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Slobodomurári – produkt tolerancie 18. storočia 
 
 
Osemnáste storočie je obdobím zrodu nového spoločenského hnutia v Európe, 
ktoré už v období svojho vzniku vzbudilo veľký záujem predovšetkým kvôli 
pokrokovým myšlienkam. Slobodomurárske hnutie vzniklo v Anglicku, ktoré 
bolo v 18. storočí vzorom pre mnohých mysliteľov kontinentálnej Európy nielen 
pre občianske slobody, vytvorenie konštitučnej monarchie, ale predovšetkým 
kvôli náboženskej tolerancii, ktorá už v 18. storočí vládla na britských 
ostrovoch. 

Slobodomurárske hnutie bolo fenoménom, ktorý mal tolerančné princípy 
zakotvené vo svojej ústavnej konštitúcii a ktorého základná filozofia vychádzala 
práve z tolerančných princípov a to nielen čo sa týka náboženskej, ale aj 
sociálnej oblasti. Vznik slobodomurárstva sa obvykle uvádza v súvislosti 
s rokom 1717. Vtedy sa v Londýne zlúčili štyri tunajšie lóže do prvej veľkolóže 
na čele s veľmajstrom, čím tieto tajné spoločnosti vykročili na cestu k budovaniu 
organizovanejších štruktúr. Nové výskumy však ukazujú, že históriu 
slobodomurárskych spoločnosti môžeme sledovať prinajmenšom už od druhej 
polovice 17. storočia. Slobodomurárska mytológia sa však nebránila posunúť 
vznik lóží až do starého Egypta, v skromnejších prípadoch do obdobia stavby 
Šalamúnovho chrámu, pôsobenia kráľa Artuša či vzniku križiackych rytierskych 
rádov. 

Pri vzniku slobodomurárskych lóží zohral dôležitú úlohu súhrn tzv. Starých 
slobodomurárskych povinností, ktorý nebol len organizačnou chartou lóží, ale 
zároveň aj významným ideovo propagačným spisom. Jeho tvorcom bol James 
Anderson.1 

Staré povinnosti slobodných murárov predstavujú prvý slobodomurársky 
dokument a po ich preskúmaní môžeme konštatovať, že svojou toleranciou vo 
všetkých otázkach predbehli svoju dobu. 

                                                 
1 Úlohou zostaviť akúsi slobodomurársku „ústavu” poverila Andersona anglická Veľká lóža. Dielo 
bolo dokončené v roku 1722. V nasledujúcom roku bolo vydané ako prvý slobodomurársky 
dokument. 
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Najdôležitejším je prvý článok Starých povinností, ktorý nesie názov O Bohu 
a náboženstve. V tomto článku sa píše: „Ak boli v dávnych dobách murári 
povinní vyznávať náboženstvo svojho národa, nech bolo akékoľvek, teraz je 
uznávané za omnoho správnejšie, aby vyznávali to náboženstvo, v ktorom sú 
všetci ľudia zajedno, teda ponechávať každému jeho presvedčenie; preto je 
slobodomurárstvo sprostredkovateľom a prostriedkom k založeniu verného 
priateľstva medzi tými, ktorý by si inak zostali cudzími. 

Slobodomurári poznali najlepšie zo všetkých ľudí, že Boh inak vidí než 
človek: Človek hľadí na zovňajšok, ale Boh pozerá k srdcu. Preto je 
slobodomurár obzvlášť viazaný nejednať nikdy proti príkazom svojho svedomia. 
Nech má človek náboženstvo akékoľvek alebo spôsob bohoslužby akýkoľvek, 
nemôže mu byť odoprené prijatie do slobodomurárskeho rádu, predpokladajúc, 
že verí vo Veľkého Staviteľa neba a zeme a plní sväté mravné povinnosti. 
Slobodomurári sa spájajú s cnostnými ľuďmi každého presvedčenia, a to pevným 
a utešeným zväzkom bratskej lásky; sú nabádaní, aby súcitne pozerali na ľudské 
poklesky a usilovali čistotou svojho jednania preukázať vyššiu úroveň vyznania, 
ku ktorému sa priznávajú. Tak je slobodomurárstvo strediskom dobrých mužov, 
ktorí by si inak boli zostali úplne cudzí.”2 

