
JÁSZBERÉNYI JÓZSEF 

Kármán József és a szabadkőművesség1 

Kármán József, Abafi Lajos A szabadkőművesség története Magyarországon c ímű 
könyve szerint2 1792 tavaszán lépett be a Hét csillaghoz nevű pesti páholyba. 
Ugyanerről a témáról Abafi 1881-ben is írt egy cikket,3 amely szerint viszont 
az író 1793-ban lépett be a pesti Sándor-páholyba, s felvételi irata a Bölcsészeti 
végrendelet c ímű filozófiai eszmefuttatás volt.4 

Jancsó Elemér 1936-ban megjelent könyvében viszont a ma már a második 
világháborús események következtében hozzáférhetetlen, eredeti dégi levél-
tári anyagok alapján arról szól, hogy Kármán 1792. szeptember 12-én részt 
vett a budai Egyesüléshez nevű páholy megalapításában, sőt, annak jegyző-
könyvét is ő vezette.5 Az utóbbi adat nagy valószínűséggel arra utal, hogy 
Kármán ekkor már mesterfokú volt, azaz már hosszabb ideje volt szabadkő-
műves, hiszen a páholy fő tisztségeit - köztük a jegyzőét/titkárét - általában 
csak mesterek tölthetik be. Sajnos azonban Kármán első fokra lépésének, 
azaz inassá avatásának dátumáról nem találtam adatot, így egyelőre csak 
találgatni lehet, hogy mikor lépett be a szövetségbe. 

A jelenleg rendelkezésre álló adatokból az látszik, hogy aktív szabadkőmű-
ves tevékenységet az Egyesüléshez nevű páholyban végzett. Jegyzőként köz-
reműködött például még a páholy két másik, 1792-es ülésén is, de ott volt ba-
rátja és szerkesztőtársa, a jogász-orvos Pajor Gáspár beavatásán is, amelyre 
1794. június 13-án került sor - az évet Abafi is megerősíti.6 1794. június 24-én, 
1794. december 2-án, és december 4-én, illetve 1795. március 15-én (Kazin-
czyval együtt!) is részt vett a „munkán", de május 5-én, amikor már a páholy 
bezáratása kerül szóba, a jegyzőkönyv szerint Losoncon tartózkodott.7 

A Kármánra vonatkozó, eddig említett szabadkőműves adatokat összegez-
ve elmondható, hogy beavatásának időpontját nem ismerjük, de az bizonyos-
nak látszik, hogy 1792-ben már aktív, mesterfokú kőműves volt, s több pá-
holy tagja is volt egyszerre. 

Kármán és a szabadkőművesség kapcsolatainak taglalását azonban itt nem 
zárhatjuk le, ugyanis több művében megjelenik a szabadkőműves nyelv, dis-
kurzus. Leginkább egy eredetileg német nyelvű esszéjében, amely a Sejtelmei 
egy fiatalabb testvérnek a szabadkőművesi rend céljairól címet viseli. E mű kelet-
kezési időpontját sajnos nem ismerjük. 
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Az esszé szövegét Abafi Lajos a Hajnal című szabadkőműves lap 1881-ben 
megjelent írásában teljes (fennmaradt) terjedelmében idézte, illetve közölte 
annak az általa készített magyar fordítását.8 Emellett közölt egy levelet is, 
amelyet az író egy főmesternek küldött. A levél - amelyen sajnos semmiféle 
dá tum nem szerepel - szövege a következő: 

Főtisztelendő Főmester! 

Mit sejtek a Rend céljáról? azt egyedül Ö n n e k szabad b iza lmasan e l m o n d a n o m , és ezt 
kell is t ennem, mer t ezt köte lességemmé teszi az a kalapács, melye t Ö n vezet. De csak Ön-
re k ívánom rábízni, mivel az Ön műve , hogy egyáltalában se j tenem szabad, és mive l tu-
d o m , h o g y Ö n ért e n g e m legjobban, és mivel bízvást áll í thatom, hogy ön nemcsak pusz-
tán elöl járóm, h a n e m tes tvérem és ba rá tom is. Ide csatolva k ü l d ö m im e kis e lmefut ta tás t ; 
egyedü l Ö n képes azt megítélni , mer t egyedü l Ö n számára van írva. 

