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A zsidók kirekesztése a szabadkőműves testvériség templomából
a felvilágosodás korában

Jacob Katz Jews and Freemasons in Europe 1723–1939 [Zsidók és szabadkőművesek 
Európában 1723–1939]1 című úttörő munkájának kivételével a zsidóság és a sza-
badkőművesek kapcsolatának története még nagyrészt megíratlannak nevezhető. 
A szabadkőművességgel foglalkozó történészek nagyrészt figyelmen kívül hagy-
ták e kérdéskört, különösen a felvilágosodás századának vonatkozásában, amely-
nek historiográfiája egyébként is különösen nagy hiányosságokat mutat. A 19. 
és 20. századi történetírást pedig a zsidó-szabadkőműves összeesküvés elméletét 
vallók uralják, azok tehát, akik a conspiracy theory vagy a Verschwörungstheorie sza-
badkőművesek ellen irányuló változatát képviselik. Tanulmányunk elsődleges 
célja, hogy a szerteágazó kérdéskört áttekintve munkára ösztönözze a jövő kuta-
tóit, hiszen kitűnő levéltári szövegek állnak rendelkezésükre. E dokumentumok 
olyan történészekre várnak, akik hajlandók tudományos szempontból közelíteni 
hozzájuk. A kérdés azért is érdemel igen komoly figyelmet, mivel a 18. századi ki-
rályi művészet – ahogyan akkor a szabadkőművességet nevezték – egyik alapkövét 
teszi vizsgálat tárgyává. Nem másról van itt szó, mint a testvériség keresztényi 
voltának kihangsúlyozásáról és a szabadkőműves világképnek a keresztényivel 
való azonosításáról, amely törekvés kapcsán olyan „ökomenikus” törekvések lát-
nak napvilágot, melyek célja „egyesíteni, ami széthullott”, más szóval a testvéri-
ség templomában egybegyűjteni mindazokat, akiket Európában a vallások sokfé-
lesége elválasztott egymástól.

A világvallástól a Respublica christianáig

A szabadkőműves rend alapszövege, a Londoni Nagypáholy latitudinárius 
szellemiségű Alkotmánya már 1723-as első kiadásában meghatározza azt a leg-
kisebb közös nevezőt, amelynek elfogadói elvben csatlakozhatnak a Testvériség-
hez. A szöveg megfogalmazói ily módon próbálnak számot vetni a brit szige-
teken honos felekezeti sokszínűséggel és az elmúlt évszázad politikai és vallási 
problémáinak következményeivel; mondjon ugyanis bármit Voltaire híres Angol 
leveleiben, a 18. századi Angliában a vallási tolerancia a legkevésbé sem volt kor-
látlannak nevezhető. Az alkotmány első kötelmében, mely az Istenről és a vallásról 
címet viseli, kizárólag az „ostoba ateista” és a „vallástalan szabad gondolkodó” 
előtt zárja be a templom kapuit, rögzítve, hogy:

1  Jacob Katz: Jews and Freemasons in Europe 1723–1939. Cambridge, Harvard University Press, 
1970. Francia nyelvű kiadása: Uő: Juifs et francs-maçons en Europe 1723–1939. Paris, Cerf, 1995.
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habár a régi időkben a Kőművesek minden országban amaz ország vagy 
nemzet vallásán tartoztak lenni, bármely lett légyen is, most alkalmasabb-
nak vélhető csupán azon vallásra elkötelezni őket, amelyben minden ember 
egyetért, meghagyván kinek-kinek a maga külön vélekedését, vagyis jó és igaz 
férfiúnak [kell] lenniök, avagy becsületben és tisztességben élőknek, bármely 
nevezetek vagy hiedelmek különböztessék [is] meg őket.2

Newton tanítványának, az Alkotmány szellemi atyjának, Jean-Théophile Désa-
guliers-nek és családjának, ha nem akarták megtagadni protestáns hitüket, el kel-
lett hagyniuk XIV. Lajos Franciaországát. Ám míg Désaguliers a hivatalos angli-
kán államegyház papja lett, addig a szabadkőműves konstitúciót megfogalmazó 
James Anderson a Skóciában többségben, Angliában azonban kisebbségben lévő 
presbiteriánus (kálvini) egyház lelkipásztora volt. 