Staré povinnosti slobodných murárov sa zaoberali otázkami viery, pomeru 
slobodomurárov ku svetskej verejnosti, prácou lóží a jednaním členov. 
K najradikálnejším postulátom, dlhodobo ovplyvňujúcim vývoj európskeho i 
svetového slobodomurárstva, patrila idea náboženskej tolerancie, ktorá v duchu 
Lockovej filozofie predznamenávala zárodok požiadavku tolerancie politickej. 
Už sám prvý paragraf stanov, ako sme videli, bol vlastne akousi proklamáciou 
náboženského pluralizmu. Deklarovaná nutnosť riadiť sa morálnymi zákonmi sa 
tu premietala aj do formulácií o rovnosti ľudí bez ohľadu na hodnosti a 
postavenie. V požiadavke nastolenia náboženskej tolerancie zbavenej všetkých 
nacionálnych a cirkevných bariér, sa prakticky odrážala skutočnosť, že lóže boli 
zvláštnymi organizáciami: umožňovali medzi ľuďmi neformálne kontakty, ktoré 
by pravdepodobne na verejnosti vzhľadom k sociálnym, politickým i 
náboženským prekážkam neboli možné.3 

Úspešný rozvoj lóží bol do istej miery spôsobený aj rozmachom prírodných 
vied, otvárajúcim cestu k širšiemu pohľadu na svet. Bohaté zastúpenie 
univerzitnej a mimouniverzitnej inteligencie v lóžach, zaoberajúcej sa 
prírodnými vedami, a tým aj novými objavmi newtonovskej fyziky, tu 
napomáhalo novým snahám o prenikanie do tajomstiev prírody. Lóže tak 

                                                 
2 Staré povinnosti svobodných zednářů. Bratislava 1993, s. 8-10. 
3 viac o Andersonovej konštitúcii pozri: Staré povinnosti svobodných zednářů. Bratislava 1993. 
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pomáhali vytvárať nový sociálne historický typ človeka osvietenskej doby, 
generáciu kozmopolitných racionalistov. 

Takto ideovo vyzbrojené slobodomurárstvo v 18. storočí prenikalo 
z Anglicka do takmer všetkých krajín Európy i zámoria. Najhlbšie korene 
zapustilo vo Francúzsku, avšak objavuje sa aj v Rusku a samozrejme aj 
v Habsburskej monarchii. Slobodomurármi boli aj prví americkí prezidenti a 
takisto aj tvorcovia Vyhlásenia nezávislosti USA. 

O tolerancii v slobodomurárskom hnutí svedčia okrem základnej knihy 
slobodomurárstva aj ďalšie príklady a to predovšetkým zoznamy členov lóží.4 
Nielen v štátoch západnej Európy, v Anglicku, Francúzsku, v nemeckých 
mestách, ale aj v lóžach v mestách Habsburskej monarchie sa v zoznamoch 
slobodomurárskych lóží stretávame s rôznym náboženstvom členov hnutia. 
Nebolo výnimkou, ak do slobodomurárskej lóže patrili tak katolícky biskup, ako 
aj evanjelický superintendent. To však platilo do chvíle, kedy začali rímski 
pápeži vydávať protislobodomurárske buly a pod hrozbou exkomunikácie 
zakázali katolíkom členstvo v slobodomurárskych lóžach. 

Tolerancia bola skutočne základom činnosti slobodomurárskych lóží. 
Môžeme si to ukázať na zozname členov lóže Zur Sicherheit (K Istote) 
v Bratislave z roku 1784. Členstvo bolo skutočne rôznorodé a náboženské 
„inakosti” v lóži nehrali žiadnu úlohu. Na dokreslenie uvádzam celý zoznam 
lóže. V zoznamoch sa uvádza meno člena, jeho povolanie, a stupeň, ktorý v lóži 
dosiahol: 
 
Zoznam členov lóže Zur Sicherheit (K Istote) v Bratislave z roku 17845 
 
MENO POVOLANIE STUPE Ň 
Hauslab František dôstojník majster 
Kroyer František Xaver komorský účtovník majster 
Udvarnoky Emerich kancelár majster 
Weissenthal Gottfried domový správca 

kardinála Batthyányho 
majster 

Konczky Štefan sekretár majster 
Stettner Jozef účtovník majster 
Wettstein Žigmund  majster 
                                                 
