
sos hit. Mindeme síkok együttesének ellen
pontját Szent Péter apostol evangéliumi és Si
enkiewicz-féle története jelöli ki. Az élet tétjé
nek, egyediségének és ezáltal értelmének re
ménye mégis elérhetetlennek látszik - mesé
nek, mely szertefoszlásban van a civilizációk
formálta és továbbadta fogalmi hálók irány
talanná torzulásával. Az egymáshoz hasoní
tott világok között megőrződőkülönbözés fe
szültsége így összetettebb, kevésbé könnyed
elbeszélői szemlélet forrása, mint a Xanadu
ban, ám ez ahhoz is vezet, hogy a síkváltások,
a különböző szintek közötti átvezetések az új
kisregényben néhol túl élesek, kicsit erőltetet

tek. Mindazonáltal a mű eredeti módon for
málja kérdéssé azt, mit is mesélhet magáról a
jelen, s milyen jövőre szárníthatunk akkor, ha
már mesélni se nagyon tudunk.

A novellák A völgyhíddal ellentétben nem
annyira a különféle történetek és világok egy
mást értelmező metaforikus viszonyával, ha
nem sajátos balladisztikus sűrítettséggeljelle
mezhetők, s általában csupán néhány cselek
ménymozzanatra épülnek. Valószínűlegazok
a legsikerültebbek, ahol a fölsejlő világ még
sem olyannxira lecsupaszított, hogy ellentét
be kerülne elet és halál középpontban álló vi
szonyának, eme rejtélyes határmezsgyének a
fölfejthetetlenségével. A tragikus-nyomasztó,
nemritkán időtlenbe forduló hanghordozás,
az ekként átszíneződőálomszerűségmár ke
véssé fonódik össze mesei motívumokkal, ta
lán Háy prózájának új, il?azából még kidol~o

zatlannak tetsző lehetóségét vetítve elóre.
(Palatinus-Noran, 2000)

BENGILÁSZLÓ

WOLFHART BEINERT:
DAS CHRISTENTUM

A szerző, a regensburgi egyetem nyugalma
zott dogmatika professzora számos könyvé
vel vált ismertté. A Katolikus Dogmatika Lexi
kana több kiadásban is megjelent, néhány év
vel ezelőtt pedig napvilágot látott három kö
tetes dogmatikája. Irásait a nagy tapasz
talattal és jó pedagógiai érzékkel rendelkező

professzor egyik legfőbb erénye teszi népsze
rűvé: a legnehezebb témákat is érthetővé tud
ja tenni logikus, jól felépített gondolatmene
teivel, világos megfogalmazásaival. Aki úgy
véli. hogy a szemléltetés nem vagy csak alig
alkalmazható a dogmatikában, az vegye elő

Beinert könyveit: összefoglaló táblázatai, áb
rái nagyban segítik a megértést, az áttekintést
és a tanulást.
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A kereszténység című könyvében a szerző

nem kis feladatra vállalkozik: alig 300 olda
lon foglalja össze mindazt, amit a keresz
ténységről tudni kell. Könyve tehát nem egy
szerűen egyháztörténeti áttekintés, a dogma
tika és morális rövid vázlata, nem is katekiz
mus. Népszerűsítő bemutatása ez a keresz
ténységnek, ám a szó legmagasabbrendűér
telmében. Csak az tudja ilyen áttekinthetően

és közérthetően előadni a kereszténység lé
nyegét, aki egészen biztonságosan és ottho
nosan mozog benne, s nagy tapasztalata van
abban is, hogy kalauzolja az odalátogatókat.
Erdekfeszítő olvasmány ez a hívőknek, akik
szeretnének jobban eligazodni hitükben, az
egyház 2000 éves történetében, de kitűnő és
vonzó tájékoztató az érdeklődő, a keresz
ténységgel ismerkedni vágyó idegeneknek is.

A könyv szerkezete eltér a hasonló terje
delmű teológiai összefoglalásoktól, amilyen
például J. Ratzinger: Bevezetés a keresz
ténységbe című könyve vagy az új egyetemes
katekizmus. Arra a felismerésre épül, hogy a
kereszténység: történeti képződmény. Egy
konkrét személyen, a Názáreti Jézuson ke
resztül jelent meg a történelemben, és egy
konkrét közösségben, az egyházban él to
vább. Először Jézus élettörténetét írja le a
szerző, majd az egyház történetét mutatja be.
A könyv második fele (a martüria-diakonia
liturgia klasszikus hármasegységét követve)
a hit-cselekvés-ünneplés felosztásban foglal
ja össze a dogmatika és a morális alapigazsá
gait, a keresztény lelkiség lényegét.

Akönyv alcíme: A szabadság lélegzete. El
sősorban az egyháztörténeti áttekintést érez
zük felszabadítónak. Részben azért, mert a
szerző nem ragad meg valamiféle kronologi
kus vázlatnál. hanem szuverénül emeli ki
azokat a folyamatokat, amelyek az egyház
zarándokútját meghatározták a történelem
ben. Részben viszont azért, mert megragadó
an nyíltan mutatja be e vándorlás kacskarin
góít, megtorpanásait, netán úttévesztéseit is.
A történelem valóban megelevenedik ezeken
a lapokon: ennek az egyháznak vagyunk tag
jai, amely szent és bűnös egyszerre, amely
úton jár és mindig is úton lesz a beteljesülés
felé. A szerző szenvedélyesen szereti egyhá
zát, ez teszi még érzékenyebbé annak problé
máira - ezeken a pontokon azonban olykor
mintha kiesne a jó pedagógus szerepéből, s
elgyöngülne didaktikus mértéktartása.