Csóko lom Önt meleg testvéri szívvel! 
K.9 

A textusból látszik, hogy Kármán „sejtelmeket" küldött főmesterének a 
szabadkőműves rend céljairól. A „műfaj" és a téma megjelölése alapján nagy 
valószínűséggel azonosíthatjuk a csatolt szöveget a fent említett esszével, 
vagy annak egy korábbi változatával, annak ellenére is, hogy a levél írója 
hangsúlyozza, hogy csak a főmesternek írta művét, ellentétben az esszéíró-
val, aki többször is több testvér megítéléséről beszél. Ezt a hipotézisünket 
megerősíti az a már említett tény, hogy Abafi Lajos, a Hajnal című lapban 
megjelent cikkében e levél német változatát együtt közli a Sejtelmei egy fiata-
labb testvérnek... című szöveg azonos nyelvű eredetijével, s azok magyar for-
dítása is együtt szerepel. így szinte bizonyosnak látszik, hogy a két szöveg 
szorosan összetartozik. 

A levél a szóhasználat szempontjából valóságos tárháza a szabadkőműves 
diskurzusnak. Már a megszólítás jelzi, hogy a katolikus hagyomány nyelvét 
átsajátította a szövetség. A magas egyházi méltóságokra vonatkozó „főtiszte-
lendő" kifejezés itt ugyanis a páholy vezetőjére, a főmesterre vonatkozik. 
Ennek fényében külön érdekes lehet, hogy a szabadkőművességet, tagjai 
gyakorta alkalmazott kifejezésével, nagybetűvel: „a Rend"-ként említette. 

Szintén a diskurzus jellemzője a kalapács kifejezés, amelyet a nem-szabad-
kőművesek, a profánok csak akkor tudnak a szövetség által használt jelenté-
sében megérteni, ha valami fogalmuk van a szabadkőműves szertartásokról, 
amelyeket a főmester három kalapácsütése nyit meg és zár le. 

A főmester iránt érzett rendkívül bizalmas viszony szintén sajátjuk a sza-
badkőműves páholyoknak. Mindazonáltal eme, általában mély érzelmi és 
intellektuális kapcsolat itt, a rövid szövegben speciális karakterrel is bír. A le-
vélből kiderül, hogy Kármán szerint a főmester engedte kialakulni a sejtel-
meket a beavatottban a rend céljairól; az összes ember közül a legjobban érti 
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őt; s egyben az inas testvérének és barátjának érzi a kalapács vezetőjét. A sej-
tebnek kialakulása kifejezést még érthetjük pusztán úgy, hogy a beavatás során 
a főmester beszélt a szövetség titkairól, azonban az az állítás, hogy a főmes-
ter mindenkinél jobban érti a páholy inasát, már arra is utalhat, hogy Kármán 
nagyon meghitt kapcsolatban, tulajdonképpen a számára legfontosabb em-
beri viszonyban volt főmesterével, ami azonban nem volt elvárás sem a kor, 
sem a későbbi idők szabadkőművességében. Ezt a speciális viszonyt felerősí-
tő kifejezésekként értelmezhetjük a testvér és a barát szavakat is, amelyek 
érdekes módon egyébként a szabadkőművesek által gyakran használt kifeje-
zések, s amelyek tartalmát nagyon komolyan veszik. A hagyományos sza-
badkőműves kifejezések tehát az egymás melletti szerepléssel és a mondat 
végére kerülvén, saját diszkurzív szemantikumaikon túl is mutatnak, több-
letjelentést nyújtván az olvasónak. 

A levél után következő, két helyen is töredékes esszé életrajzi gondolat-
menettel indul, amelyben a Kármán által megképzett elbeszélő kitér arra, 
hogy mi vezette őt már gyermekségétől fogva a mozgalom felé. A sokféle 
gondolat közül legerősebbnek a kíváncsiságot, illetve a testvéri szeretet vá-
gyát emeli ki. 

A mű második felében már szorosabban kapcsolódik a címhez. Beszél a 
szabadkőművesség forradalom- és forradalmiságellenes, lassú, belső fejlő-
dést hirdető karakteréről, a szövetség tudománymegőrző és fejlesztő szere-
péről, és a titokzatosság indoklásáról. Az okfejtés során folyamatosan hang-
súlyozza, hogy ő még csak az első lépést tette meg a társaságban, így az igazi 
titkokat még nem ismeri. Ez az önrelativizáló beszédmód poétikai-retorikai 
értelemben is érdekessé és egyben újszerűvé teszi szövegét. 

Az esszé sorait olvasva e sorok írójában az merült fel, hogy feltehetően 
Kármán főmestere, miután elolvasta a neki küldött írást, azt javasolhatta 
„inasának", hogy írjon egy rajzolatot, egy rövid páholyelőadást a szövegből. 
Kármán ezt talán meg is tette és talán fel is olvasta rajzolatát a páholyban, s 
ez maradt fenn a számunkra. Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy ez a 
gondolatmenet gyenge lábakon álló hipotézissor, csupán a vélekedések kate-
góriájába tartozik. Egyedül az látszik bizonyosnak, hogy Kármán e műve 
sokkal korábbi, mint ma ismert szövegeinek többsége. Ezt még 1792 ősze 
előtt írhatta, hiszen 1792-ben már mester volt. 