Egy adott közösséget azonban nem kizárólag a tagjai által vallott közös értékek 
kovácsolnak össze, hanem a közösségen kívül esőktől való elhatárolódás szándé-
ka is.3 Bár a hugenotta Louis-François de La Tierce, az Histoire des Francs-Maçons 
contenant les Obligations et Statuts de la très Vénérable Confraternité de la maçonerie [A 
szabadkőművesek története, mely tartalmazza e nagyon régi és tiszteletreméltó testvéri 
szövetség kötelességeit és szabályait] című kiadvány (az 1723-as Alkotmány első ide-
gen nyelvű kiadása) szerzője Fénelon és tanítványa, Andrew Ramsay szellemé-
ben úgy érvel „hogy az egész világ egy Nagy Köztársaság, melyben minden egyes 
nemzet egy családot alkot, s minden egyén egy gyermek”, azért nem mulasztja el 
kiemelni, hogy a szabadkőműves világ határai egybeesnek a kereszténység hatá-
raival. E meggyőződését Leibniz hatása nyilván felerősítette. De La Tierce példája 
szerint üdvös keveredés tehát csak a rómaiak és a szabin nők, azaz olyan „köze-
li idegenek” között lehetséges, akiket nem választ el egymástól mély szakadék. 
Életképes szövetség kizárólag a vallási-felekezeti ellentéteiket félretenni képes 
keresztények között jöhet létre. Később Joseph de Maistre – aki egyszerre volt 
szabadkőműves és a „fekete bűnbánók” néven ismert kegyes testvériség tagja – a 
kereszténység egységének helyreállítását célzó utópiák hosszú hagyományának 
szellemében a szabadkőművesek egyetemes köztársaságát az ökuméné legfonto-
sabb műhelyeként látta, olyan helyként tehát, ahol a viszály évszázadait követően 
katolikusok és protestánsok megbékélhetnek egymással – az egységet azonban 
a hitbéli közösségnek kell megteremtenie. A kereszténység határain kívül lévők 

2  Daniel Ligou (Éd.): Constitutions d’Anderson: Les Obligations d’un Franc-Maçon extraites des An-
ciennes archives des loges d’au-delà des  mers et d’Angleterre, Ecosse et Irlande, à l’usage des loges de Londres 
pour être lues à l’initiation de Nouveaux frères ou quand le Maître l’ordonnera. Paris, Lauzeray international, 
1978, 179. A magyar fordítást innen vettük: Márton László (Szerk.): Szabadkőműves gondolatok. Bp., 
Belvárosi Könyvkiadó, 1994, 25–26. 

3  François Hartog: Le Miroir d’Hérodote: Essai sur la représentation de l’autre. Paris, Gallimard, 
Bibliothèque des Histoires sorozat, 1980, 35.
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nem képezik részét de Maistre koncepciójának: az ő felfogásában az egyetemes 
béke a keresztények ökumenikus békéje (pax christiana).

Az első kontinentális üldözések

1732-ből, Londonból származik az első írott dokumentum, amely azt bizo-
nyítja, hogy a spekulatív szabadkőművességnek volt egy zsidó tagja. Körülbelül 
ugyanebben az időszakban hét további zsidó testvér látogatta rendszeresen az 
Au café Daniel4 nevű páholyt. Sem a brit, sem a holland szabadkőművesség sza-
bályzata nem zárta ki, s komolyabban nem is diszkriminálta a zsidókat (néhány 
elszigetelt esettől eltekintve).5 Mindez megfelelt a szabadkőművességen kívüli 
világban megfigyelhető tendenciáknak, hiszen a brit szigeteken ekkoriban már 
megkezdődött – Jacob Katz kifejezésével élve – a „gettóból való kiszabadulás” fo-
lyamata. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a páholyok helyi beágyazottsá-
gát és némely zsidó szabadkőműves magas társadalmi pozícióját sem. Az 1732-es 
dokumentumban emlegetett testvér, Daniel Dalvalle befolyásos dohánykereske-
dő volt, akinek páholya, az Au Café Daniel, a bankárok és kereskedők utcájában, a 
Lombard Streeten6 működött. Az angol szabadkőművesség elvi toleranciája nem 
magyaráz meg mindent. A társadalmi környezet és az érdekeltek vagyona nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy a templom kapui megnyíljanak a zsidó közösség elő-
kelői előtt – árnyalnunk kell tehát a brit páholyok eredendő nyitottságáról szóló 
elképzeléseinket.

