
Bedő György és a Kairosz Könykiadó méltatása

Megalakulásunk kezdetén; 1996 márciusában, az elsők között kapott Magyar Örökség-díjat 
könyvkiadó: Püski Sándor és felesége Ilus néni. Őket ma Bedő György és az általa 1996-ban alapított 
KAIROSZ Könyvkiadó követi. 

Az 1930. július 11-én született György édesapja Dr. Bedő Lajos főszolgabíró volt, Mándokon éltek. 
Elemi iskolába Mándokon járt, a gimnáziumot Nyíregyházán, Munkácson és Kisvárdán végezte, 1948-
ban érettségizett. Az 1948/1949-es tanévet Egerben a Hittudományi Főiskolán kezdte, apja nyugdíját 
azonban elvették. Bedő György hirtelen családfenntartó lett; a kisvárdai kísérleti gazdaságban fizikai 
munkásként  dolgozott.  1951-ben  munkaszolgálatos  katonának  sorozták  be,  ahonnan  1953  őszén 
szabadult. Annál a fővárosi építőipari vállaltnál kapott állást, ahol katonaként szolgált. 1959-ig – a 
ranglétrán emelkedve –, könyvelőként alkalmazták. 1955-ben megnősült, 1956 novemberében leánya 
született… 

Fél évszázada 1959-ben – szerencsés véletlen folytán–, pályázattal  került a könyves szakmába, s 
egy évtizeden át  a Könyvterjesztő Vállalat  komáromi könyvesboltjának sikeres  üzletvezetője  volt. 
Ezután  az  Állami  Könyvterjesztő  Vállalat  Írók  Boltját  vezette,  közben magyar-könyvtár  szakos 
diplomát szerzett. Kinevezték az Állami Könyvterjesztő Vállalt beszerzési főosztályvezetőjévé úgy, 
hogy élete  során  párt  tagja  nem volt,  hitét  megtartotta,  apját  meg nem tagadta.  Ügyszeretetének,  
tehetségének és tudásának köszönhető, hogy 1972–1989 között munkájáért számos kitüntetést kapott.. 
A  rendszerváltás  a  könyvkiadásban  és  a  könyvterjesztésben  is  eléggé  anarchisztikusan  zajlott.  
Ekkoriban Bedő György – részben az ÁKV még el nem herdált bázisán – igyekezett létrehozni egy, a 
keresztény-nemzeti kiadók összefogására, szolidaritására építő könyvterjesztő vállalatot. Az újdonsült 
kiadók tulajdonosi körének szűkkeblű többsége azonban eltaszította szándékától. E kísérlete után 
nyugdíjba vonult, emellett könyves kereskedő cégeknél munkát vállalt. Az ott tapasztaltak nyomán 
érlelődött benne a teremtő szándék; 66 évesen nagy fába vágta fejszéjét. A rablóprivatizáció okozta 
mostoha körülmények ellenére 1996-ban, 30.000 Ft-tal Bt-t alakított, s KAIROSZ-szal elindult a maga 
útján. Kahler Frigyes a Mindszenty-díj átadásán úgy mondta: a Gondviselés megadta neki a 
lehetőséget, hogy saját kiadója arculatát kialakítsa.  Bedő György ezt kegyelmi pillanatként fogta 
föl, s fél évszázados könyves múltja minden tudását és tapasztalatát ötvözte, hogy kiadóját – szinte a 
semmiből –  létrehozza. Az első két évben csak befektetett, egy fillért sem vett ki…  Sikerült. 
Vállalkozása talpon maradt. 

