
kocsma-voltán túl - Kovács Sándor Iván
foglalta össze ily módon: "Csak azt a megál
lapítást erősítemmeg, hogy ez a kocsma egy
szersnúnd műhely és akadémia is, ahogy egy
filozófus és anekdotikusan maga a ház úrnője

minősítette." Szőnyi Zsuzsa legfőbb erényé
nek - Istentől kapott adományának - a ma
gam részéről azt tartom, hogy az általa meg
ismert személyiség hivatása, szellemisége
mögött núndenkiben felfedezi a szeretni való
embert annak minden értékével és gyengéi
vel együtt s az élet szellemi és materiális sík
jaíból tökéletes harmóniát képes teremteni.
(Kortárs, 1999)

NAGY MÁRIA

KISZELY GÁBOR:
A SZABADKŐMŰVESSÉG - HISTÓRIA,
TITKOK, SZERTARTÁSOK

A szabadkőművességgel kapcsolatban megle
pően csekély a megbízható ismeretünk, ame
lyet olyan könyvekbőlmeríthetnénk, melyek
csupán a puszta tényekre hivatkoznak. A té
mát bemutató művek igen szélsőségesek,

nagyjából a közhelyszerű, "tudományos igé
r:Yű" munkától kezdve a mindent megszépí
to "belső" történeten át, a legszélsőségesebb

antimaszonikus fércműig terjed a skála. Ki
szely Gábor valószínűleg tudta ezt, s érezte
az igényt egy korrektebb összefoglaló munka
megírására, amelybe dicséretre méltó igyeke
zettel bele is vágott.

Az elsősorban ismeretterjesztőjelleggel bí
ró könyv egyik legnagyobb előnye képanya
ga és az ehhez kapcsolódó szöveges részek,
amelxek a páholymunka szimbolikus értel
méről, az ehhez kapcsolódó jelképekről. elér
hető fokokról szólnak. Ezek magyar könyv
ben talán most láthatóak/olvashatóak először

ilyen részletességgel, mégis közérthetően és
kellőképpen illusztrálva.

A könyv a hangsúlyt az európai rnaszoné
riára (értsd: szabadkőművességre, nagyon he
lyesen a szerző is ragaszkodik ehhez az ere
detit freemason jobban visszaadó kifejezéshez)
helyezi, külön fejezetekben tárgyalja Francia
ország, Németország, Ausztria, Svájc, Ma
gyarország és Olaszország szabadkőműves

ségének a történetét. Kisebb fejezetek szólnak
más európai országok maszonjairól és a pá
holyok történetéről. mig az Európán, túli te
rületeket jószerivel csak az Egyesült Allamok
képviseli.

Külön nagy fejezet szól a szabadkőműves

ség és a Római Katolikus Egyház viszonyáról
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is, ahol a legjobban látszik talán, hogy Ki
szelynek mennyire nem sikerült egyik legfon
tosabb célkitűzése, mely szerint "eszmei ha
dakozás" nélkül szője történeté t. 1983-ban a
Hittani Kongregáció negatívan ítélte meg a
szabadkőművességet, mint olyan szervezetet,
amelynek alapelvei a Római Katolikus Egy
ház tanaival összeegyeztethetetlenek. E meg
nyilatkozás sokéves szellemi harc végpontja,
amelyet azonban a könyv szerzője nem akar
véglegesnek elfogadni, s az egyház és a ma
szonéria történetét taglalva is inkább az előb

bi "rugalmatlanságát" hangsúlyozza, mint a
maszonéria nyílt vagy kevésbé nyílt egyház-,
és klerikusellenes megnyilvánulásait, ame
lyek azonban szép számmal voltak, mint az
akár e könyv lapjain is olvasható. A szerző,

bár ügyesen siklik a maszonéria nagyobb
tömbjei között, s láthatóan érinteni akar min
den fontosabb történést és gondolatot, a felü
letesebben tárgyalt témakörei (Martinovicsék,
1918-20 évi magyarországi események, P2
botrány stb.) szembeötlőek, még akkor is, ha
összefoglaló műről van szó. Hasznos lett vol
na az ellenfél nézeteit is komolyabban ismer
tetni, a teljesebb kép érdekében.

Idehaza azonban még így is hiánypótló e
könyv: érdeklődőknek,szimpatizánsoknak és
ellenfeleknek egyaránt. (Korona Kiadó, 1999)

PÁNCZÉL HEGEDŰS JÁNOS

HAVAS LÁSZLÓ - ÓBIS HAJNALKA
- SZŰCS G~BOR - ÚJLAKY ISTVÁN
(SZERK.): ROMA
Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és
történelmi eszméi I-II.

A 20. század kataklizrnáít és aszupertechnika
forradalmát élő Európa szellemi gyökereit
kutatja, tudván, hogy emberhez méltó jövőjé

nek záloga: múltjának, évezredes értékeinek
megismertetése, őrzése és kamatoztatása. Az
"öreg" Európa intézményrendszere. jogi gon
dolkodása, történelernszemlélete, állaruberen
dezése, végső soron civilizációja - akár fel
ismerjük, akár nem -, két mélybe nyúló gyö
kérből táplálkoznak: az egyik a görög, a má
sik az előbbi értékrendjének számos elemét
asszimiláló római. Európa polgárai úgy ért
hetik meg önmagukat, ha tudatosan vállalják
e mélyből fakadó értékeket. A 80-as évek de
rekán, talán nem is egészen ezen koncepció
ból kiindulva, mégis ennek jegyében alakult
ki a debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Klasszika-filológia Tariszékén