Ha vizsgálódásainkat Franciaországban folytatjuk, azt sejthetjük, hogy egy 
olyan országban, ahol a „gettóból való kiszabadulás” folyamata sokkal lassab-
ban halad előre, ahol a szabadkőműves páholyok tisztelettel övezték a fennálló 
társadalmi hierarchiát, s ahol az 1770-es évek közepén a nemesi reakció hulláma 
indult el, a zsidók többségét elvben és gyakorlatban egyaránt kirekesztették a test-
vériség templomaiból. Franciaországban a jómódú és sikeres zsidó kereskedők 
sokkal nehezebben érvényesültek, mint londoni kortársaik. Vajon tényleg így tör-
téntek-e a dolgok? Marseille-ben a Parfaite Sincerité páholy a Statuts et Règlement 
12. pontjában rögzíti, hogy „azok a világiak, akiket az a szerencsétlenség ért, hogy 
zsidónak, négernek vagy mohamedánnak születtek, nem vehetők fel sorainkba”.7 
Három évvel korábban, 1764. május 20-án, a toulouse-i La Parfaite Amitié páholy 

4  Guy Tamain: Les loges françaises de la Grande Loge d’Angleterre de 1723 à 1732. = Chroniques 
d’histoire maçonnique, 39 (1987), 2, 25.

5  Jacob Katz: Hors du ghetto, l’émancipation des juifs en Europe 1770–1870. Paris, Hachette, 1984, 46. 
Az Out of the Ghetto: The Social Background of Jewish Emancipation, 1770-1870 (1978) című könyv francia 
fordítása. (A szerk.)

6  Tamain 1987, 25.
7  Bibliothèque nationale de France, Cabinet des manuscrits, fonds maçonnique, FM1 111, collec-

tion Chapelle, volume VI, fol 22r.
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szintén úgy határozott, hogy kapuikat nem nyitják meg zsidó jelöltek előtt.8 E két 
rendelkezés már annak lehetőségét is kizárta, hogy zsidó jelöltek felvételéről akár 
csak szavazni is lehessen. 

Jól illusztrálja az angliai és franciaországi zsidók helyzetének különbségét an-
nak a jómódú hollandi zsidó kereskedőnek – bizonyos Cappadoce-nak – a törté-
nete, aki Bordeaux-ban való megtelepedését követően felvételét kérte az Anglaise 
nevű (brit alapítású) páholyba. Első, 1747. november 30-i kísérlete nem járt siker-
rel. Kitartása és az amszterdami La Paix páholy főmesterének ajánlása ellenére 
1749. február 11-én másodszor is elutasították. A kudarc oka egyértelmű: a jelölt 
zsidósága.9 A páholy – melynek tagjai korábban már átéltek egy igen kellemet-
len epizódot, amikor kiderült, hogy főmesterük, Friedrich Christian Sohl zsidó, 
s a lelepleződött „áltestvért” kénytelenek voltak meneszteni – újból megtiltotta 
Izrael fiainak a testvériséghez való csatlakozást.10 Fentebbi példánkból azonban 
nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonnunk a holland páholyok nyi-
tottságát illetően. A zsidóság hangsúlyos jelenléte még a Bien Aimée páholyban 
is sokak ellenérzését váltotta ki. Az elégedetlenkedők elérték, hogy a páholynak 
egyszerre csak nyolc zsidó tagja lehessen, s ezek egyetlen komolyabb tisztséget se 
tölthessenek be.11

A felvilágosodás szellemiségét magán viselő bordeaux-i zsidóság különösen 
hevesen vágyott az egyenjogúságra. Pereire – a portugál nemzet (azaz a bor-
deaux-i zsidóság) versailles-i képviselője – felkérésére Isaac de Pinto (Hollandiá-
ban élő újkeresztény) 1762-ben írta meg az Apologie pour la nation juive [A zsidó 
nép védelmében] című művét, melyben visszautasítja Voltaire antiszemita szavait, 
továbbá szembeállítja a bordeaux-iakat a kevésbé felvilágosult „német” zsidó-
sággal. Cappadoce fentebb leírt kudarcát a szerző igen jellemzőnek látja: noha 
sokan támogatták, s a bordeaux-i helyzet is kedvezőnek tűnik, kérelme mégis el-
utasításra talált, hiszen a másságot még a toleranciájáról híres szabadkőműves-
ség sem képes elfogadni. Hiába brit alapítású a páholy, a kudarc kudarc marad. 
Ha a fentebb tárgyalt bordeaux-i és marseille-i példákat összevetjük a normatív 
szövegekkel, aligha adhatunk igazat Katznak, aki a német és angol páholyokat 
egyébként is sokkal alaposabban tanulmányozta, mint a franciaországiakat: „Ne-
héz elhinnünk, hogy éppen a zsidóság jelentene gondot a korabeli Franciaország 
szabadkőművességének, nem pedig a muzulmánok vagy a pogányok. A rá követ-
kező évtizedekből sem találjuk nyomát annak, hogy a zsidóság követelte volna a 

 8  Michel Taillefer: La Franc-maçonnerie toulousaine sous l’Ancien Régime et la Révolution 1741–1799. 
Commission d’histoire de la Révolution française, Mémoires et documents XLI, Paris, CTHS, 1984, 233.