Kármán József egyéb munkáiban a szabadkőműves diskurzust közvetlenül 
nem látom megjelenni. Közvetve azonban, retorikai-poétikai megoldásai 
kapcsolhatók a szabadkőművességhez mind a Fanni hagyományaiból, mind 
A nemzet csinosodásából, mind az Uránia egyes egyéb írásaiból.10 Tanulmá-
nyom második fejezetében előbb egy rövid kitérővel az Urániához kapcsoló-
dó néhány szabadkőműves vonatkozást említenék, majd két példát megmu-
tatva a folyóiratban megjelenő szabadkőműves diskurzusról szólnék. A dis-
kurzus megjelenését természetesen nem faktumként fogom fel, amelyet az 
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olvasó „kinyer", „kiolvas" a szövegből. Sokkal inkább úgy gondolom, hogy 
a szabadkőműves diskurzus ismerete lehetővé tesz egy olyan olvasást, amely 
egyes szövegekben megmutathatja e diskurzus mint az egyik szövegszerve-
ző tényező jelenlétét. Egy ilyen értelmezői gondolkodás a szöveget tehát nem 
lezárt objektumként fogja fel, amelyben különféle rétegek vannak, hanem az 
olvasó nyelvi világában, az értelmezésben jelentéseket nyerő, s így folyama-
tosan változó létezőként. 

II. 

A három számot megélt kiadvány első két kötetének elején egy-egy előfize-
tési lista olvasható. Az összesen 118 nevet tartalmazó névsorból nem derül ki 
az, hogy az Uránia létrehozásához a döntő segítséget Festetich György adta, 
gyakorlatilag egy szám teljesen az ő pénzéből készült. A nemes adományról 
szóló adatot Kostyál István találta meg, s publikálta 1961-ben, az 1959-es 
OSZK-évkönyvben.11 Az írás centrumában Kármán József köszönőlevele áll, 
amelyből egyértelmű, hogy Festetich volt a támogató. Festetichről közismert, 
hogy szabadkőműves volt, sőt az is tudható, hogy már az 1770-es évek végén 
Bécsben magas fokú beavatott volt, „Helikon" néven.12 

Szilágyi Márton az Uránia kiadásához írott tanulmányában kiemeli: „A tá-
mogatás gesztusához azért hozzájárulhatott a szabadkőművesség kapcsolat-
rendszere is, hiszen pl. Nagyváthy János, Festetich titkára, aki a lap előfize-
tői között is szerepel, szintúgy szabadkőműves volt, mint ahogyan az Uránia 
két szerkesztője."13 Ezen idézet most két szempontból is fontos: egyrészt, 
mert rámutat arra, hogy Kármánt és Pajort Festetich nemcsak filantrópiából, 
hanem szabadkőművesként is támogatta a lapkiadásban (különösen ha hoz-
zátesszük azt, hogy ő maga is szabadkőműves volt, amiről Szilágyi nem 
beszél). De ennél fontosabb az, hogy a neves irodalomtörténész ráirányítja 
figyelmünket az előfizetési listára. A száztizennyolc nevet átböngészve, s 
közben Abafi fent hivatkozott alapművét figyelve elmondható, hogy az elő-
fizetők húsz százalékáról - Aranka Györgytől Széchényi Ferencig, Andrássy 
Lipóttól Tiszta Ferencig - pontosan 22 főről egyértelműen elmondható, hogy 
vagy szabadkőművesek, vagy pedig szabadkőművesek feleségei voltak. 
(Egy alaposabb vizsgálat nyilvánvalóan a többi előfizető és egyes korabeli 
szabadkőművesek közvetlen rokonságát is képes volna bizonyítani, nem egy 
esetben.) E csoport tagjai elsősorban a Nagyszívűséghez páholy beavatottjai 
voltak, amelynek tagja volt Horváth Ádám, s üléseit sűrűn látogatta Kazin-
czy Ferenc is, aki szintén előfizetője volt az Urániának.14 