A katolikus hitrendszer összefoglalásában
remekel a szerző: csak az tudja ennyire egy
szerűen és közérthetően megfogalmazni a
hittitkokat és a legösszetettebb igazságokat,



aki évtizedeken át tudatosan törekedett arra,
hogy a dogmatika igazságait megértesse ta
nítványaival. A Szentháromságos lsten, aki a
szeretet, adta ajándékul a teremtést, lsten
ajándékozta meg az embert szabad szere
tetével. Ez a szeretet a normája és végső meg
alapozása a keresztény erkölcsnek; a rövidre
szabott fejezet ennél nem terjed tovább. Ha
sonlóan rövid a lelkiségi-liturgikus összefog
lalás is.

Az utolsó fejezet azt a kérdést veti fel:
szükség van-e konkrétan létező keresz
ténységre? Beinert az egyházban élő Krisztus
ra mutat rá: az emberre lett Istenfiára, s erre
építi meghatározását: a keresztény az az em
ber, aki hisz lsten radikális szeretetében, s
ezért szabadon és felelősen szereti Istent és a
többi embert.

Reméljük, hogy hamarosan magyarul is
kézbe vehetjük Beinert kitűnő összefoglaló
ját, a dogmatikai lexikonnal együtt. (Herder,
2000)

LUKÁCS LÁSZLÓ

KISZELY GÁBOR: A LELEPLEZETI
SZABADKŐMŰVESSÉG

Kiszely Gábor folytatja azt, amit a A szabad
kőművesség - história, titkok, szertartások című

könyvében elkezdett.
Uj könyvében igyekszik bemutatni azokat

a nagyobbrészt okkult társaságokat, tanításo
kat és személyeket (Szigorú Obszervancia, il
luminátusok, Golden Dawn, Thule, Aleister
Crowley stb.), amelyeket a legtöbbször azok
a szerzők szoktak érinteni, akik valahopran
"összefüggéseket" keresnek szabadkőműves

ség, okkultizmus, politika és egyéni emberi
sorsok között. Osszeesküvés-gyártók és más
kétes egzisztenciáknak kedvencei ezek a té
mák.

A szerző módszere kissé szegényes: rnin
den olyan pontnál, amiről úgy gondolja,
hogy problémás lehet, megáll - megvizs
gálja a történeti tényeket, majd könnyed
eleganciával lerántja a leplet a feltehetően

ködös kövületekről és igyekszik bemutatni
(történeti tényekre hivatkozva), hogy valójá
ban itt nincs is semmi különös, Lényegi ké
pet azonban nem kaphatunk így a kívánt
témáról.

A szabadkőművességnek van egy olyan ol
dala, amely "történelmi" adatokkal, nevek
kel, eseményekkel bemutatható. Ez a szerve
zet valószínűleg a modern kor hajnalán jött
létre, viszonylag pontosan megnevezhetőkö-
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rülmények között. Nyilvánvalóan azonban
ugyanez a társaság rendelkezik másfajta gyö
kerekkel is, hiszen különben nem tenné, hogy
bizonyos "régi legendákra" mutogatna a saját
történetében. A maszonériában létezik egy
belső hierarchiára épülő rend(szer) és létezik
egy ezzel szoros összefüggésben álló szimbo
likus és rituális hagyomány is, amelyeket
azonban történelmi eszközökkel nem tudunk
sem megvizsgálni, sem bemutatni, ám ezek
nek a tagadása, figyelmen kívül hagyása vég
zetes hiba volna bárki részéről, hiszen ez ad
hatja meg a maszonéria esszenciális tartal
má t, azt a lényeget, amellyel foglalkozni
egyáltalán érdemes lehet. Ezt a tartalmat
azonban azért nem lehet megfogni törté
netírói módszerekkel, mert lényegük ezoteri
kus vagy éppen okkult, de döntően metafizi
kai (s ezen a ponton igenis fontosak az ún.
"legendák"; belső résztvevőnek és külső

szernlélőnek ugyanúgy) és erősen szinkretista
mivoltuk miatt sem, melyek csak egy bizo
nyos ,részben mutatnak keresztény vonáso
kat. (Erdekes, hogy a könyv szerzője sajnála
tosnak tartja a katolikus egyház pervertaló
dását a politika által, míg ugyanezt a lehe
tőséget a szabadkőművességgel kapcsolat
ban, szemmel láthatóan, még csak fel sem
veti.)

Kiszely nem sok figyelmet fordít könyvé
nek lehetséges ezoterikus aspektusaira; észre
vételei a profán oldalon sem mindig egyértel
műek. Miért nem fogadhatjuk el például a
szabadkőművesség meghatározó jelenlétét
1789 sorsfordító napjaiban, amikor a francia
Nemzetgyűlés jelentős részét, s később más
szervezeteket is meghatározóan ők alakítot
tak vagy éppen határoztak meg? Azt sem le
het tudni, hogy a Morgenthau-terv miért ke
rült a könyvbe, s az Opus Dei-vel miért fog
lalkozik oly sokat, több fejezeten keresztül. A
témák taglalása az egyes fejezeteken belül ne
hezen teszi lehetővé, hogy az író elkerülje a
fogadatlan prókátor szerepét, s bár a másik
oldal álláspontjai közül most megismerked
hetünk néhánnyal, azok általában a vulgáris
antimaszonikus parnfletek szerzői, akiknek
lehetséges lelki világáról érzékletes, már-már
pszichológiai leírást is kapunk, mégis felvető

dik a kérdés; vajon csak lelkileg sérült embe
rek foglalkozhatnak ezzel a kérdéssel? Létez
het-e ebben a szellemi párviadalban olyan ál
láspont, amely a maszonériától teljesen rnen
tes, s még véletlenül sem populista vagy ép
pen vulgáris? (Korona Kiadó, 2000)
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