Ha megfigyeljük a KAIROSZ- t; érzékelhetjük, hogy e „régi vágású ”, keresztény-nemzeti 
szellemiségű kiadó –  az elmúlt másfél évtizedben megjelent könyveivel –  mérhetetlen hiányt pótol 
közművelődésünkben. Bizonyos vonatkozásban oly különös szellemi teljesítményt mutat föl, ami 
példa nélküli a honi könyvkiadásban. A Kiadó arculatának különös vonása, hogy Európa igazi 
szellemi hírnökeinek, képviselőinek régi-új üzeneteit folyamatosan közvetíti. Könyvei révén 
közkinccsé teszi e földrész nemzeteit összekovácsoló spirituális erőt. Hozzájárul önmagunk, s – az 
Európai Unió alkotmányából tudatosan kirekesztett –  keresztény gyökereink megismeréséhez, 
tudatosításához: Szent Ágostontól Nagy Szent Gergelyig, Órigenésztől Szent Jeromosig, Eckhart 
Mestertől a hitvitázó szerzőkig, a mártír szentektől a nagy misztikusokig, egészen Puskely Mária: A 
keresztény Európa szellemi gyökerei c. 740 oldalas összefoglaló munkájáig.  E művek zöme valahol, 
valamikor már megjelent magyarul, de elfeledett, hozzáférhetetlen. Másik részüket a Kiadó íratta, 
vagy fedezte föl, ill. fordíttatta nyelvünkre. Törzs-szerzőik közé tartozik pl. három emigráns; a 
filozófus Molnár Tamás, a természettudós- teológus Jáki Szaniszló, a történész Czettler Antal. 
Említenünk kell a Medvigy Endre gondozásában megjelenő – száműzetésben meghalt írónk–,  Nyírő 
József életmű sorozatának 17 kötetét, vagy Bene Éva, Bogár László, Fekete György, Für Lajos, Papp 



Lajos, Csath Magdolna, Mészáros István, Adriányi Gábor, s mások könyveit is e sorban.  Az 
ökumenizmus náluk oly tettenérhető, mint a Magyar Katolikus Rádióban. 

A Kairosz arculatát meghatározza két kiváló és népszerű vallomásos zsebkönyv sorozatuk. Az egyik 
miért ? hiszek; a másik: Magyarnak lenni.  E sorozatokban nemzetünk kiválóságai vallanak, 
egyrészt hitbeli élményeikről, keresztény, vallási kötődésükről, illetve a hazához, a nemzethez, a 
magyar kultúrához fűződő emlékeikről, szeretetükről. Köztük oly példaadó személyiségek, akik 
nagyszerű eredményeik, teljesítményük alapján ismertek, de a médiában, a közéletben alig szólalnak 
meg illetve, akik hitükről eddig még nem vallottak. Ízelítőül néhány név: Freund Tamás, Koch 
Sándor, Rieger Tibor, Makovecz Imre, Jókai Anna, Császár Angela, Balog Zoltán, illetve a 
magyarságról pl. Grosics Gyula, Wittner Mária, Kő Pál, Hámori József, Sára Sándor, Tempfli József, 
Duray Miklós, Farkas Árpád, Vári Fábián László, Szőnyi Erzsébet, Csete György és mások. Mindkét 
sorozat a 80. könyvéhez közelít. 

Két fontos történelmi sorsfordulót említek még, amelyekről a Kairosz Könyvkiadó nevezetes. Az 
egyik az 1956-os forradalom és szabadságharc, a másik a hazai rendszerváltás, amelyekről 
számos, időtálló könyv jelent meg itt. Az állami támogatásban szinte alig részesített, s egyelőre még 
könyvesbolttal sem rendelkező KAIROSZ könyvei hívebben szólnak arról mi is történt, történik 
velünk, mint a főhivatású intézmények sora. Pl. Tóth Ilonáról  is. Az alapító ui. a kezdet kezdetén 
elhatározta,  hogy csak olyan könyveket  ad ki,  amelyek szellemiségével  egyetért,  s  a remélt  üzleti  
haszon  érdekében  sem  jelentet  meg  olyan  könyveket,  amelyek  ellenkeznek  nézeteivel.  Ezt a 
fogadalmát hűen tartja. Az elmúlt évtizedben mintegy száz könyvet adott ki évente a Kairosz Kiadó; 
műveinek címszáma ezer körül jár. 

Bedő György, 80. születésnapjára; A jó könyv szolgálat címmel, vallomásos interjúiból szerkesztett 
könyvet kapott munkatársaitól ajándékba. A kötet hátlapján, Szent Ágostont idézi:”Minden idő 
alkalmas arra, hogy benne Istennek szolgáljunk. Használjuk föl az időt, és az szent idővé válik.” 
Bedő György – a KAIROSZ szerzői, fordítói és munkatársi csapatával – könyves szolgálatával, szent 
időt érlelt. Nyugdíjasként megalkotta élete főművét, a keresztény magyar világ tudatosabb létét, 
„szellemi honvédelmét” segítő, Kairosz Könyvkiadót. Értékőrző és értékteremtő, munkája méltán lett 
Magyar Örökség.

Bakos István