A folyóirat közleményeinek végigolvasásából, a festetichi támogatásból, a 
sok szabadkőműves előfizetőből és abból, hogy Kármán és Pajor Gáspár is 
beavatott volt, óvatosan még az a következtetés is levonható, hogy az Uránia 
egy olyan szabadkőműves orgánumnak is tekinthető, amely nem a szövetség 
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titkos tanításáról vagy politikai-szociális működéséről kívánt szólni, hanem 
felvilágosodott, szabadkőműves szellemben próbált a világ felé fordulni, a 
szabadkőműves gondolkodás közvetett, esztétikai és a mindennapi élet ter-
rénumain történő megjelenítésével próbált egy szélesebb olvasóközönséget 
megnyerni. Természetesen ez nem zárja ki azt a hagyományos értelmezést 
sem, hogy a folyóirat elsősorban a felvilágosodott szellemet kívánta terjesz-
teni. Ezt követve elmondható, hogy eme aufklärer szándékhoz anyagi bázist 
jelentett a szabadkőműves kapcsolatrendszer is, s nyilvánvalóan a szerkesz-
tők gondolkodására alapvetően hatott a szövetség. 

Eme filológiai kitérő után kanyarodjunk vissza az Urániában „megjelenő" 
szabadkőműves diskurzus kérdéséhez. Kostyál István idézett tanulmá-
nyában beszél arról, hogy az Uránia első hosszabb írása, a Bé-vezetés. a „nagy-
szívűségre" történő utalásaival megmutatja a szabadkőműves jelleget.15 

A forrásszöveget végigolvasván azonban nem akadtam a jótékonyság sza-
badkőműves kifejezéseire, kizárólag a korábban már idézett részben, amely 
nagyon homályosan utalhat a szövetségre. 

Mindazonáltal a szabadkőműves diskurzus közvetve jelen lenni látszik a 
Bé-vezetés. egy részében, pontosabban fogalmazva: a szabadkőművesség dis-
kurzusát ismerő olvasó rátalálhat bizonyos fordulatokra és szemléleti jegyek-
re, amelyek lehetővé teszik a m ű egy bekezdésének olyan olvasását, amely 
szerint a szabadkőműves diskurzus is jelen lehet a szövegszervező beszéd-
rendek között. 

Ez a rész a következő: 

Határ és Végek közé szorí t tatott az emberi Elme. A' tudni-méltó Dolgok egész széles 
Vidékjeit n e m hat ja által eggy Tekintettel s emmi Szem ... Az Igazságok ' öszvefont t 
Lántzát tagonként lehet tsak el-fogni: el-tévelyedel, ha azoknak tsak eggy Szemét el-ejted! 
- Az illy írások azok a ' Tár-házak, a ' mellyekbe az Igazságok egygyenként le-rakatnak, a ' jó 
Mag hintetik, a ' Mátérialék le- tétetnek, mellyekből lassan emelkedik-fel a ' Bőltsességnek 
szép Palotája.. . Eggyes Részek, a ' mel lyekből eggy n a g y Egész formál ta t ik . - 1 6 

A bekezdés értelmezéséhez intratextusként segítségül h ívom a Sejtelmei egy 
fiatalabb testvérnek... című esszé, három rövid részletét: 

Mióta fiúból lassanként ifjúvá ér le lődtem, legkedvesebb gondola ta im egyike az óha j tás 
volt: vajha a Rend kebelében é lhe tnék , e szép lánc egyik szeme, a n a g y gépezet egy kere-
kecskéje lehetnék. Méltán m o n d h a t n á m , hogy ez óha j tás eszméle temmel egykorú; m e r t 
egyál talában n e m emlékszem a z o n percre, melyben az keletkezett: a me lyben először gon-
do l t am azt; n y o m a gye rmekségem legelső, legrégibb korában vesz el. 

Az épület, m e l y e n m u n k á l k o d u n k , nem szükséges, hogy mindjár t hitetlenség, vagy u j 
val lás legyen: lehet azoknál jobb; n e m szükséges, h o g y az erkölcstelenség hajléka legyen, 
m i d ő n az igaz erkölcs adta valódi boldogságnak t emp loma lehet. A z épület nem vesze-
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de lmes ál lamfelforgatás , n e m for rada lom, habár hosszú évek során keresztül tett erőfeszí-
tés által észrevét lenül javulást idéz is elő. 

A viszonyok különbfélesége, vál tozatai számta lan alárendelt , levont célokat idéznek 
elő, melyek vagy esetlegesek, vagy helyiek, vagy ped ig talán személyesek is. Egy nagy 
egész m i n d e n szempon tbó l mindenki re nézve vona tkozásában más, ané lkül azonban, 
h o g y sajátos lényegéből veszítene. 