4 HHStA, Wien, Vertrauliche Akten (zoznamy členov lóží v 80-tych rokoch sa nachádzajú 
v krabiciach 62, 69, 70, 72). 
5 HHStA Wien, Vertrauliche akten 72, Konvolut „Ungarn”, Verzeichnis der mitglieder der 
gesesmäsig verbessert und vollkommenen St. Johannis loge gennant Zur Sicherheit im Orient zu 
Presburg, für das Jahr 5784. fol. 21. 
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Zillagh Georg staviteľ majster 
Schilsohn Ján dvorný radca majster 
Zistler Jozef umelec majster 
Ulbrecht Ján advokát majster 
Caufféé Ľudovít kontrolór kuchyne majster 
Roller Kajetán  majster 
Heckelmann Ignác  majster 
Kellermann Jozef dôstojník majster 
Fleischer Karol dôstojník majster 
Doka Michael sudca tovariš 
Kleiner Anton revízor tovariš 
Risnyantzky Georg advokát tovariš 
Weber Peter Šimon kníhtlačiar a kníhkupec tovariš 
Schusterschitz Alois komorský účtovník učeň 
Schlesinger Martin zbormajster učeň 
Jägermann František dôstojník učeň 
Wenger Ignác riaditeľ školy učeň 
Gahy František riaditeľ protokolu učeň 
Schwartner Martin profesor na evanjelickej 

škole v Kežmarku 
učiteľ 

Pechan Peter majordóm majster 
Schmidt Jozef služobný tovariš 
Schrödel Pavol školník učeň 
Rischenek Jozef kaderník učeň 
von St. George Jozef Anton adjunkt majster 
Balvazor František Xaver adjunkt tovariš 
Ernst Ignác radca učeň 
Kürti Jozef dozorca učeň 
Illesházy Štefan  učeň 
Ottenfeld Róbert Otto dôstojník učeň 
Hönig Leopold František obchodník majster 
Eppstein Tobiáš  majster 
Heckelmann František dôstojník majster 
Försch František hudobník majster 
 

Zo zoznamu je zrejmé, že v lóžach sa stretávali hlavne dve skupiny osôb. 
Prvú skupinu tvorili členovia z radov vojenstva, druhá skupina bola skôr 
z mestskej nobilitácie alebo presnejšie najbohatší obyvatelia mesta. Vedľa seba 
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však sedeli dôstojník, hudobník, profesor na evanjelickej škole v Kežmarku, 
sudca, účtovník atď. 

Slobodomurárstvo, napriek istému „elitárstvu” a zastrešeniu z radov 
najvyšších predstaviteľov štátu, zažívalo v 18. storočí v Habsburskej monarchii 
aj krušné chvíle. Slobodomurárstvo totiž do Habsburskej monarchie vstúpilo pod 
ochranou cudzích, hlavne francúzsko-bavorsko-saských armád, ktoré mali 
v r. 1741 podporiť bavorského kurfirsta Karola Alberta na český trón proti Márii 
Terézii.6 Preto cisárovná nemohla slobodomurárske hnutie podporovať a 
8. októbra 1766 vydala dokonca dvorný dekrét, ktorým prehlásila každého 
úradníka, ktorý by sa stal členom slobodomurárskeho, či rozenkruciánskeho 
spolku, za zbaveného úradu.7 Tieto antislobodomurárske kroky vyplývali zo 
zahraničnej politiky Márie Terézie. Keďže pruský kráľ Fridrich II. podporoval 
zakladanie a fungovanie slobodomurárskych lóží, cisárovná sa k tomuto hnutiu 
stavala odmietavo.8 

Problémy slobodomurárskym lóžam spôsobovali aj spomínané pápežské 
antislobodomurárske buly, ktoré do značnej miery plnili svoj účel. Spomeňme 
aspoň niekoľko prípadov z rôznych častí monarchie. Členovia prvej 
slobododomurárskej lóže v Prahe po počiatočných problémoch s orientáciou na 
bavorského kurfirsta už v máji 1743 asistovali pri korunovácii českej kráľovnej 
Márie Terézie.9 Na korunováciu do Prahy bol pozvaný aj pápežský nuncius vo 
Viedni Camillo Paolucci, ktorý bol pápežom poverený organizovať boj proti 
šíreniu slobodomurárstva. Na banket sa C. Paolucci nedostavil, vyhovoril sa na 
chorobu, len aby nemusel sedieť vedľa „slobodomurára Františka Lotrinského”, 
ako vzápätí uviedol vo svojej depeši do Ríma.10 

