
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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