A bevezető szöveg idézett részében egy egyszerű gnoszeológiai modell 
bontakozik ki: a megismerés a létezők láncolatának tanulmányozásából áll. 
Ennek formáit nem részletezi a szöveg, de beszél a hasznos írások tanulmá-
nyozásáról. A létezőkről szóló fontos írásokat forgatva egy-egy létezőt, a lánc 
egy-egy szemét ismerjük meg. A megismerés absztrakcióra vezet (a mag ki-
csírázik) és végül összeáll a nagy Egész, a „Bőltsesség" „Palotája". A lánc 
metaforája a szabadkőműves diskurzus alapvető eleme. Mint az esszé első 
idézett részéből is látható: a testvérek szövetségét jelképezi.17 Itt az ember 
Kármán szerint a nagy egész része lehet, helyére lel, s együtt, lassan, de biz-
tosan haladva, testvéreivel építi fel a „templomot", amely kifejezés sok-
féleképpen értelmezhető: például a jobb, erkölcsösebb világ metaforájaként. 
(Itt jegyzendő meg, hogy a bölcsesség épületeinek különféle szinonimái a 
szabadkőműves diskurzus alapvető elemei a korban is és ma is. A különféle 
épületnevekkel - templom, palota, épület stb. - jelölik magát a páholyt, de a 
világrendet is, amelyet a szabadkőműves szeretne megteremteni.) 

Mind a bevezetőből citált idézet, mind az esszéből idézett három részlet 
együtt tehát egy-egy modellt állít fel. Az első szerint a létezők egy ésszerű 
struktúrában, szabályos láncolatban működnek a világban, mindennek helye 
van. A második szerint a szabadkőművesség egy racionálisan strukturált 
szervezet, amelyben minden tagnak helye van, a nagy Egész része, s együtt 
építik fel, lassú önérési és világérési folyamattal a boldogabb világot. E pár-
huzamos szerkezet és a használt metaforák (lánc, épület) lehetővé teszik azt 
az interpretációt, hogy a szabadkőműves számára a megtapasztalt racionális 
közösségi struktúra világmodellé válhat, így amikor a létezők rendjéről szól, 
saját szövetsége rendjének tapasztalatát vetítheti a világra. 

Ha elfogadjuk ezt az értelmezést, elmondhatjuk, hogy itt ezt a belső törté-
nést is feltételezhetjük, így a szabadkőműves diskurzus közvetve „jelen van" 
az idézett bevezető-részletben. 

A szabadkőműves beszédrend „megjelenésére" a második példám egy no-
vella lesz. Az utolsó szám első anyaga A' Kíntsásó című novella, amelyről a 
szakma már Némedi Lajos munkájából, 1971 óta tudja, hogy az nem Kármán 
eredeti műve, hanem pontos fordítása Cajetan Tschink Der Schatzgräber című 
művének.18 A szöveg egy jellegzetes Tschink-novella: előbb egy misztikus-
mágikus álcsodasorozat történik, amelynek mindenki hisz, majd végül egy 
levél leleplezi az ármánykodást.19 A trükksorozat itt a következő: a fiatal pol-
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gárfiú szerelmét annak fösvény nevelőjétől úgy csalja ki, hogy a halálból új-
jáéledt varázslónak álcázza magát, és több alkalommal pénzt kér a hiszékeny 
nemesembertől. Ezt sajátjából kiegészítve elássa, majd kiemelteti a szolgák-
kal a kert egy várromja alól. így elhiteti a ház népével, hogy a kegyes adako-
zás miatt az istentől annak sokszorosát kapják vissza. Végül, amikor a kapzsi 
úr vagyona nagy részét átadja, a két szerelmes eltűnik, s az úr a „csaló" leve-
léből értesül arról, hogy becsapták. 

A szabadkőműves diskurzus jelenlétét e műben elsőként a már említett 
Némedi Lajos jelezte. Ő a mű varázspálcás „csodatételeit" és az ifjú meséit 
(feltámadás a halálból, majd hármas beavatás egy sírbarlangban egy pálca, 
egy csodatükör és egy pergamen elnyerésével, egy vezérszellem működése 
stb.) kapcsolta össze a korabeli regények egy típusával, a Bundesromannal, 
amelyben a szellemidézés mellett megjelenik a szabadkőművesség is,20 de el-
sősorban is Saint-Germain és Cagliostro, a híres kalandorok munkásságával. 
Mindazonáltal azt is hangsúlyozta, hogy a szöveg a Bundesromanon belül 
azon altípusba tartozik, amely szellemidéző, de nincsen közvetlen kapcsolat-
ban a szabadkőművességgel. Poétikus megfogalmazása szerint: „de azért ez 
a hangvétel belejátszik halkan".21 Szintén hangsúlyozza, hogy a korban a 
szabadkőműves szervezetek nagy válságokon mennek át, s ennek része a 
szélhámosok megjelenése is. 

