.700,–
Selyem Zsuzsa: Fehérek közt 1.600,–
Visky András: A különbözőség vidékén 1.600,–
Máthé Andrea: Útvesztőben 1.100,–
Gabriel Marcell: A misztérium bölcselete 1.900,–
John Powell: A tartós szeretet titka 1.800,–
E. Kübler-Ross – D. Kessler: Élet-leckék 2.600,–
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