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Helmut Reinalter

A SZABADKŐMŰVESSÉG TÁRSADALMI 
ÉS POLITIKAI SZEREPE

A szabadkőművesség és a titkos politikai csoportosulások létét egyrészt 

a gazdaságban és a társadalomban, másrészt az államban és a politiká-

ban bekövetkező eltérő ütemű fejlődési fázisok és az általuk keletke-

zett feszültségek segítették elő. A szabadkőműves terjeszkedés már 

a 18. század elején szoros és bonyolult összefüggésben állt az európai 

politikával. 1717-ben (valószínűleg azonban inkább csak 1721 körül) 

alapították meg a londoni nagypáholyt, hat évvel később megjelentek 

James Anderson alapszabályai, ami által a kőművesmesterségből a spe-

kulatív kőművességbe történő átmenet is lezárult.1

A szabadkőművesség ebben az időpontban Angliában a jakobiták 

és az új Hannoveri Királyság követőinek ütközőzónájába került.2 

A jako biták a szabadkőművességet Nagy-Britanniából Spanyolország-

ba, Olaszországba, Franciaországba és talán még Oroszországba is el-

juttatták. A politikai indítékok magyarázatot adnak mind a nemzeti 

páholyok londoni nagypáholyból történő kiválására a különböző hábo-

rús feszültségek idején, mind pedig a páholyok és a titkos társaságok 

szoros kapcsolatára a későbbi nemzeti függetlenségi mozgalmakkal, 

mint például a 18. század hatvanas évei óta Írországban és a rendi 

mozgalmak idején Osztrák-Németalföldön 1787–88-ban, Magyaror-

szágon, Lengyelországban és a napóleoni csatlós államokban. 

Noha az európai szabadkőművesség nem a felvilágosodás gyermeke 

volt, mégis erősen befolyásolták annak eszméi, ezért abban a politikai 

aspektus is kiemelt szerepet játszott. A szabadkőművesség a polgárság 

egyedüli olyan intézménye volt, amely az abszolutista uralkodási igény-

nyel is képes volt számot vetni, de egyidejűleg arra is törekedett, hogy 

attól megszabaduljon. A szabadkőművesség társadalompolitikai aspek-

1 Vö. ehhez Helmut Reinalter, Die historischen Ursprünge und die Anfänge der Frei-
maurerei = Geheimgesellschaften. Kulturhistorische Sozialstudien, szerk. Frank Jacob, Königs-
hausen & Neumann, Würzburg, 2013, 49; Helmut Reinalter, Zur Aufgabenstellung der 
gegenwärtigen Freimaurerforschung = Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert 
in Mitteleuropa, szerk. U., Suhrkamp, Frankfurt/M., 1983, 12.

2 Vö. ehhez Ludwig Hammermayer, Zur Geschichte der europäischen Freimaurerei und der 
Geheimgesellschaften im 18. Jahrhundert. Genese – Historiographie – Forschungsprobleme = 
Beförderer der Aufklärung in Mittel- und Osteuropa. Freimaurer, Gesellschaften, Clubs, szerk. 
Éva H. Balázs – Ludwig Hammermayer – Hans Wagner – Jerzy Wojtowicz, Ulrich 
Camen Verlag, Berlin, 1979, 9.

Azért tudjuk szabadon uralni a dolgokat, mert rajtunk uralkodik 

a Szent, akin azonban senki nem uralkodik.38

E Szent Misztérium ontológiai bázisának a kialakítása során Rahner 

amellett érvel, hogy maguk a keresztény misztériumok csak ezen ősi 

titok származékainak tekinthetők. Így a központi titok három alapvető 

keresztény titokban tükröződik, melyek: a Szentháromság miszté-

riuma, az unio hypostatica és a visio beatifi ca. Az egyes misztériumok 

és az egy végső titok közötti kapcsolat vizsgálatára jelen keretek között 

nincs lehetőség.

Zárásképpen remélem, hogy a korábbiaknál tágabb kontextusban 

sikerült tisztáznom a szabadkőműves titkok különböző típusait. Talán 

sikerült bemutatni, hogy a szövegekben és szertartásokban történő 

elrejtés és felfedés az olyan alapvető emberi vágyakhoz is kapcsolódhat, 

mint amilyen az unio mystica. Jelen dolgozat eredményei inkább tarthat-

nak számot a teológia és a vallástörténet tanulmányozóinak az érdek-

lődésére, különösen ha fi gyelembe vesszük, hogy azok az egyházak, 

amelyek az utóbbi háromszáz évben elítélték a szabadkőművességet, 

nem igazán vették a fáradságot, hogy megvizsgálják a szabadkőműves 

rituálékat. Ezt tökéletesen példázza az a tény, hogy három disszertá-

ciót leszámítva (melyek közül az egyiket afrikaans nyelven írták)39 soha 

nem írtak még doktori disszertációt a szabadkőművesség vallási vonat-

kozásairól, pedig a modern világ számos királya, püspöke, elnöke és 

tudósa borult le a világegyetem nagy építőmesterének az oltára előtt, 

és igyekezett elsajátítani e királyi művészetet.

Maczelka Csaba fordítása

38 Uo.
39 38 ProQuest Digital Dissertations Database, access at Florida State University, Talla-

hassee, FL 2005. március 4. Az adatbázis a bölcsészettudományok és a társadalom-
tudományok területén írt doktori disszertációk és mesteri dolgozatok hivatkozásait és 
absztraktjait tartalmazza a világ több mint ezer akkreditált főiskolájáról és egyeteméről. 
1861-től gyűjti az adatokat, az absztraktok 1980-tól lelhetők fel. Az adatbázis szerint 
hetven disszertáció és szakdolgozat (amelyek majdnem hatvan százalékát 1990 után 
nyújtották be) között mindössze három olyan kiadatlan disszertáció található, amely 
közvetlenül az egyház és a szabadkőművesség viszonyát vizsgálja. Az említett munkák 
adatai: Don C. Markham, Freemasonry and the Churches, kiadatlan disszertáció (Dmin), 
Colgate Rochester Divinity School/Bexley Hall/Crozer Th eological Seminary, 1982; 
Th eunis Frederik Jacobus Dreyer, Freemasonry as a Group in, Next to and Against the 
Church (afrikaans nyelven), kiadatlan disszertáció (Dd), University of Pretoria (South 
Africa), 1983; Sister M. Crescentia Thornton, Th e Church and Freemasonry in Brazil, 
1827–1875: A Study in Regalism, Th e Catholic University of America, 1948.
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tusa még Lessing szabadkőműves irataiban3 is jelentős hangsúlyt kapott. 

Lessing azt remélte, hogy a testvéri szövetségben még azt az ideált is 

megtalálhatja, ami megegyezik a felvilágosodás céljaival.