Szilágyi Márton az Urániával foglalkozó könyvében kitágítja ezt a gondo-
latmenetet, a következőképpen: „a katakombában történő feltámadás azon-
ban, amely után a sötét sírboltban megtett út egy szakrális térbe való felemel-
kedésbe torkollik, már egy másik misztika elemeiből épül föl: a szabadkőmű-
vesség beavatási szimbolikájának imitációja történik itt meg".22 

Állítása alátámasztására példaként Sándor István gróf egy 1791-es cikkét 
említi, amelyben a korabeli szabadkőműves szertartásokról sok adat szere-
pel.23 A hivatkozott írás rövid összefoglalója a szabadkőműves diskurzus-
nak, ezzel kapcsolatban azonban feltétlenül megjegyzendő két fontos gondo-
lat. Egyrészt az, hogy Sándor gróf nem volt szabadkőműves, így állításainak 
forrásai nyilvánvalóan közvetettek. Ezért összehasonlítási alapként nem 
szolgálhatnak. Másrészt pedig a nála szereplő rituálé-leírások csak egyes, ki-
sebb jelentőségű pontokon hasonlítanak a novella hosszú beavatási szertar-
tására, amely nem egy páholyban, hanem egy barlangban játszódik, és az 
elnyert tárgyak egyike sem szabadkőműves szimbólum. így véleményem 
szerint imitációról sem beszélhetünk. 

Szilágyi a Kármán-szakirodalomban mérföldkőnek tekinthető könyvében, 
Némedi Lajos nyomán azt is hangsúlyozza, hogy a novellában szereplő va-
rázslatok leginkább a fekete mágiára emlékeztetik, s Némedi két példájából 
Saint-Germain grófot ő is megemlíti. Szövege azonban nem tartalmazza azt 
a distinkciót, amelyet Némedi a szabadkőművesek és a kor kókler fekete má-
gusai közé tett. így a vonatkozó részt, különösen az imitációs szegmentum-
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mai együtt esetleg úgy is lehet érteni, hogy e két csoport közös. Ez azonban 
semmiképpen sem tartható. Ahogy Némedi Lajos is rámutatott, úgy más for-
rások is hangsúlyozzák, hogy Saint-Germain gróffal kapcsolatban a szabad-
kőművesek többsége a korban elutasító volt, s ma gyakorlatilag minden pá-
holy az.24 Nem véletlen ez, hiszen a gróf nem kevés pénzt csalt ki hiszékeny 
emberektől manipulációival, s áldozatai között számos szabadkőműves is 
volt. Ha ezt végiggondoljuk, nyilvánvalóvá válik, hogy Tschink nem a szabad-
kőműves szimbolikát alkalmazza, amikor főhősével beugratja a hiszékeny ne-
mest, hanem a kalandor és kókler Saint-Germain gróf és Cagliostro (!) mani-
pulációiból válogat. Teheti ezt, hiszen a novelláskötet megjelenése előtt egy 
évvel ő maga is kiadott egy könyvet az ilyen zavaros varázslásokról 
(Unpartheyische Prüfling des zu Rom erschienen kurzen Inbegriffes von dem Leben 
und den Thaten des Josephs Balsamo oder des sogenannten Grafen Cagliostro). 
Könnyen végiggondolható, hogy ha a szabadkőműves titkok válnának a 
mégoly jó célból is történő csalás eszközeivé, az óhatatlanul magát a diskur-
zust és annak szereplőit is rossz fényben tüntethetné fel. Ez pedig inkább egy 
olyan szerző esetében volna indokolt, aki nem kedvelte a szabadkőművese-
ket. Erről viszont egyáltalán nem tudunk. De ha mégis így volna: az végkép-
pen nem látszik logikusnak, hogy a szabadkőműves Kármán és Pajor, akik 
nem közvetve, hanem közvetlenül, azt megélve ismerik a teljes jánosrendi ri-
tuálét, felvették volna az Uránia harmadik számának kezdetére a novellát, ha 
az szerintük szabadkőműves szimbolikával becsap egy, azt nyilvánvalóan 
nem ismerő embert. Sokkal logikusabbnak látszik az a magyarázat, hogy 
Kármán és Pajor éppen azért vették fel a lapszám elejére Tschink művét, mert 
az leleplez egy mesterkedőt, s egyben egy típust, a saint-germaini ember tí-
pusát. Ahogyan Némedi Lajos fogalmaz: „[Kármán] 1794-ben, érettebb fővel, 
maga is szabadkőműves lévén már, felvilágosult, leleplező szándékkal köze-
lít a szellemidézéshez, a titokzatossághoz."25 Ebből a szempontból fontos 
neki és Pajornak a „misztikus kókler" típusa, amelynek legfontosabb jellem-
zője az, hogy misztikus-mágikus csodákat mímelve anyagi haszonszerzésre 
törekszik. Ez a csaló magatartás viszont tökéletesen ellentétes a szabadkőmű-
vesség mindenkori céljaival, amely éppen a szociális segítségnyújtás, a józan, 
demokratikus gondolkodás terjesztése és a páholyok zárt világában történő 
szellemi elmélyülés triádját követi. 