 9  Alain Bernheim: Notes on early Freemasonry in Bordeaux (1732–1769). = Ars Quatuor Corona-
torum, 101 (1988), 63.

10  Uo., 63.
11  Köszönetet szeretnék mondani Jordy Geerlingsnek, a nimègue-i egyetem doktoranduszának, 

aki doktori disszertációját Enlightenment, sociability and catholicism: catholics in Dutch secular societies and 
masonic lodges, 1750–1800 címmel készíti, hogy megosztotta velem ezt az információt.
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páholyokba való felvételét vagy éppen annak, hogy bárki is meg kívánta volna 
őket gátolni ebben.”12 

Vajon az a tény, hogy a város zsidó közösségének egy emblematikus figurá-
ját, Rabát, s hitsorsosát, egy bizonyos Furtadót végül felvették a bordeaux-i Mú-
zeumba, ellentmond-e fentebbi érvelésünknek?13 A szóban forgó intézmény, 
melynek életre hívásában központi szerepet játszottak a szabadkőművesek, az 
 ancien ré gime Franciaországának akadémiáihoz hasonlóan tudományos és gya-
korlati ismereteket közvetített az előadásokon résztvevő érdeklődők számára. 
A társadalmi érintkezésnek a felvilágosodás korára jellemző rendszerében a bor-
deaux-i Múzeum különleges szerepet töltött be. Olyan kulturális intézményről 
van szó, amely feszegeti az akadémiai tevékenység szűkre szabott határait. A Mú-
zeum a másságra sokkal nyitottabb volt az arisztokratikus otiumot (szemlélődést) 
magasztaló, a kereskedők neg/otiumát14 és a nem katolikus vallásúak befogadá-
sát elvi alapon elutasító Akadémiánál. A Múzeum tagjai közt megtaláljuk a bor-
deaux-i páholy evangélikus vallású kereskedőinek némelyikét. Az intézményben 
még héberül is lehetett tanulni.

A fentebb említett Raba kivételesen fényes kereskedői karriert futott be. Ez 
azonban nem minden: kulturáltságát és ízlését még azok is elismerték, akik nem 
szimpatizáltak különösen a másokat „majmoló zsidó Monsieur Jourdainekkel”.15 
Raba így számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely a bordeaux-i major et 
sanior pars (a társadalmi elit) tagjaival rokonítja. Tőlük egyébként saját maga elis-
merését és befogadását is reméli. Nem kétséges, hogy a mások elismerését szom-
jazó zsidó kereskedő a Múzeumba való felvételét a társadalmi integráció útján 
tett első lépésnek szánta. Be kell látnunk ugyanakkor, hogy Raba sikere nem a 
társadalomban megfigyelhető fejlődési tendenciákat illusztráló történés, sokkal 
inkább a szabályt erősítő kivétel volt, a norma ugyanis továbbra is a zsidók mar-
ginalizálása volt. Raba befogadása ráadásul legfeljebb részlegesnek nevezhető, 
hiszen csak a Múzeumba vették fel: a szabadkőművesek Templomának kapuit 
zsidóként – akármilyen messzire is jutott az asszimiláció útján – továbbra sem 
léphette át. A zsidók a respublica litteraria (République des Lettres) emblematikus in-
tézményeiben, a vidéki akadémiákban sem futhattak be karriert. Cappadoce-hoz 
hasonlóan Raba is élete végéig magán viselte zsidóságának bélyegét. Sem szelle-
mi képességeik, sem társadalmi sikereik nem számítottak, a többségi társadalom 
intézményei nem ismerték el őket keresztény polgártársaik egyenjogú partne-
reiként.