Pápežský nuncius bol v súlade s antislobodomurárskou bulou z roku 1738 
aktívny aj voči moravským slobodomurárom. Roku 1743 si Nuncius sťažoval na 
vtedajšieho olomouckého biskupa Jakuba Arnošta Lichtensteina z Kastelkornu, 
že prejavuje „malú starostlivosť o odkrytie a vykorenenie škodlivých 
slobodomurárskych zväzkov”. Biskupovo pátranie bolo bezvýsledné, i keď 

                                                 
6 BERÁNEK, J.: Tajemství lóží. Praha 1994, s. 83. 
7 Oberösterreichisches Landesarchiv (OÖLA), Wien, Patentsammlung Krackowizer, Hs. 189, Nr. 
93. 
8 Mária Terézia však v liste citovanom Abafim uviedla, že si je vedomá existencie hnutia napriek 
jej zákazu, nechce však o ňom vedieť a ak nebudú vystupovať verejne a tým ju zosmiešňovať, nič 
proti nim nepodnikne. In: ABAFI, L.: A szabadkımővesség és az uralkodóház. Budapest 1896, s. 7. 
9 BERÁNEK, J.: Tajemství lóží. Praha 1994, s. 87. 
10 BENIMELI, F. A.: Rom und die Vorfolgung der Freimaurer. In: BALÁZS-HAMMERMAYER-
WAGNER-WOJTOWICZ: Beförderer der Aufklärung in mittel- und Osteuropa. Berlin 1979, s. 93-94. 
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nuncius stále trval na tom, že olomoucká diecéza „je viac než iná v Nemecku 
preniknutá slobodomurárstvom...”11 

V Uhorsku, na rozdiel od Čiech a Moravy, bolo slobodomurárstvo 
zakorenené až v piatich mestách a predovšetkým v Košiciach a v Banskej 
Bystrici sa muselo brániť proti útokom a nepriateľskému stanovisku katolíckej 
cirkvi. Proti banskobystrickej lóži v roku 1785 ostro vystúpil banskobystrický 
biskup František Berchtold. Jeho znalosti o slobodomurárskom hnutí boli 
ovplyvnené jeho povolaním a pápežskými protislobodomurárskymi bulami. 
Berchtold podľa svojich vlastných slov vedel, že slobodomurárstvo existuje a 
rozširuje sa v mnohých mestách; vedel aj to, že slobodomurári fungujú natoľko 
utajene, že ich je veľmi ťažko odhaliť. Berchtold nechcel uveriť rôznym 
signálom, že by mohlo slobodomurárske hnutie zakotviť aj v Banskej Bystrici.12 

V Košiciach si zaslúži pozornosť verejná polemika slobodomurárov s ich 
odporcami. Verejná diskusia začala útokom košického kaplána Antona 
Feketeho, ktorý slobodomurárov nazval ateistami a kráľovrahmi. Proti takejto 
mienke, ktorú zdieľali aj iné cirkevné osoby, sa slobodomurári bránili. Anonym 
z Abovskej stolice preložil obranu slobodomurárov z nemčiny do maďarského 
jazyka a dal ju vytlačiť v pomerne veľkom náklade pod titulom 
Slobodomurárstvo alebo obrana slobodomurárstva. Dielo vyšlo v Košiciach 
roku 1792.13 

Na obranu cirkvi vystúpil exjezuita František Szuhányi vyučujúci na 
košickom gymnáziu.14 Terčom Szuhányiho boli práve slobodomurári údajne 
všemožne sa usilujúci o vyvrátenie základného kameňa náboženstva a 
kráľovského trónu.15 Ako odpoveď slobodomurári v Košiciach taktiež 
                                                 