Mindezeket egybevetve: a műben tehát valóban jelen lenni látszik a sza-
badkőműves diskurzus. Azonban nem közvetlenül, nem az újjászületés és a 
beavatás körülményeinek részletes feltárásában. Sokkal inkább közvetve, 
abban a gesztusban, hogy a „csaló" leleplezi magát, s így a hiszékeny ember 
szégyenkezik, rájön, hogy a misztikus machinációk helyett saját józan eszére 
kellett volna hallgatnia. így a novella nem a szabadkőműves diskurzus 
figurálója, hanem annak deklarálója, parabolája lesz. 
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Reményeim szerint a dolgozat végén szereplő két elemzés rávilágított arra, 
hogy bár a szabadkőműves diskurzus közvetlenül nem jelenik meg az Urá-
nia lapjain, közvetve nagyon komoly háttere, szervezőelve a szövegek meg-
írásának, illetve kiválasztásának. A további igazoló példák az Urániára és 
Kármán egész életművére vonatkozóan is már egy hosszabb tanulmányban 
fognak szerepelni. 

1 E dolgozat alapja a „Sz. Sophia' Templo-
mában látom felszentelve NAGYSÁD AT... " 
című könyvem Kármán-fejezete. Ott nagyon 
röviden Kármán és a szabadkőművesség élet-
rajzi kapcsolatait elemzem, a művekben fel-
lelhető szabadkőműves diskurzusra csak uta-
lok. E dolgozatban ez kapja a fő hangsúlyt. 

2 Bp., Akadémiai (reprint), 1993, 383. Az 
adatot idézi és kiegészíti azzal, hogy Kármán 
Draskovich János ajánlására került a szabad-
kőművességbe KOVÁCS Ernő, Kármán József 
élete és irodalmi működése, Losonc, Kármán Tár-
sulat, 1890, 13. 

3 ABAFI Lajos, Kármán József mint szabad-
kőműves, Hajnal, 1881, máj.-jún. 82-94. 

4 SZILÁGYI Márton Kármán József és Pajor 
Gáspár Urániája című könyvében (Debrecen, 
Kossuth, 1998, 309.) megemlíti, hogy Abafi 
1880-ban írt Kármán-életrajzában egy újabb 
variációt mond: nem említ konkrét páholyt, 
csak a belépés évét, 1793-at. 

5 JANCSÓ Elemér, A magyar szabadkőmű-
vesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a 
XVIII. században, Kolozsvár, 1936, 220. Az 
Unitas néven is ismert páholyról Abafi bőveb-
ben beszél (390-396.), viszont az alapítás dá-
tumát november 13-ára helyezi (390.). A dégi 
szabadkőműves levéltár anyaga a II. világ-
háború végén megsemmisült. Másolatai az 
1970-es években előkerültek, és H. Balázs Éva 
fogja azokat publikálni, tíz kötetben. 

6 ABAFI Lajos, A szabadkőművesség történe-
te Magyarországon, Bp., 1900, 408. 

7 JANCSÓ Elemér, i. т., 220-221. 
8 ABAFI Lajos, Kármán József mint szabad-

kőműves, 82-94. A művet és annak Abafi-féle 
magyar fordí tását ú j raközöl tem a Kelet 
2002/2-3-as számában (34-50.). 

9 Uo., 89. Németül: 
„Hochwürdiger Meister vom Stuhl! 

Was ich von dem Zwecke des Ordens 
ahnde? nur Ihnen darf ich das allein, anver-
trauen, und muss es auch, weil mir diese 
Pflicht der Hammer, den Sie führen, auferlegt. 
- Aber auch nur Ihnen wünsche ich es anzu-
vertauen, weil es Ihr Werk ist, dass ich ahn-
den darf, und weil ich es weiss, dass Sie mich 
am besten begreifen, und weil ich es mit 
Zuversicht behaupten darf, dass Sie nicht 
mein Vorgesetzter allein, sondern auch mein 
Br.: und mein Freund sind. - Ich überschicke 
hier Ihnen diese kleine Rhapsodie, Sie allein 
sind es im Stande zu beurtheilen, weil es nur 
für Sie geschrieben ist. — Ich küsse Sie mit 
warmen brüd. Herzen! K." 