A Habsburg Monarchiában a szabadkőművesek Mária Terézia 

és II. József reformpolitikáját is támogatták. Ezzel kapcsolatban egyes 

kutatók azt hangsúlyozták, hogy II. József saját politikai céljai és szán-

dékai elérése érdekében használta a szövetséget, ebben az összefüggés-

ben akár Napóleon elődjének is tekinthető. II. Lipót saját politikájának 

megvalósításához II. József elképzelésein túl még egy „titkos szövet-

ség” létrehozását is felhasználta.4

A szabadkőművesség mint társadalmi képződmény a felvilágoso-

dást is alakította, és fontos szociális szerepet játszott a felvilágosult 

abszolutizmusban is. Strukturális közösségeivel egy, a felvilágosult ab-

szolutizmus rendszerére adott specifi kus választ mutatott fel. A külön-

böző csoportok, így az antiabszolutista nemeseké, a tőkés polgárságé 

és a fi lozófusoké, amelyek szociálisan részben elismertek voltak, viszont 

nem rendelkeztek kellő politikai befolyással, és a fennálló abszolutista 

államok rendszerében nem találtak maguk számára adekvát teret, többek 

között a szabadkőműves-páholyokban találkoztak, hogy művészetről, 

kultúráról, tudományról és társadalompolitikáról értekezzenek. A sza-

badkőművesség a páholyokban már a felvilágosodás idején egy alapel-

veiben demokratikus potenciált fejlesztett ki, amely nemcsak a rendi 

különbségek enyhítésében, a páholyokon belüli társadalmi egyenlőség 

megvalósításában és a humánus „ember az emberek kö zött” alapelvben 

manifesztálódott, hanem az önrendelkezésben és az önszabályozásban 

is, amelyben a közösségi akarat megnyilvánulásai világosan felismerhe-

tőek voltak, valamint a demokrácia melletti nyílt elköteleződésben is, 

amely a valósan fennálló politikai rendszer és a rendi alapú abszolu-

tista állam ellen irányult.5

3 Gotthold Ephraim Lessing, Ernst und Falk – Gespräche für Freimaurer. Mit einer Ein-
führung und Erläuterungen von Wolfgang Kelsch, Studien Verlag, Innsbruck, 2010.

4 Vö. ehhez Helmut Reinalter, Freimaurerische Reformprojekte unter Kaiser Leopold II., 
Quatuor-Coronati-Berichte 9. (1982/83), 8; U., Aufklärung, Humanität und Toleranz. Die 
Geschichte der österreichischen Freimaurerei im 18. Jahrhundert, Studien Verlag, Innsbruck 
2017, 227; Carlo Francovich, Storia della Massoneria in Italia, Ghibli, Firenze, 1975, 355; 
Hans Wagner, Die politische und kulturelle Bedeutung der Freimaurer im 18. Jahrhundert = 
Beförderer der Aufklärung in Mittel- und Osteuropa, 78; U., Die Lombardei und das Frei-
maurerpatent Josephs II. von 1785, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 31. 
(1978), 136; U., Die Freimaurer und die Reformen Kaiser Josephs II., Quatuor Coronati 
Jahrbuch 14. (1977), 55.

5 Vö. ehhez Helmut Reinalter, Freimaurerei und Demokratie im 18. Jahrhundert = U., 
Aufklärung und Moderne, Studien Verlag, Innsbruck, 2008, 265.

A szabadkőművesség és a francia forradalom közti viszonyban is 

megmutatkozik a páholytestvérek szerepe, ami a forradalmi események-

re is jelentős hatást gyakorolt. Habár annak egyes tagjai a forradalom 

előkészítésében és alakulásában aktívan részt vettek, a kései felvilágo-

sodásban és a forradalom kezdetén azonban a páholyok maguk nem 

voltak sem a konspiráció centrumai, sem ideológiai bizottságok vagy 

a „forradalom vezérkarai, hanem elsősorban találkozóhelyek, vitakö-

rök és kommunikációs centrumok voltak, személyes találkozók, esz-

mék és írások rakodóterei, menedékek és közvetítők a felvilágosodás és 

a forradalom eszméi számára”.6 Ilyen értelemben a szabadkőművesség, 

noha eszméivel és eljárásaival, valamint tagjainak kulturális, humanitá-

rius és etikai elkötelezettsége révén szellemi előkészítője volt a társadal-

mi fejlődésnek, a rendszer erőszakos megdöntésében nem vett részt. Ezek 

az események mindenekelőtt akkor fokozódtak, amikor a társadalmi 

és politikai körülmények, ahogyan ez a felvilágosodás és a francia for-

radalom példáján látható volt, feszült viszonyba kerültek a szabadkő-

műves humánus-etikai törekvésekkel.7 A szabadkőművesek és a jakobi-

nusok közötti szoros kapcsolatok is bizonyítják a francia forradalom 

testvériségre gyakorolt hatását.8

Nem kevés szabadkőműves mutatott rá a szövetség politikai, kultu-

rális és társadalmi jelentőségére. Nyilvánvalóvá tették azt is, hogy a po-

litikai és társadalmi struktúrák mellett egyes személyiségek is centrális 

szerepet játszottak a szabadkőművesség történetében. Mindenesetre 

nem egyszerű a szabadkőművesség társadalmi fejlődési folyamatokra 

gyakorolt hatástörténetét megmagyarázni. „Ennek okai azzal magya-

rázhatók, hogy a szabadkőművesség közvetlen hatását az államra, poli-

tikára és társadalomra csak nehezen lehet kimutatni. A szabadkőmű-

vesek ellenfelei mindig démonizálták a hatását és jelentőségét, és mint 

politikai hatalmat – félre is értették. A szabadkőművesek társadalmi 

hatásának valamelyest komoly és reális értékelése elsősorban az önkép-

zésre mint a személyekre és azok önnevelési programjára, valamint 

céljainak a mindenkori lényeges gondolkodási irányzatokkal való meg-

 felelésére kell hogy vonatkozzon.”9

6 Vö. Helmut Reinalter, Die Freimaurer, C.H. Beck, München, 20167, 128.
7 Vö. ehhez Aufklärung und Geheimgesellschaften. Zur politischen Funktion und Sozial struk-

tur der Freimaurerlogen im 18. Jahrhundert, szerk. Helmut Reinalter, Oldenbourg, 
München, 1989; U., Freimaurerei und Französische Revolution, Quatuor Coronati 
Jahrbuch 22. (1985), 155.

8 Helmut Reinalter, Freimaurerei und Jakobinismus im Einfl ussfeld der Französischen Revo-
 lution, Studi Tedeschi 21/3. (1978), 125; U., Freimaurerei, Jakobinismus und Demokratie = Die 
Französische Revolution und Mitteleuropa, szerk. U., Peter Lang, Frankfurt/M., 1992, 162.

9  Vö. ehhez Reinalter, Die Freimaurer, 128.
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3 Gotthold Ephraim Lessing, Ernst und Falk – Gespräche für Freimaurer. Mit einer Ein-
führung und Erläuterungen von Wolfgang Kelsch, Studien Verlag, Innsbruck, 2010.

4 Vö. ehhez Helmut Reinalter, Freimaurerische Reformprojekte unter Kaiser Leopold II., 
Quatuor-Coronati-Berichte 9. (1982/83), 8; U., Aufklärung, Humanität und Toleranz. Die 
Geschichte der österreichischen Freimaurerei im 18. Jahrhundert, Studien Verlag, Innsbruck 
2017, 227; Carlo Francovich, Storia della Massoneria in Italia, Ghibli, Firenze, 1975, 355; 
Hans Wagner, Die politische und kulturelle Bedeutung der Freimaurer im 18. Jahrhundert = 
Beförderer der Aufklärung in Mittel- und Osteuropa, 78; U., Die Lombardei und das Frei-
maurerpatent Josephs II. von 1785, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 31. 
(1978), 136; U., Die Freimaurer und die Reformen Kaiser Josephs II., Quatuor Coronati 
Jahrbuch 14. (1977), 55.