11 BENIMELI, F. J. A.: Rom und die Verfolgung der Freimaurer. In: BALÁZS-HAMMERMAYER-
WAGNER-WOJTOWICZ: Beförderer der Aufklärung in mittel- und Osteuropa. Berlin 1979. s. 96.  
12 ABAFI, L.: Szabadkımővesség története..., s.216. 
13 ABAFI, L.: Szabadkımővesség története..., s. 342. 
14 Jeho ambície písať sa najprv prejavili v napísaní zemepisnej príručky o krajinách celého sveta. 
Neskôr vystupoval ako nepriateľ osvietenstva a každého spoločenského pokroku. V tomto kurze 
pokračoval aj neskôr, keď sa z jeho pera zrodil hanopis „Felfedezett áll-orca, mely nyilván 
kimutatja, hogy a szabadkımővesek valóságos jakobinusok” (‚Odhalená je maska, ktorá zjavne 
uvádza a vysvetľuje, že slobodomurári sú skutoční jakobíni‘). Vydal ho anonymne, bez udania 
miesta vydania, no Miestodržiteľská rada dala knižku zhabať. V Budimíri vedeli, že ide o košickú 
tlač, a tak požiadali priamo mestskú radu, ktorá o záležitosti podala úradom presnú správu. In: 
ELIÁŠ, Š.: Bernolákovci Košíc a jakobíni – princípy a východiská. In: Zborník Šoba v Košiciach, 
Košice 1995, s. 17. 
15 AMK, zbierka rukopisov: Aperta est Larva quae palam produxit, ostendit quod Liberi Murarii 
sint reales Jacobini. (Odhalená je maska, ktorá zjavne uvádza a vysvetľuje, že slobodomurári sú 
skutoční jakobíni. 1794), dielo sa nachádza aj vo viedenskom štátnom archíve: HHStA Wien, 
Vertrauliche akten 60/2, fol. 178 – 195. Tu sa ako autor uvádza Suchány a dielo je venované 
knihovníkovi košickej univerzity.  
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anonymne, no podľa údajov F. Kazinczyho, pričinením šľachtica Imricha 
Vitéza,16 vydali v maďarskom preklade knihu Slobodomurári nie sú jakobíni. 
Originál bol nemecký, maďarčina sa použila na väčšiu publicitu.17 

Z lóží v strednej Európe boli najpočetnejšie a samozrejme aj najaktívnejšie 
slobodomurárske lóže v Prahe. O vzťahu slobodomurárov ku náboženskej 
tolerancii nám veľa napovie spis pražských slobodomurárov, vydaný v roku 
1784 pod názvom Modlitby slobodomurára.18 Keďže pražskí slobodomurári 
udržiavali čulé kontakty so svojimi „bratmi” vo Viedni a v Uhorsku, môžeme 
predpokladať, že sa toto dielo dostalo do rúk aj uhorským slobodomurárom. 

Modlitby slobodomurára boli vydané pre potreby „najdôstojnejšej 
provinciálnej lóže v Čechách a všetkým slobodomurárom tohoto okrsku”. 
Venuje ich člen lóže Schönfeld len „pravým a skutočným ctiteľom Boha”. 
Z celého diela vyžaruje humanitná povaha slobodomurárstva: uctievanie spočíva 
v napodobňovaní božských vlastností, hlavne Božskej dobroty, lásky a 
milosrdenstva, ktorým „...Boh, Otec všetkého, utiera slzy z tvárí trpiaceho 
ľudstva”.19 

Úvod diela je datovaný na deň sv. Jozefa, patróna cisára Jozefa II. Úvod je 
dôležitou časťou týchto modlitieb. Je v ňom vyložený nejeden smer vtedajších aj 
neskorších snáh slobodomurárov, smerujúcich k tomu, aby slobodomurár svojím 
verejným životom potvrdzoval zásady, ku ktorým sa pri vstupe do lóže prihlásil. 
Je to apológia slobodomurárstva, ktorá pojednáva o úmysloch rádu, poukazuje 
na jeho ľudomilný ráz a bráni slobodomurárstvo pred rôznymi obvineniami, 
ktoré podľa autorov modlitieb pochádzajú z neznalosti a z predsudkov. 

Slobodomurár sa nesmie domnievať, že pre neho prestávajú platiť 
slobodomurárske povinnosti, keď vykročí z lóže do vonkajšieho sveta. Svoju 
vznešenú úlohu musí plniť nielen v lóži, ale taktiež v praktickom živote voči 
svojim spoluobyvateľom, ktorí nepatria do lóže. Sú to hlavne dve povinnosti, 
ktoré sa nemôžu obmedziť na krátku dobu trvania tajného zhromaždenia. Je to 
povinnosť voči Najvyššiemu Staviteľovi sveta a voči blížnemu. Pravý 
slobodomurár musí rozumieť umeniu, byť „...aj bez zástery, vo svojom 
obyčajnom občianskom obleku, veľkým mužom, dobrým kresťanom a 
ľudomilom” a pri tom všetkom zároveň verným, poctivým a dobrým poddaným 