10 A nemzet csinosodása kapcsán a szabad-
kőműves gondolkodás jelenlétét hangsúlyoz-
za és röviden elemzi Jancsó Elemér is, de csak 
az általánosságok szintjén marad, szorosabb 
nyelvi vizsgálatot nem végez (í. m., 221-223.). 

11 KOSTYÁL István, Kármán József levele 
gróf Festetich Györgyhöz az Urániáról, OSZK 
Évkönyv, 1959, Bp., 1961, 316-320. 

12 CSERJÁN Károly, A „Helikon" alapítója, 
munkája, szelleme, Kelet, 1993. szeptember, 
1 1 - 1 2 . 

13 SZILÁGYI Márton, Első irodalmi folyóira-
taink egyike: az Uránia = Első folyóirataink: Urá-
nia, szerk. SZILÁGYI Márton, Debrecen, Kos-
suth Egyetemi, 1999, 322. 

14 Itt említendő meg, hogy Kostyál István 
idézett t anulmányában (317.) Festetich 
György Nagyszívűséghez páholybéli tagságát 
is állítja, amelynek bizonyságául idézi az Urá-
nia bevezető részének következő szegmentu-
mát: „Nem halgathatyuk el azt mindazáltal 
egészen, és itt a' Közönség előtt azt háladóan 
emlittyük. Az a' Gondolat: hogy egy jó Inté-
zet' Fenn-állása az ő Kezei' Munkája, - és a' 
maga nagy Szivének Meg-elégedése, éppen 
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Szivéhez illő jutalom... Azon Kezet, melly ál-
tal hozzánk jutott Jó-tétele öleljük, nem azért 
tsupán, de leg-inkább, hogy bölts Vezetésével, 
Támogatásával ugyan az vólt Fő-meg-tartója 
Igyekezetünknek. Kívánnánk mind Kettőt az 
egész Világnak nevezni - Szivünk' háládatos 
Tisztelettel nevezi mindég!" Eme erősen poli-
szémikus szavak véleményem szerint közvet-
ve utalhatnak a páholytagságra is, de bizony-
ságot semmiképpen nem jelenthetnek. A ta-
nulmányíró munkája következő oldalain még 
ennél is tovább megy: immár erős feltételezés-
ként állítja, hogy Kármán, Pajor és Festetich 
személyesen találkoztak a páholyban, s erre 
igazolásul idézi az említett levelet. E szöveg-
ben azonban jómagam sem közvetlen, sem 
közvetett utalást nem vélek felfedezni a sza-
badkőművességre , sem találkozásukra a 
Nagyszívűséghez páholy falai között. 

15 Uo. 
16 Bé-vezetés = Első folyóirataink..., i. т., 14. 
17 A lánc szabadkőműves jelentéséről 

Dieter A. BINDER így ír: „A testvéri kötődés, 
a szabadkőművesség örökkétartóságának és 
univerzalitásának szimbóluma. Minden rituá-

lis munka záróaktusában a szabadkőművesek 
a kezek által egy szimbolikus láncot alkotnak 
és ehhez láncéneket énekelnek." (Die Frei-
maurer, Ursprung, Rituale und Ziele einer 
diskreten Gesellschaft, Freiburg-Basel-Wien, 
1998, 383.) 

18 NÉMEDI Lajos, Kármán József „A Kincs-
ásó" című elbeszélésének forrása, ItK, 1971, 
481-488. 

19 A tschinki novellisztika e fontos jellem-
zőjéről lásd SZILÁGYI Márton, i. т., 218-225., 
illetve Uő, Cajetan Tschink magyar recepciója, 
ht tp : / /www.webfu .univ ie .ac .a t / tex te / t schin 
k.pdf 

20 NÉMEDI Lajos, i. т., 485. 
21 Uo. 
22 SZILÁGYI Márton, i. т., 224. 
23 Újabb kiadása: SÁNDOR István, A' Sza-

bad Komívesekről = PAPP Júlia, Művészeti isme-
retek gróf Sándor István írásaiban, Bp., Akadé-
miai, 1992,123-125. 

24 Lásd erről KISZELY Gábor, Szabadkőmű-
vesség, Bp., Korona, 1999, 79.; Uő, A leleplezett 
szabadkőművesség, Bp., Korona, 2000, 19-20. 

25 NÉMEDI Lajos, i. т., 486. 
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