5 Vö. ehhez Helmut Reinalter, Freimaurerei und Demokratie im 18. Jahrhundert = U., 
Aufklärung und Moderne, Studien Verlag, Innsbruck, 2008, 265.
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6 Vö. Helmut Reinalter, Die Freimaurer, C.H. Beck, München, 20167, 128.
7 Vö. ehhez Aufklärung und Geheimgesellschaften. Zur politischen Funktion und Sozial struk-

tur der Freimaurerlogen im 18. Jahrhundert, szerk. Helmut Reinalter, Oldenbourg, 
München, 1989; U., Freimaurerei und Französische Revolution, Quatuor Coronati 
Jahrbuch 22. (1985), 155.

8 Helmut Reinalter, Freimaurerei und Jakobinismus im Einfl ussfeld der Französischen Revo-
 lution, Studi Tedeschi 21/3. (1978), 125; U., Freimaurerei, Jakobinismus und Demokratie = Die 
Französische Revolution und Mitteleuropa, szerk. U., Peter Lang, Frankfurt/M., 1992, 162.

9  Vö. ehhez Reinalter, Die Freimaurer, 128.
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Minden elővigyázatosság ellenére látnunk és értékelnünk kell, hogy 

a szabadkőműves személyiségek a kora újkori dogmák megszüntetésé-

ben, a felvilágosodásban és a szekularizációban, a polgári forradalmak-

ban, az emberi jogok elterjedésében, a béketörekvésekben, a modern 

szociális állam és a parlamentarizmus kialakulásában minden bizony-

nyal szerepet játszottak. Kétségkívül megállapítható, hogy ez nem 

lényegi hatás volt, jóllehet, a humanitás és tolerancia szabadkőműves 

eszméi befolyással voltak a szellemtörténeti és politikai fejlődésre. 

A szabadkőművesség nem mint mozgató vagy kiváltó erő jelent meg, 

hanem ösztönző és serkentő hatása volt, akár a katalizátoroknak.10

A szabadkőművesség kulturális jelentősége elsősorban abban a tö-

rekvésben állt, hogy lehetőleg az összes hitvallást és a különböző tár-

sadalmi-politikai felfogásokat egyetlen toleráns formában egyesítse, 

valamint szimbólumainak ápolásában és továbbfejlesztésében is azáltal, 

hogy neves szabadkőműves írók és művészek beszédekben, dalokban, 

költeményekben, képeken, emlékérmeken és rézmetszeteken megjele-

nítik őket. Ebben az összefüggésben meg kell említenünk a szabad-

kőművesek számos tudományos kezdeményezését és tevékenységét 

is, amelyeket tudós társaságokban fejtettek ki, mint például a londoni 

Royal Societyben, a párizsi Académie des Sciences-ben és a különböző 

francia tartományi akadémiákon, az Enciklopédiában és az olasz akadé-

miákon, valamint a párizsi „Aux Neufs Soeurs” elitpáholyában, amelyet 

1776-ban alapítottak és számos tudós, illetve művész volt a soraiban, 

továbbá a bécsi „Zur wahren Eintracht” páholyban, amely egy szabad-

kőműves tudományos akadémia tervei alapján jött létre. Szembetűnő 

kulturális törekvésként lehet itt felismerni mindenekelőtt az egzakt tu-

dományok iránti érdeklődést, a toleranciára való igyekezetet a külön-

böző hitvallások között, valamint az emberi egyenlőség sürgetését, 

amely a páholyokon belüli rendi privilégiumok leépítésében manifesz-

tálódott.

A francia forradalom 1789. augusztus 26-án elfogadott Emberi és 

polgári jogok nyilatkozatában,11 amelyet erősen befolyásolt az amerikai 

alkotmány, és amelyet a szabadkőműves La Fayette kezdeményezésére 

először az Aix-en-Provence-i páholyban fogalmaztak meg, ezt olvas-

hatjuk: „Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik 

10 Helmut Reinalter, Vorwort = Freimaurerische Persönlichkeiten in Europa, szerk. U., 
Studien Verlag, Innsbruck, 2014, 9.

11 Az eredeti szövegben itt 1791. szeptember 13. szerepel, ám 1791 szeptemberéhez az új 
francia alkotmány elfogadása kötődik. (Szerk. megj.)

és marad. Minden szuverenitás elve természeténél fogva a nemzetben 

lakozik; sem testület, sem egyén nem gyakorolhat hatalmat, ha (az) 

nem határozottan tőle ered.” A „szabadság, egyenlőség, testvériség” 

forradalmi jelszavai az emberi jogokat és annak kifejeződéseit tartal-

mazzák, és különösen erősen rögzültek a francia szabadkőművesség-

ben. A bécsi nagypáholy alapította az Emberi Jogok Osztrák Ligáját. 

Az Emberi Jogok Cseh Ligáját is részben szabadkőművesek hozták 

létre. Az ENSZ 1948-ban rögzítette alapszabályában az általános 

emberi jogokat, és 1948. december 10-én kiadta Az emberi jogok egye-

temes nyilatkozatát.

Az emberi jogok a különböző antropológiai felfogások ellenére alap-

vető és világszerte érvényes politikai eszmévé váltak. Ez határozza 

meg a legalapvetőbb normákat az ember jogi, politikai, szociális és gaz-

dasági helyzetére nézve. Ugyan nem mindenhol a világon tartják tiszte-

letben, illetve érvényesítik azokat a jogokat ténylegesen, azonban alig 

akad olyan kormányképviselő vagy állam, aki meg merné tenni, hogy 

az emberi jogokat alapjaiban kérdőjelezze meg.

A szabadkőművesség mellett a 18. században olyan titkos politikai 

szövetségek is létrejöttek, amelyek noha részben befolyásolták a sza-

badkőműves-páholyokat, és átvették azok szervezeti struktúráját, vala-

mint szimbolikáját (néha megváltoztatott formában), de konspiratív cél-

kitűzésükben attól mégis különböztek. A politikai aspektus különösen 

jelentékenynek tűnt a kései felvilágosodásban, és kiváltképp a 18. század 

végén, amikor kimondottan politikailag orientált titkos társaságok jöt-

tek létre, amelyek politikai-ideológiai alapon szerveződtek. A szabad-

kőművesség ezzel szemben erősen hermetikus-ezoterikus tradíciókat 

ápolt, azonban még a felvilágosodás eszméi iránt is elköteleződött. Itt 

lehetne megemlíteni az Illuminátusok titkos szövetségét (1776), az 

Arany- és rózsakeresztes rendet (1710) és a Carbonari titkos mozgal-

mat (a 18. század végén).12

12 Vö. az itteni válogatással: Der Illuminatenorden (1776–1785/87). Ein politischer Geheim-
bund der Aufklärungszeit, szerk. Helmut Reinalter, Peter Lang, Frankfurt/M. – Berlin 
– Bern – New York – Paris – Wien, 1997; Norbert Schindler, Der Geheimbund der 
Illuminaten: Aufklärung, Geheimnis und Politik = Freimaurer und Geheimbünde im 18. 
Jahrhundert, 284; Der Geheimbund der Illuminaten. Darstellung – Analyse – Doku men-
tation, szerk. Richard van Dülmen, F. Frommann, Stuttgart – Bad Cannstatt, 1975; 
Horst Möller, Die Bruderschaft der Gold- und Rosenkreuzer. Struktur, Zielsetzung und 
Wirkung einer anti-aufklärerischen Geheimgesellschaft = Freimaurer und Geheimbünde im 
18. Jahrhundert, 199; Roland Edighoffer, Die Rosenkreuzer, C.H. Beck, München, 
1995; Helmut Reinalter, Geheimbünde in Tirol. Von der Aufklärung bis zur Revolution 
1848/49, Studien Verlag, Innsbruck, 2011, 75, 94, 181.
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ban, az emberi jogok elterjedésében, a béketörekvésekben, a modern 

szociális állam és a parlamentarizmus kialakulásában minden bizony-

nyal szerepet játszottak. Kétségkívül megállapítható, hogy ez nem 

lényegi hatás volt, jóllehet, a humanitás és tolerancia szabadkőműves 

eszméi befolyással voltak a szellemtörténeti és politikai fejlődésre. 