                                                 
16 Kazinczy Ferenc müvei II. Madách Könyvkiadó. Budapest 1979, s. 161. 
17 ELIÁŠ, Š.: Bernolákovci Košíc a jakobíni – princípy a východiská.. In: Zborník Šoba 
v Košiciach, Košice 1995, s. 18. 
18 Modlitby svobodného zednáře vydané 1784. Praha 1914. Tieto modlitby v tomto vydaní opísal a 
poznámkami opatril vynikajúci znalec slobodomurárskej problematiky v Čechách v 18. storočí 
Josef Volf.  
19 Modlitby..., s. 17. 
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svojho zemepána. Slobodomurár musí preto svoj zrak stále a stále upierať 
k náboženstvu, k svojmu občianskemu povolaniu a k povinnostiam s ním 
spojeným, ako aj k vlasti, aby preukázal nespravodlivosť a nesprávnosť obvinení 
a výčitiek, neuznávajúce ich vznešené ciele a snažiace sa rád v očiach 
vládnucich kruhov očierniť, pošpiniť a potupiť.20 

Skladateľ modlitby, ktorým bol pravdepodobne Ignác Cornova, v úvode ku 
dielu poukazuje hlavne na ľudomilný a etický život jedinca, ktorý by svojou 
vznešenosťou a svojim žiarivým príkladom pôsobil na spoločenské zvyky a 
mravy do tej miery, aby bol naplnený slobodomurársky ideál. Cornova 
poukazuje na fakt, že veľmi málo ľudí má správne predstavy o povahe 
slobodomurárstva a že väčšina ani netuší, čím sa vlastne pravý slobodomurár 
zaoberá a čím sa líši od ostatného sveta. Podľa neho hlavný základ pravého 
slobodomurárstva spočíva vo vedomí vlastnej mravnej čistoty a v blaženom 
pokoji svedomia, ktoré sa raduje zo stáleho spojenia s Najvyšším Staviteľom a 
z vykonávania činorodej lásky k blížnemu. Je to nevinná a sladká rozkoš, ktorú 
poznajú iba šľachetné a vznešené duše, preukazujúce láskavú podporu úbohému 
a trpiacemu ľudstvu v mene Najvyššieho. Je to láska, ktorá utiera slzy, láska, 
ktorá súcití s blížnym, láska, ktorá koná svoje činy bez očakávania odmeny, 
láska, ktorá koná len a len zo samého princípu lásky. A táto láska má zdobiť 
každého príslušníka lóže, od učňa až po veľmajstra.21 

Cornova poukazuje na fakt, že jednou z hlavných zásad slobodomurárstva je 
náboženská tolerancia. K zásade „ Či si už príslušníkom tej, alebo inej 
kresťanskej cirkvi, vykonávaj vrúcne svoje povinnosti voči Bohu a ľuďom” sa 
autor Modlitieb často vracia, rozvádzajúc ju v nových variáciách. Každý 
slobodomurár je popritom dobrý občan a verný poddaný, podporuje umenie a 
vedy, pomáha chudobným, trpiacim a potlačovaným. Každý murár, ktorý platí 
svoje určité príspevky lóži, ktoré sú určené k nejakému dobročinnému účelu, 
„...neodlomí ani kúsok chleba, aby si nepripomenul, že sú na svete ľudia, ktorým 
aj toto sústo chýba.”22 Cornova uisťuje, že každý muž, ktorý má nadanie, ale 
nemôže ho pre chudobu uplatniť, nájde u slobodomurárov, ako každý trpiaci, 
účinnú podporu a lásku. 

