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SZABADKŐMŰVESSÉG

Megkockáztatható, hogy azon a piacon, amelyen tobzódnak az össze-

esküvés-elméletek, alig akad olyan termék, amelyik valamilyen formában 

ne tartalmazná a szabadkőművességet mint összetevőt. A társadalmi 

képzeletben elsősorban misztikus, érthetetlen, nehezen megragadható 

és feldolgozható képek társulnak hozzá, minden bizonnyal a páholyok 

zártsága, a titoktartási kötelezettség, a nemek közötti mindmáig fenn-

álló szelekciós különbségtétel és a világjobbító szándék miatt. A világ 

jobb, élhetőbb hellyé való változtatásának igénye a társadalmi képzelet-

ben összekapcsolódik a világuralomra való törekvéssel, így az erendően 

a társadalmi hierarchiát megszüntetni kívánó és a polgárosodást előké-

szítő csoportok mára a veszély képzetét hordozzák magukban. Rova-

tunk tanulmányai egyrészt a szabadkőművesség kialakulásának folya-

matát, funkcióit, valamint egykori és mai formáit mutatják be, másrészt 

az imagináriusban lecsapódó kép alakulástörténetével foglalkoznak. 

A tágabb értelemben vett kultúrakutatók szövegei remélhetőleg kisza-

badítják a szabadkőművességet a veszélyes titokzatosság béklyójából.
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A SZABADKŐMŰVESEK HELYE 
A KORTÁRS POPULÁRIS KULTÚRÁBAN

A szerző, Dan Brown, A Foucault-inga egyik szereplője! 

Én találtam ki. Osztja szereplőim szenvedélyét  – a rózsa-

keresztesek, a szabadkőművesek, a jezsuiták globális össze-

esküvését. A Templomosok szerepét. A hermetikus titkot. 

Az elvet, hogy minden mindennel összefügg. Az a gyanúm, 

hogy Dan Brown nem létezik.1

A Brit Columbiai és Yukoni Nagypáholy honlapján hosszú lista vizs-

gálja a szabadkőművesség populáris kultúrában való megjelenését a kö-

vetkező kategóriákban: hétköznapi kifejezések, fi kció, irodalom, zene, 

televízió, fi lm, dokumentarista művek, rádió, játékok, kuriózumok. 

Hogy a szabadkőművesség önszemlélete szempontjából a populáris 

kultúrának mekkora a jelentősége, arra nemcsak a lista puszta létezése 

jó példa, hanem az a megjegyzés is, mellyel a honlap ezen részét beve-

zetik: „A szabadkőművességre való hivatkozások a populáris kultúrá-

ban a vitriolostól az ártalmatlanig terjedő széles skálán jelennek meg. 

Leggyakrabban megalapozatlan utalások, amelyek a szabadkőműves-

séget a marginalizáció, a triviálissá válás és a fi kcionalizálás alattomos 

fenyegetésének teszik ki.”2 A nagypáholy kommunikációs szakembe-

rei tehát úgy látják, az a hely, melyet a szabadkőművesség a populáris 

kultúrában és közvetve a társadalmi képzeletben elfoglal, korántsem 

ártalmatlan, és érdemes hangsúlyt fektetni e képzetek konkrét tartal-

mára. Mindenekelőtt elgondolkodtató, miért annyira lényeges egy me-

ritokratikus alapokon szerveződő titkos társaság szempontjából a hozzá 

kapcsolódó, sokak által osztott képzetek megismerése, helyének pon-

tos kijelölése. E jelenség megértéséhez azokat a kutatásokat és azt az 

általános tudományos paradigmát vázoljuk fel, mely a kollektív ima-

ginárius kortárs jelenségét segített felismerni. Másodsorban pedig azt 

szándékszunk tisztázni, mi a konkrét tartalma ennek a képnek, milyen 

elemekből tevődik össze, illetve a populáris kultúra milyen jellemzői 

1 Umberto Eco, Th e Art of Fiction No. 197, interviewed by Lila Azam Zanganeh, Th e Paris 
Review 185. 2008. https://www.theparisreview.org/interviews/5856/umberto-eco-the-
art-of-fi ction-no-197-umberto-eco.

2 http://freemasonry.bcy.ca/pop_culture/index.html.