A szabadkőművesség nem mint mozgató vagy kiváltó erő jelent meg, 

hanem ösztönző és serkentő hatása volt, akár a katalizátoroknak.10

A szabadkőművesség kulturális jelentősége elsősorban abban a tö-

rekvésben állt, hogy lehetőleg az összes hitvallást és a különböző tár-

sadalmi-politikai felfogásokat egyetlen toleráns formában egyesítse, 

valamint szimbólumainak ápolásában és továbbfejlesztésében is azáltal, 

hogy neves szabadkőműves írók és művészek beszédekben, dalokban, 

költeményekben, képeken, emlékérmeken és rézmetszeteken megjele-

nítik őket. Ebben az összefüggésben meg kell említenünk a szabad-

kőművesek számos tudományos kezdeményezését és tevékenységét 

is, amelyeket tudós társaságokban fejtettek ki, mint például a londoni 

Royal Societyben, a párizsi Académie des Sciences-ben és a különböző 

francia tartományi akadémiákon, az Enciklopédiában és az olasz akadé-

miákon, valamint a párizsi „Aux Neufs Soeurs” elitpáholyában, amelyet 

1776-ban alapítottak és számos tudós, illetve művész volt a soraiban, 

továbbá a bécsi „Zur wahren Eintracht” páholyban, amely egy szabad-

kőműves tudományos akadémia tervei alapján jött létre. Szembetűnő 

kulturális törekvésként lehet itt felismerni mindenekelőtt az egzakt tu-

dományok iránti érdeklődést, a toleranciára való igyekezetet a külön-

böző hitvallások között, valamint az emberi egyenlőség sürgetését, 

amely a páholyokon belüli rendi privilégiumok leépítésében manifesz-

tálódott.

A francia forradalom 1789. augusztus 26-án elfogadott Emberi és 

polgári jogok nyilatkozatában,11 amelyet erősen befolyásolt az amerikai 

alkotmány, és amelyet a szabadkőműves La Fayette kezdeményezésére 

először az Aix-en-Provence-i páholyban fogalmaztak meg, ezt olvas-

hatjuk: „Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik 

10 Helmut Reinalter, Vorwort = Freimaurerische Persönlichkeiten in Europa, szerk. U., 
Studien Verlag, Innsbruck, 2014, 9.

11 Az eredeti szövegben itt 1791. szeptember 13. szerepel, ám 1791 szeptemberéhez az új 
francia alkotmány elfogadása kötődik. (Szerk. megj.)

és marad. Minden szuverenitás elve természeténél fogva a nemzetben 

lakozik; sem testület, sem egyén nem gyakorolhat hatalmat, ha (az) 

nem határozottan tőle ered.” A „szabadság, egyenlőség, testvériség” 

forradalmi jelszavai az emberi jogokat és annak kifejeződéseit tartal-

mazzák, és különösen erősen rögzültek a francia szabadkőművesség-

ben. A bécsi nagypáholy alapította az Emberi Jogok Osztrák Ligáját. 

Az Emberi Jogok Cseh Ligáját is részben szabadkőművesek hozták 

létre. Az ENSZ 1948-ban rögzítette alapszabályában az általános 

emberi jogokat, és 1948. december 10-én kiadta Az emberi jogok egye-

temes nyilatkozatát.

Az emberi jogok a különböző antropológiai felfogások ellenére alap-

vető és világszerte érvényes politikai eszmévé váltak. Ez határozza 

meg a legalapvetőbb normákat az ember jogi, politikai, szociális és gaz-

dasági helyzetére nézve. Ugyan nem mindenhol a világon tartják tiszte-

letben, illetve érvényesítik azokat a jogokat ténylegesen, azonban alig 

akad olyan kormányképviselő vagy állam, aki meg merné tenni, hogy 

az emberi jogokat alapjaiban kérdőjelezze meg.

A szabadkőművesség mellett a 18. században olyan titkos politikai 

szövetségek is létrejöttek, amelyek noha részben befolyásolták a sza-

badkőműves-páholyokat, és átvették azok szervezeti struktúráját, vala-

mint szimbolikáját (néha megváltoztatott formában), de konspiratív cél-

kitűzésükben attól mégis különböztek. A politikai aspektus különösen 

jelentékenynek tűnt a kései felvilágosodásban, és kiváltképp a 18. század 

végén, amikor kimondottan politikailag orientált titkos társaságok jöt-

tek létre, amelyek politikai-ideológiai alapon szerveződtek. A szabad-

kőművesség ezzel szemben erősen hermetikus-ezoterikus tradíciókat 

ápolt, azonban még a felvilágosodás eszméi iránt is elköteleződött. Itt 

lehetne megemlíteni az Illuminátusok titkos szövetségét (1776), az 

Arany- és rózsakeresztes rendet (1710) és a Carbonari titkos mozgal-

mat (a 18. század végén).12

12 Vö. az itteni válogatással: Der Illuminatenorden (1776–1785/87). Ein politischer Geheim-
bund der Aufklärungszeit, szerk. Helmut Reinalter, Peter Lang, Frankfurt/M. – Berlin 
– Bern – New York – Paris – Wien, 1997; Norbert Schindler, Der Geheimbund der 
Illuminaten: Aufklärung, Geheimnis und Politik = Freimaurer und Geheimbünde im 18. 
Jahrhundert, 284; Der Geheimbund der Illuminaten. Darstellung – Analyse – Doku men-
tation, szerk. Richard van Dülmen, F. Frommann, Stuttgart – Bad Cannstatt, 1975; 
Horst Möller, Die Bruderschaft der Gold- und Rosenkreuzer. Struktur, Zielsetzung und 
Wirkung einer anti-aufklärerischen Geheimgesellschaft = Freimaurer und Geheimbünde im 
18. Jahrhundert, 199; Roland Edighoffer, Die Rosenkreuzer, C.H. Beck, München, 
1995; Helmut Reinalter, Geheimbünde in Tirol. Von der Aufklärung bis zur Revolution 
1848/49, Studien Verlag, Innsbruck, 2011, 75, 94, 181.
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bad költözködési jog, a gyülekezési szabadság, valamint a népképvi-

seleti választások és az esküdtszék létrejötte volt a tét. A politikai célok 

középpontja az alapjogok közös értékkánonja volt. Az első szövetségi 

alkotmány 1848-ban például Svájcot államszövetségből szövetségi 

köztársasággá változtatta. Ezen törekvések hátterében többek között 

a politikailag igen aktív svájci szabadkőműves testvérek álltak.16

Az egyre erősebbé váló „laicizmussal” és kultúrharccal összefüg-

gésben a szabadkőművesség nem maradt befolyás nélkül. Ebben az 

esetben a hangsúlyozottan antiklerikális magatartás, valamint az egy-

ház és állam szigorú szétválasztása bizonyult jelentősnek. A szabadkő-

művesség a katolikus egyház szempontjából a laicizmus hajtóerejének 

tekinthető, egy tisztán e világi kultúra képviselőjeként és ennek a liberá-

lis iránynak a fő támogatójaként jelenik meg. Az erős reformirányult-

ságon, a felvilágosodási és szekularizációs törekvéseken, a demokrácia 

és a modern parlamentarizmus kialakításában való részvételen keresztül 

a szabadkőművesség a modern társadalom keletkezésének és fejlődé-

sének egy le nem becsülhető összetevője volt.