Podľa Ignáca Cornovu je podstatná povaha slobodomurárskych snáh, ktoré sa 
snaží uplatniť v lóžach i mimo nich skrytá v štyroch povinnostiach. Nikto 
nemôže byť dobrým slobodomurárom, kto nie je dobrým pravým kresťanom, 
ktorý hovorí o náboženských tajomstvách, o Bohu, jeho prikázaniach a o jeho 
najsvätejšom mene s najväčšou úctou, bázňou a pokorou, ktorý miluje Boha 
                                                 
20 Modlitby..., s. 19. 
21 Modlitby..., s. 20. 
22 Modlitby..., s. 20. 
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z plnej duše svojej a z plných síl ju uctieva, ktorému slúži a za všetko ďakuje. 
Druhá povinnosť spočíva v staraní sa o seba. Pravý brat si preto kladie za jednu 
zo svojich hlavných povinností riadne sa starať o svoje zamestnanie a o svoju 
domácnosť. Snaží sa, aby bol aj svojej rodine žiarivým príkladom a ako dobrý 
hospodár taktiež užitočným a vážnym občanom, tak, aby nebol ani sebe, ani 
blížnemu a ani štátu na obtiaž. Tretia povinnosť spočíva v akejkoľvek podpore 
každého trpiaceho, činiac tak v kresťanskej láske a slobodomurárskej tichosti, 
aby nespôsobil snáď trpiacemu bolesť nad jeho ponížením. Či priateľ, či 
nepriateľ, či brat, alebo cudzí, všetci musia nájsť u slobodomurára podporu. 
Štvrtou povinnosťou každého poctivého slobodomurára je jeho občianska 
lojálnosť. On má štátu, v ktorom žije, so všetkými svojimi telesnými i 
duševnými silami ochotne slúžiť a takisto aj zemepánovi a vrchnosti 
v „...úprimnej detinskej láske, úcte, poslušnosti, služobnej horlivosti a 
nezmenenej vernosti bez prestania byť oddaný.”23 

Slobodomurári užívajú zvláštne mená a zvláštne znamenia, ktoré im predpíšu 
lóže, aby sa všade ako bratia poznali. Aj medzi bratmi je však mnoho „ťažkého 
zrna”. Nešťastná skúsenosť to učí a dokazuje príliš jasne, že sa aj do lóži vlúdili 
„chytré líšky”, „draví vlci” a „jedovatí hadi”, ktorým slúžila slobodomurárska 
zástera len k dosiahnutiu ich ctižiadostivých cieľov. Kto je „... vlažným 
kresťanom, kto si robí posmech z Boha, náboženstva a Písma, kto klame, kto sa 
chváli, kto je proti svojej vrchnosti a proti svojim predstaveným, kto je pyšný, 
lakomý, závistlivý, zlostný, ľstivý, chlipný, nemilosrdný, tvrdý, kto je teda zlý 
kresťan, zlý vykonávateľ svojho zamestnania, zlý manžel, zlý a lenivý hospodár a 
zlý poddaný, ten nie je slobodomurárom, aj keby poznal heslo, stisk ruky a 
znamenie. Je len pabratom, nepravým synom múdrosti, nepriateľom 
slobodomurárskych princípov a nie je hodný, aby nosil naďalej čestné 
slobodomurárske meno. Kto je však pobožným kresťanom, pravým ctiteľom 
Boha a jeho slova, kto sa k nemu modlí s pravou pokorou v hĺbke svojho srdca, 
kto ctí svoju vrchnosť a preukazuje plnú poslušnosť svojim predstaveným, kto 
miluje pokoru, pravdu a cnosť, kto koná skutky milosrdenstva, teda kto je pravý 
a nefalšovaný kresťan a zároveň dobrý občan...”24 ten je v očiach autora 
Modlitieb bratom, hoci nepozná heslá a znamenia. Modlitby slobodomurára 
vydané roku 1784 sú jasným dôkazom náboženskej tolerancie v prostredí 
slobodomurárskych lóží už v 18. storočí. 

Napriek jednoznačných pozitívam vo vzťahu slobodomurári – tolerancia mi 
nedá na záver tejto štúdie spomenúť aj „prešľapy” slobodomurárov voči 