Később szabadkőműves körökben az első világháborút – különböző 

publikációkban – mint őrületet kommentálták, és a háború kirobban-

tásának fő bűnét részben a központi hatalmaknak tulajdonították. Sok 

szabadkőműves ezért a konfl iktus megoldására és a békére törekedett. 

A testvérek már az első világháborúban pacifi sta csoportokba és szer-

vezetekbe tömörültek. A szabadkőművesek ellenségei szintén meg 

akarták találni a háború felelőseit, és ezeket, mindenkori logikájuknak 

megfelelően, a szabadkőművesekben lelték fel. Az ezzel kapcsolatos 

összeesküvés-elméletek még odáig is elmentek, hogy a béketárgyalások 

lezárását „titkos diktátorok” hatására vezették vissza.17

Németországban már Hitler hatalomra jutása előtt hevesen támad-

ták a szabadkőművességet, különösen Erich Ludendorff  és köre. Mivel 

az összeesküvés-elméletekre való hajlam válságos időszakban ugrás-

szerűen megnőtt, érthető, hogy az összeesküvés-ideológiák 1918 után 

nem csak Németországban kaptak új aktualitást. Ebben az időszakban 

a politikai puccskísérleteket követően relatív működőképes volt a sta-

16 Vö. ennek az időszaknak a szabadkőműves személyiségeivel foglalkozó átfogó biblio-
gráfi ával: Biographisches Lexikon der demokratischen und liberalen Bewegungen in Mittel-
europa 1770–1848/49, 8. Band, hg. Helmut Reinalter – Claus Oberhauser, Peter Lang, 
Frankfurt/M., 2015.

17 Helmut Reinalter, Die Weltverschwörer. Was Sie alles nie erfahren sollten, Ecowin, Salz-
burg, 2010; U., Die „Entente-Freimaurerei“ und der Erste Weltkrieg – Eine Variante der 
Verschwörungstheorie = Freimaurer und Geheimbünde im 19. und 20. Jahrhundert in Mittel-
europa, 30. 

A 19. században, I. Napóleon idején Franciaországban több katonai 

páholy, illetve hadi páholy13 létezett. Napóleon szellemi és etikai hatal-

mi tényezőt látott a szabadkőművességben, és politikai terveinek meg-

valósításához egy ideológuscsoportot alkalmazott, amelynek tagjai között 

több szabadkőműves is volt. Az „ideológusok” csoportja eleinte még 

fi lozófi ai tudományokkal foglalkozott, később azonban a tudományos 

megismerés alapján a francia állam politikájára is hatást kívánt gyako-

rolni, különösen a nevelési és oktatási ügyekre koncentrált. Az ideoló-

gusok ilyen irányú törekvései a császárral való vitás szituációhoz vezet-

tek, aki 1803-ban a morális és politikai tudományok osztályát a francia 

Nemzeti Intézetbe olvasztotta. Napóleon végül is jóindulatúan kezelte 

a szabadkőművességet, ezt bizonyítja a tény, hogy testvérei a szövet-

séghez tartoztak, ráadásul a szabadkőműves hierarchia csúcsán is álltak.14

Számos 19. századi szabadkőműves beszédből világossá válik, hogy 

a kozmopolitizmus, a haza, a patriotizmus, becsület, törvény és rend 

ebben az időben a testvériség centrális kulcsfogalmait képezték. Két-

ségtelen, hogy az ipari forradalom és a politikai, társadalmi fejlődés 

hatása alatt ment végbe a szabadkőművesség alapvető átalakulása, ame-

lyet reformok fémjeleztek. Ezekben a reformokban a szabadkőművesek 

is lényegileg érdekeltek voltak, különösen a porosz átalakításokban, 

illetve a Rajnai Szövetség államainak reformjaiban. Franciaországban 

az 1830-as júliusi forradalmat követően, amelyben a szabadkőművesek 

is aktívan részt vettek, a szabadkőművesek a liberális és a demokratikus 

oldalon is egyaránt jelen voltak. A szabadkőművességet szellemileg és 

politikailag már előtte és utána is befolyásolta a kialakuló nacionaliz-

mus és a különböző egyesítő és szabadságmozgalmak.15 

A francia 1848–49-es februári forradalomban a „demokratikus köz-

társaság” és a „szociális köztársaság” közti feszültségek heves politikai 

konfl iktusokhoz vezettek. Bár a kormány többségileg polgári erőkből 

állt és mindenekelőtt politikai reformokat akartak bevezetni, a bal-

oldali ellenzék és a proletariátus erős nyomást gyakorolt rá. Az 1848-as 

forradalmat nagy szabadságmozgalomként lehet érteni, amelyben a 

sajtó szabadsága, a szabad egyesülés, a parlamenti választások, a sza-

13 A német szövegben a Feldlogen kifejezés szerepel, amely olyan hadi vagy ezredbeli 
mozgósítható páholyt jelent, amely a katonai páhollyal ellentétben csak a háborús 
időszakban működött. (Ford. megj.)

14 Vö. ehhez Helmut Reinalter, Aufklärung und Moderne, Studien Verlag, Innsbruck, 
2008, 210.

15 Vö. Handbuch zur Geschichte der demokratischen Bewegungen in Zentraleuropa, szerk. 
Helmut Reinalter, Peter Lang, Frankfurt/M., 2012, 14.
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esetben a hangsúlyozottan antiklerikális magatartás, valamint az egy-

ház és állam szigorú szétválasztása bizonyult jelentősnek. A szabadkő-

művesség a katolikus egyház szempontjából a laicizmus hajtóerejének 

tekinthető, egy tisztán e világi kultúra képviselőjeként és ennek a liberá-

lis iránynak a fő támogatójaként jelenik meg. Az erős reformirányult-

ságon, a felvilágosodási és szekularizációs törekvéseken, a demokrácia 

és a modern parlamentarizmus kialakításában való részvételen keresztül 

a szabadkőművesség a modern társadalom keletkezésének és fejlődé-

sének egy le nem becsülhető összetevője volt.

Később szabadkőműves körökben az első világháborút – különböző 

publikációkban – mint őrületet kommentálták, és a háború kirobban-

tásának fő bűnét részben a központi hatalmaknak tulajdonították. Sok 

szabadkőműves ezért a konfl iktus megoldására és a békére törekedett. 

A testvérek már az első világháborúban pacifi sta csoportokba és szer-

vezetekbe tömörültek. A szabadkőművesek ellenségei szintén meg 

akarták találni a háború felelőseit, és ezeket, mindenkori logikájuknak 

megfelelően, a szabadkőművesekben lelték fel. Az ezzel kapcsolatos 

összeesküvés-elméletek még odáig is elmentek, hogy a béketárgyalások 

lezárását „titkos diktátorok” hatására vezették vissza.17

Németországban már Hitler hatalomra jutása előtt hevesen támad-

ták a szabadkőművességet, különösen Erich Ludendorff  és köre. Mivel 

az összeesküvés-elméletekre való hajlam válságos időszakban ugrás-

szerűen megnőtt, érthető, hogy az összeesküvés-ideológiák 1918 után 

nem csak Németországban kaptak új aktualitást. Ebben az időszakban 

a politikai puccskísérleteket követően relatív működőképes volt a sta-

16 Vö. ennek az időszaknak a szabadkőműves személyiségeivel foglalkozó átfogó biblio-
gráfi ával: Biographisches Lexikon der demokratischen und liberalen Bewegungen in Mittel-
europa 1770–1848/49, 8. Band, hg. Helmut Reinalter – Claus Oberhauser, Peter Lang, 
Frankfurt/M., 2015.

17 Helmut Reinalter, Die Weltverschwörer. Was Sie alles nie erfahren sollten, Ecowin, Salz-
burg, 2010; U., Die „Entente-Freimaurerei“ und der Erste Weltkrieg – Eine Variante der 
Verschwörungstheorie = Freimaurer und Geheimbünde im 19. und 20. Jahrhundert in Mittel-
europa, 30. 

A 19. században, I. Napóleon idején Franciaországban több katonai 

páholy, illetve hadi páholy13 létezett. Napóleon szellemi és etikai hatal-

mi tényezőt látott a szabadkőművességben, és politikai terveinek meg-

valósításához egy ideológuscsoportot alkalmazott, amelynek tagjai között 

több szabadkőműves is volt. Az „ideológusok” csoportja eleinte még 

fi lozófi ai tudományokkal foglalkozott, később azonban a tudományos 

megismerés alapján a francia állam politikájára is hatást kívánt gyako-

rolni, különösen a nevelési és oktatási ügyekre koncentrált. Az ideoló-

gusok ilyen irányú törekvései a császárral való vitás szituációhoz vezet-

tek, aki 1803-ban a morális és politikai tudományok osztályát a francia 

Nemzeti Intézetbe olvasztotta. Napóleon végül is jóindulatúan kezelte 

a szabadkőművességet, ezt bizonyítja a tény, hogy testvérei a szövet-

séghez tartoztak, ráadásul a szabadkőműves hierarchia csúcsán is álltak.14

Számos 19. századi szabadkőműves beszédből világossá válik, hogy 

a kozmopolitizmus, a haza, a patriotizmus, becsület, törvény és rend 

ebben az időben a testvériség centrális kulcsfogalmait képezték. Két-

ségtelen, hogy az ipari forradalom és a politikai, társadalmi fejlődés 

hatása alatt ment végbe a szabadkőművesség alapvető átalakulása, ame-

lyet reformok fémjeleztek. Ezekben a reformokban a szabadkőművesek 

is lényegileg érdekeltek voltak, különösen a porosz átalakításokban, 

illetve a Rajnai Szövetség államainak reformjaiban. Franciaországban 

az 1830-as júliusi forradalmat követően, amelyben a szabadkőművesek 

is aktívan részt vettek, a szabadkőművesek a liberális és a demokratikus 

oldalon is egyaránt jelen voltak. A szabadkőművességet szellemileg és 

politikailag már előtte és utána is befolyásolta a kialakuló nacionaliz-

mus és a különböző egyesítő és szabadságmozgalmak.15 

A francia 1848–49-es februári forradalomban a „demokratikus köz-

társaság” és a „szociális köztársaság” közti feszültségek heves politikai 

konfl iktusokhoz vezettek. Bár a kormány többségileg polgári erőkből 

állt és mindenekelőtt politikai reformokat akartak bevezetni, a bal-

oldali ellenzék és a proletariátus erős nyomást gyakorolt rá. Az 1848-as 

forradalmat nagy szabadságmozgalomként lehet érteni, amelyben a 

sajtó szabadsága, a szabad egyesülés, a parlamenti választások, a sza-

13 A német szövegben a Feldlogen kifejezés szerepel, amely olyan hadi vagy ezredbeli 
mozgósítható páholyt jelent, amely a katonai páhollyal ellentétben csak a háborús 
időszakban működött. (Ford. megj.)

14 Vö. ehhez Helmut Reinalter, Aufklärung und Moderne, Studien Verlag, Innsbruck, 
2008, 210.

15 Vö. Handbuch zur Geschichte der demokratischen Bewegungen in Zentraleuropa, szerk. 
Helmut Reinalter, Peter Lang, Frankfurt/M., 2012, 14.
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a szabadkőművesség humanitárius céljaival. Csak a szövetségesek győ-

zelmével tért vissza a szabadkőművesség először Nyugat-Európába, 

amíg a Szovjetunió befolyási térségében csupán néhány reaktiválási 

kísérlet történt. A vasfüggöny létrehozása 1947–48-ban a kelet-európai 

szabadkőművesség számára erős korlátozásokkal járt. A szervezeti új-

jáépítés a háborús következmények miatt csak nagyon nehezen ment 

végbe, ezért a szabadkőművesség már nem tudta visszaszerezni a ko-

rábbi társadalmi jelentőségét. Sok testvér a háborús események áldo-

zata lett, és sok zsidó szabadkőműves vesztette életét koncentrációs 

táborokban. Rögtön a háború után különböző európai országokban 

több olyan aktivitást is kezdeményeztek, melyeknek célja a világban 

szétszórt testvérek közötti kapcsolatfelvétel volt. 

Az európai szabadkőművesség újraindítása 1945-től csak nagyon 

nehezen sikerült. Ennek oka az ezt megelőző zsidóüldözésekben, a két 

háború közötti időszak politikai eseményeiben és a második világhá-

borúban keresendő. A szabadkőműves tevékenységek feltámasztása 

kizárólag az amerikai testvérek szellemi és anyagi támogatásával vált 

lehetővé. Tevékenységük mérvadónak bizonyult a Marshall-terv létre-

hozásában is, amely az Egyesült Államok óriási gazdasági újjáépítési 

programját jelentette, és mely a második világháborút követően a háború 

következményeitől szenvedő Nyugat-Európa javát szolgálta. A szabad-

kőművesség már az első világháborút követően egyre intenzívebben kez-

dett foglalkozni az európai eszmével. Így hozták létre 1922-ben a Pán-

európa Uniót, amely európai egységmozgalomként érthető, s melyben 

számos szabadkőműves is részt vett. A szabadkőművesség ebben az 

összefüggésben már a kezdetektől fogva tudatában volt annak, hogy 

ennek a tervezetnek egy európai toleranciamodellre volna szüksége. 

Ennek kidolgozására több kőművesjavaslatot is felterjesztettek.20

Manapság általánosan gyarapodnak a társadalmunk haladását 

érintő aggályok és kételyek. Az újkori felvilágosodás optimizmusából, 

a tudományos-technikai haladásból és a megvalósíthatósági meggyő-

ződésből származó elképzelés nem kevés ember szerint került válságba. 

A posztmodern viszonylagosság mint erre az állapotra és a globalizá-

cióra adott válasz mindenesetre áttekinthetetlen és kérdéses marad. 