                                                 
23 Modlitby..., s. 20. 
24 Modlitby..., s. 20. 
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tolerancii ako takej. Dejiny slobodomurárstva v Habsburskej monarchii v 18. 
storočí sú plné „žabomyších” vojen medzi jednotlivými slobodomurárskymi 
lóžami pôsobiacimi v jednom meste. Väčšinou lóža, ktorá vznikla ako prvá 
netolerovala vznik a existenciu ďalšej lóže, ktorá vznikla na jej území. Preto sme 
svedkami siahodlhých listov materským lóžam o „jedinečnosti, výnimočnosti a 
pravosti” len jednej lóže a očierňovania lóží ostatných. Tolerancia aj 
v slobodomurárskom hnutí končí na peniazoch. Dôvodom týchto konfliktov bolo 
odvádzanie nemalých finančných príspevkov za členstvo v lóží, postúpenie do 
vyššieho stupňa, svätojánsky dukát a podobne. Keď vznikla nová lóža, často sa 
stalo, že do nej vstúpili aj členovia pôvodnej lóže, ktorí už v pôvodnej lóži 
poplatky neodvádzali. Najjasnejšie sú tieto problémy čitateľné v 18. storočí 
v Prahe. Praha sa môže „pýšiť” aj iným antitolerančným prvkom 
v slobodomurárskom hnutí a tým je antisemitizmus. Nad vchodom do jednej 
z pražských lóží visel nápis „Psom a Židom vstup zakázaný”. Veľa nám napovie 
aj obranný spis košických slobodomurárov, ktorý bol vydaný v roku 1792 pod 
názvom Slobodomurári niesú Jakobíni: „Akým spôsobom – pýtam sa teraz – 
konali niekedy slobodomurári proti kresťanskej viere? Alebo k nebezpečiu 
monarchov, alebo na zmene vládnutí, či iným spôsobom, aby predstavovali 
nebezpečenstvo pre kráľov? Nie je jedným z najvyšších zákonov slobodomurárov 
to, že mimo kresťanskej materinskej svätej cirkvi nemôže byť nikto 
slobodomurárom? Nie sú vzhľadom nato vylúčení Židia, mohamedáni, pohania, 
neveriaci?”25 Tento obranný spis však košickým slobodomurárom, a nielen im, 
nepomohol a hnutia bolo v monarchii aj pod vplyvom Hnutia uhorských 
jakobínov v roku 1794 plošne zakázané. 

Slobodomurárske lóže spojovali ľudí všetkých stavov, povolaní a rozličných 
kresťanských vierovyznaní. Mizli tu akékoľvek rodové rozdiely, gróf sedel 
vedľa továrnika, radca vedľa kancelára, kanonik vedľa vidieckeho evanjelického 
kňaza, dôstojník vedľa učiteľa. Bola to tolerancia v praxi.  
 
 

                                                 
25 Slobodomurári nie sú jakobíni. Košice 1792.  
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Szabadkımővesség – mint a 18. századi tolerancia képzıdménye 
 
A tanulmány a szabadkımővesség keletkezését, annak okait, ideológiai, 
filozófiai és politikai aspektusait mutatja be, külön figyelmet szentelve 
a vallásszabadság és szabadkımővesség viszonyára. Elemzi a páholyok 
létrejöttében fontos szerepet játszó un. Régi szabadkımőves kötelességek 
összefoglalását, mely meghatározta a páholyok szervezetét, s emellett fontos 
propaganda irat is volt. A dokumentum az „Istenrıl és vallásról” szóló 
cikkelyében éppen a tolerancia hídépítı szerepét hangsúlyozza, ti. azt, hogy 
kapcsolatot teremt a különbözı vallású tagok között.  A vallási pluralizmusnak 
ez a szintje is kifejezi a páholyok különlegességét, hiszen „bent” le lettek gyızve 
a „kinti” politikai, társadalmi, szociális és vallási különbségek. A dolgozat 
további részében azt vizsgálja, hogy milyen feltételek között jöttek létre a 
páholyok a Habsburg Monarchiában, s külön elemzi a pozsonyi Szt.-János-rendü 
(„Zur Sicherheit“) páholy összetétételét és tevékenységét. 
 
 
Martin Javor 
 

Free Masonry as a Manifestation of 18th century Tolerance 
 

This study examines the ideological, philosophical, and political aspects of the 
origins of free masonry, focusing on its the relationship with religious freedom. 
It analyses the document entitled The Summary of the Old Obligations of Free 
Masons, which played an important role in the establishment and laid down the 
organisation of Masonic lodges, and, at the same time was an important piece of 
propaganda. In the paragraph entitled On God and Religion this document 
argues the bridge-building role of tolerance, that is, that tolerance can fill the gap 
between members of different religions. This religious tolerance is a clear 
expression of the peculiarity of the lodges, since “within” them,the political, 
social, and religious differences of the “outer” world had been overcome. In the 
second half of the study the author examines the conditions of the establishment 
of lodges in the Habsburg Monarchy, and analyses the composition and activity 
of the St. John lodge of Bratislava (Pozsony). 
 



 

 