A szabadkőművesség szabadságképzetének, felvilágosult gondolkodá-

sának, humanitásának és toleranciájának értelmében igyekszik ennek 

a krízisnek az okait érthetőbbé tenni, és abból megfelelő konzekven-

20 Walter Göhring, Richard Coudenhove-Kalergi, Kremayr & Scheriau, Wien, 2016.

bilizálás politikája a weimari köztársaságban, amelyben a politikus és 

szabadkőműves Gustav Stresemann fontos szerepet töltött be.

Az 1930-as évvel bekövetkező nemzetiszocialista felemelkedés 

és politikai hatalomra jutás a szabadkőművesség számára semmi jót 

nem tartogatott. Ebből az okból kifolyólag több szabadkőműves el-

hagyta páholyát, főként amikor lokális szinten ez kihágásnak számított 

és a testvérek fenyegetve érezték magukat. 1934 januárjában a porosz 

miniszterelnök, Hermann Göring aláírt egy szabadkőművesség-ellenes 

rendeletet. Bár a humanitárius páholyok testvéreinél egyértelmű volt 

a nemzetiszocializmus elutasítása, néhány testvér mégis azt remélte, 

hogy a nemzeti-konzervatív erők képesek a diktatúrát határok közé 

szorítani. Az 1933–1945 közötti időszakban fokozatosan ment végbe 

a német nagypáholyok és a kisebb páholyok felbomlása, amit fosztoga-

tás, gyalázat, rágalmazás, deportálás, kínzás, sőt még szórványos pusz-

tulás is kísért.18 Ausztriában a német csapatok bevonulását követően 

a rendőrség azonnal bezáratta a nagypáholyt, az SA, az SS és a csőcse-

lék elfoglalta és kifosztotta a bécsi páholyházat. A nemzetiszocialista 

igazgatás ezáltal jutott el a páholyvagyon elkobzásához és az egyesü-

letek likvidálásához. A nagypáholy vezető tisztviselőit letartóztatták, 

egyeseket közülük pedig koncentrációs táborokba deportáltak.

A szabadkőművesség már a 19. század végén és azt követően főleg 

a 20. században a békére törekedett, és ezért tagjai különböző béke-

kongresszusokon vettek részt. A szabadkőműves Alfred Hermann Fried 

a Nobel-békedíjat is megkapta.19 Célkitűzései által a szabadkőműves-

ség az európai szociálisan érzékeny állam kialakítását is befolyásolta, és 

mindig a szociális reformok és a szegényebb néprétegekről való gondos-

kodás mellett lépett fel. A szabadkőműves-páholyok és tagjaik személyes 

és társadalmi elkötelezettségükön túl pénzadományokkal és természeti 

juttatásokkal is támogatták az embereket, nehézségben és jólétben egy-

aránt. A szabadkőművesek különleges törekvése volt az egészségügy 

reformok általi javítása, idősotthonok és kórházak létrehozása.

Már a két háború közti időszakban és a második világháború kitö-

rése után messzemenően megbomlottak az európai szabadkőművesség 

struktúrái. A nagy kataklizma, katonai szövetségeseivel és számos áldo-

zatával együtt, ahogyan már az első világháború esetében is, ellenkezett 

18 Freimaurerei und europäischer Faschismus, szerk. Helmut Reinalter, Studien Verlag, 
Innsbruck, 2009.

19 Walter Göhring, Verdrängt und Vergessen. Friedensnobelpreisträger Alfred Hermann Fried, 
Kremayr & Scheriau, Wien, 2006; Marcus G. Patka, Freimaurerei und Sozialreform, 
Löcker Verlag, Wien, 2011.
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a szabadkőművesség humanitárius céljaival. Csak a szövetségesek győ-

zelmével tért vissza a szabadkőművesség először Nyugat-Európába, 

amíg a Szovjetunió befolyási térségében csupán néhány reaktiválási 

kísérlet történt. A vasfüggöny létrehozása 1947–48-ban a kelet-európai 

szabadkőművesség számára erős korlátozásokkal járt. A szervezeti új-

jáépítés a háborús következmények miatt csak nagyon nehezen ment 

végbe, ezért a szabadkőművesség már nem tudta visszaszerezni a ko-

rábbi társadalmi jelentőségét. Sok testvér a háborús események áldo-

zata lett, és sok zsidó szabadkőműves vesztette életét koncentrációs 

táborokban. Rögtön a háború után különböző európai országokban 

több olyan aktivitást is kezdeményeztek, melyeknek célja a világban 

szétszórt testvérek közötti kapcsolatfelvétel volt. 

Az európai szabadkőművesség újraindítása 1945-től csak nagyon 

nehezen sikerült. Ennek oka az ezt megelőző zsidóüldözésekben, a két 

háború közötti időszak politikai eseményeiben és a második világhá-

borúban keresendő. A szabadkőműves tevékenységek feltámasztása 

kizárólag az amerikai testvérek szellemi és anyagi támogatásával vált 

lehetővé. Tevékenységük mérvadónak bizonyult a Marshall-terv létre-

hozásában is, amely az Egyesült Államok óriási gazdasági újjáépítési 

programját jelentette, és mely a második világháborút követően a háború 

következményeitől szenvedő Nyugat-Európa javát szolgálta. A szabad-

kőművesség már az első világháborút követően egyre intenzívebben kez-

dett foglalkozni az európai eszmével. Így hozták létre 1922-ben a Pán-

európa Uniót, amely európai egységmozgalomként érthető, s melyben 

számos szabadkőműves is részt vett. A szabadkőművesség ebben az 

összefüggésben már a kezdetektől fogva tudatában volt annak, hogy 

ennek a tervezetnek egy európai toleranciamodellre volna szüksége. 

Ennek kidolgozására több kőművesjavaslatot is felterjesztettek.20

Manapság általánosan gyarapodnak a társadalmunk haladását 

érintő aggályok és kételyek. Az újkori felvilágosodás optimizmusából, 

a tudományos-technikai haladásból és a megvalósíthatósági meggyő-

ződésből származó elképzelés nem kevés ember szerint került válságba. 

A posztmodern viszonylagosság mint erre az állapotra és a globalizá-

cióra adott válasz mindenesetre áttekinthetetlen és kérdéses marad. 

A szabadkőművesség szabadságképzetének, felvilágosult gondolkodá-

sának, humanitásának és toleranciájának értelmében igyekszik ennek 

a krízisnek az okait érthetőbbé tenni, és abból megfelelő konzekven-

20 Walter Göhring, Richard Coudenhove-Kalergi, Kremayr & Scheriau, Wien, 2016.

bilizálás politikája a weimari köztársaságban, amelyben a politikus és 

szabadkőműves Gustav Stresemann fontos szerepet töltött be.

Az 1930-as évvel bekövetkező nemzetiszocialista felemelkedés 

és politikai hatalomra jutás a szabadkőművesség számára semmi jót 

nem tartogatott. Ebből az okból kifolyólag több szabadkőműves el-

hagyta páholyát, főként amikor lokális szinten ez kihágásnak számított 

és a testvérek fenyegetve érezték magukat. 1934 januárjában a porosz 

miniszterelnök, Hermann Göring aláírt egy szabadkőművesség-ellenes 

rendeletet. Bár a humanitárius páholyok testvéreinél egyértelmű volt 

a nemzetiszocializmus elutasítása, néhány testvér mégis azt remélte, 

hogy a nemzeti-konzervatív erők képesek a diktatúrát határok közé 

szorítani. Az 1933–1945 közötti időszakban fokozatosan ment végbe 

a német nagypáholyok és a kisebb páholyok felbomlása, amit fosztoga-

tás, gyalázat, rágalmazás, deportálás, kínzás, sőt még szórványos pusz-

tulás is kísért.18 Ausztriában a német csapatok bevonulását követően 

a rendőrség azonnal bezáratta a nagypáholyt, az SA, az SS és a csőcse-

lék elfoglalta és kifosztotta a bécsi páholyházat. A nemzetiszocialista 

igazgatás ezáltal jutott el a páholyvagyon elkobzásához és az egyesü-

letek likvidálásához. A nagypáholy vezető tisztviselőit letartóztatták, 

egyeseket közülük pedig koncentrációs táborokba deportáltak.

A szabadkőművesség már a 19. század végén és azt követően főleg 

a 20. században a békére törekedett, és ezért tagjai különböző béke-

kongresszusokon vettek részt. A szabadkőműves Alfred Hermann Fried 

a Nobel-békedíjat is megkapta.19 Célkitűzései által a szabadkőműves-

ség az európai szociálisan érzékeny állam kialakítását is befolyásolta, és 

mindig a szociális reformok és a szegényebb néprétegekről való gondos-

kodás mellett lépett fel. A szabadkőműves-páholyok és tagjaik személyes 

és társadalmi elkötelezettségükön túl pénzadományokkal és természeti 

juttatásokkal is támogatták az embereket, nehézségben és jólétben egy-

aránt. A szabadkőművesek különleges törekvése volt az egészségügy 

reformok általi javítása, idősotthonok és kórházak létrehozása.

Már a két háború közti időszakban és a második világháború kitö-

rése után messzemenően megbomlottak az európai szabadkőművesség 

struktúrái. A nagy kataklizma, katonai szövetségeseivel és számos áldo-

zatával együtt, ahogyan már az első világháború esetében is, ellenkezett 

18 Freimaurerei und europäischer Faschismus, szerk. Helmut Reinalter, Studien Verlag, 
Innsbruck, 2009.

19 Walter Göhring, Verdrängt und Vergessen. Friedensnobelpreisträger Alfred Hermann Fried, 
Kremayr & Scheriau, Wien, 2006; Marcus G. Patka, Freimaurerei und Sozialreform, 
Löcker Verlag, Wien, 2011.
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ciákat levonni a társadalom humanizálására. A szabadkőművesség 

szimbolikus nyelvében ez azt jelenti: „dolgozni az emberszeretet temp-

lomán”.21

Az itt felmutatott példák a szabadkőművesség politikai, társadal-

mi és kulturális befolyásáról azt tanúsítják, hogy a szabadkőművesség 

a kora újkor óta minden bizonnyal hatással van a fejlődési folyama-

tokra. Humánus és etikus célkitűzései révén legalább indirekt módon 

befolyásolhatta a társadalmat. A jelentőségét azonban ebben az össze-

függésben – ahogyan a különböző összeesküvés-elméletekben – nem 

kell túlértékelni.22 A szabadkőművesség, csakúgy, mint régen, most is 

egy nemzetközi kiterjedésű humanitárius szövetségként fogható fel, 

amely az emberi értékek tisztelete közben a toleranciáért, a felvilágoso-

dásért, a személyiség szabad fejlődéséért, az emberi jogokért és az álta-

lános emberszeretetért áll ki. A szabadkőművesség ezekkel a célokkal 

minden bizonnyal indirekt befolyással volt a társadalom alakulására.

Pataki Viktor fordítása

21 Helmut Reinalter, Die Freimaurer; Helmut Reinalter, Der aufgeklärte Mensch, 
Königs hausen & Neumann, Würzburg, 2016.

22 Vö. általában Helmut Reinalter, Die Rolle der Freimaurerei und Geheimgesellschaften im 
18. Jahrhundert, Scientia Verlag, Innsbruck, 1995.

Vári László

SZABADKŐMŰVESSÉG 
MAGYARORSZÁGON MA ÉS TEGNAP

Magyarországon ma több szabadkőműves nagypáholy és páholy dolgo-

zik, összesen mintegy 400–600 taggal. Ez azonban nem összemérhető 

sem a hazai szabadkőművesség fénykorának számító 1886–1914-es évek 

végének szinte száz páholyával és 7500 körüli taglétszámával,1 sem az 

1945 után csupán rövid ideig működő tizenkilenc páholyban tevékeny-

kedők mintegy ezres létszámával.2 A hazai szabadkőművesek száma je-

lentősen elmarad a szomszédos országokétól is, Romániában például 

napjainkban jóval több mint tízezer szabadkőművesest számlálnak.3

Itt érdemes korrigálni azt a széles körben elterjedt adatot, amely sze-

rint a világ országaiban összesen mintegy hatmillió szabadkőműves pá-

holytag lenne. Ez a szám az 1960-as évekből származik és belegyökere-

zett a fejekbe, de mára már két és fél millióra csökkent a szabadkőműve-

sek száma, egyértelműen az USA-beli létszám drasztikus fogyása miatt. 

Egy friss kutatás szerint 2010-ben a világon összesen 2 665 000 

szabadkőműves volt, ebből Észak-Amerikában 1 555 000, Európában 

665 000 (ennek a kétharmada a brit szigeteken, egyötöde Franciaor-

szágban), Közép- és Dél-Amerikában 265 000, Ausztráliában és Új-

Zélandon 100 000, Ázsiában 70 000, Afrikában 5000.4 Ez a létszám 

1 Az 1920 után többször is megjelentetett szabadkőművesség-ellenes kiadványok (lásd: 
Palatinus József, Szabadkőművesek Magyarországon, Budapest, 1944) mintegy 13 000 
szabadkőműves nevét sorolják fel az 1870–1919-es periódusra, de ezek jelentős része 
1914-re elhunyt vagy elhagyta páholyát (illetve megszűnt a páholya). Hass ezek és a nagy-
páholy jelentései alapján 7400-ra teszi az 1914-ben aktív hazai szabadkőművesek szá-
mát. (Lásd: Ludwik Hass, Th e Socio-Professional Composition of Hungarian Freemasonry 
(1868–1920), Acta Poloniae Historica 30. [1974], 94.) Ő viszont nem veszi fi gyelembe 
az 1910 után működő, a Symbolikus Nagypáholy által el nem ismert Magyarországi 
Szabadkőművesek Reform Nagypáholyát, amelynek létszáma alulról súrolta a száz főt. 
Lásd: Vári László, Th e Hungarian Grand Lodge of the Freimaurerbund „Zur aufgehenden 
Sonne”, Wiener Jahrbuch für historische Freimaurerforschung 37. (2017), 173–193.

2 Az ötéves időszak legnagyobb létszáma mintegy 1300 fő volt, de ez a betiltás előtti 
időkre már körülbelül 1000-re csökkent. Lásd: L. Nagy Zsuzsa, Szabadkőművesek, Aka-
démiai, Budapest, 1988, 123.

3 Romániában 2010-ben mintegy 8000 szabadkőműves volt, lásd: https://www.curentul.
info/actualitate/masoneria-romana-si-conducatorii-lojelor-pentru-prima-oara-la-vedere/; 
2015-ben pedig már 12 000, lásd: http://freimaurer-wiki.de/index.php/Rumänien. Line-
á ris növekedést feltételezve 2017-ben 13 600 fő körüli lehet a létszám.

4 Hans-Hermann Höhmann, Freimaurerei, Analysen, Überlegungen, Perspektiven, Temmen, 
Bremen, 2011, 347.