12  Lásd: Katz 1984, 19–20.
13  Paul Butel: Les Négociants bordelais, l’Europe et les Îles au XVIIIe siècle. Paris, Aubier-Montaigne, 

1974, 377 és 379.
14  A figyelemre méltó marseille-i kivételektől eltekintve, melyeket már korábban említettünk.
15  Butel 1974, 380. Vagyis azok, akik egyes zsidók asszimilálódási törekvéseit nem ismerték el, 

azok, akik úgy vélték, hogy a domináns kultúra leple alatt a másság ugyanúgy megmaradt. A „maj-
mol” kifejezést egyébként a nem civilizált viselkedésre alkalmazták.
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Zsidó és szabadkőműves, avagy a lehetetlen testvériség

A szabadkőművesek nem mutatkoznak toleránsabbnak a mássággal szemben, 
sőt, gyakran még a profánoknál is gondosabban felügyelik a határokat. Ha a „má-
sik” nem mutat fel valamiféle egzotikus (az összeolvadást lehetetlenné tévő) ka-
rakterjegyet, s alig különbözik a többségitől (alter ego vagy homooi), a helyzet még 
rosszabb. A közeli hasonlatosság ugyanis növeli az önazonosság megbomlásának 
és a hierarchia fellazulásának veszélyét, s káosszal fenyeget. A saint- esprit-lès-
bayonne-i zsidó szabadkőművesekkel történtek jól illusztrálják a veszélyt. A vá-
ros – Anne Zink kifejezésével élve – egy jogi enklávé, hiszen itt a zsidóság a la-
kosság egy jelentős hányadát,16 néhányak szerint egyenesen a többséget, teszi ki, s 
az itteni izraeliták a század során nyíltan hangoztatják a többségtől teljesen eltérő 
származásukat, amelyeket a babiloni fogságra, s Júda törzsére17 vezetnek vissza. 
A közösség kereskedelmi sikerei nagyban hozzájárulnak a „gettóból való kiszaba-
duláshoz”. A város zsidó elitje óriási erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy 
„megláthassák a fényt”, a szabadkőművesek testvériségéhez való csatlakozást 
ugyanis a társadalmi integráció fontos elemének tartják. Az adott helyzetben a 
helyi zsidók esetleges felvétele a La Zélée páholyba óriási felfordulást váltott ki, 
s a vita messzire ható következményekkel járt. Még a zsidókat elvben befogadni 
kész bayonnais-i szabadkőművesek sem kívánták feljogosítani az izraelitákat a 
magasabb fokok elnyerésére, méghozzá arra hivatkozva, hogy azok egy része – 
pl. a Rózsakereszt lovagja – specifikusan keresztény tartalmat hordoz.18 Az első 
lépéseket tehát megteszik a Másik integrálásának útján, a többségi – jelen esetben 
a kereszténységre épülő – csoportazonosság felbomlásától való félelmet azonban 
nem képesek leküzdeni.

A bayonnais-i Amitié páholy szabadkőművesei őszintén beszélnek arról, miért 
volt szükséges régi páholyukból, a La Zélée-ből kirekeszteni a zsidókat.

Zsidó testvéreink jelenléte több érdemdús és tiszteletreméltó tagjelöltet el-
riasztott attól, hogy felvételét kérje páholyunkba. Mindannyian tudjuk, hogy 
minden ember egyenlő, hogy az igaz szabadkőműves egyik legszebb erénye, 
hogy elismerje ezt az igazságot; ám azzal is tisztában vagyunk, hogy minden 
örömteli közösség alapjait a benne honoló egyetértés, tisztesség és udvarias-
ság képezi.19

16  Anne Zink: Une niche juridique, l’installation des Juifs à Saint-Esprit-lès-Bayonne au XVIIe 
siècle. = Annales Histoire Sciences sociales, 1994. május–június, 3. 639–669.

17  A Mémoire des juifs de Saint-Esprit (Bayonne) à l’Assemblée Constituante (1790) című dokumen-
tumból idéz doktori értekezésében Gérard Nahon: Communautés judéo-portugaises du Sud-ouest de la 
France, Paris, EPHE, 1969, II. Vol., 297.

18  Ezzel szemben a szabadkőművesek közül a muzulmánok eljuthattak a rózsakeresztes fokra 
Brüsszelben és Párizsban egyaránt, és el is ismerték őket, beleértve olyan fokokat is, mint a Teljhatal-
mú és Általános Rózsakeresztes Káptalan (Souverain Chapitre Général Rose-Croix).

19  Bibliothèque nationale de France, Cabinet des manuscrits, fonds maçonnique, FM2 159 bis, 
dossier de l’Amitié, orient de Bayonne, fol 11v, 1783. július 12.
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Szemlátomást arról van itt szó, miként lehetséges fenntartani a természettől 
fogva szelektív többségi kultúrát, melyben a befogadásról/kirekesztésről a társa-
sági érzület és az ízlés dönt. Miután a zsidók felvétele ellen tiltakozók elérték cél-
jukat, nem kis önelégültséggel tekintenek vissza küzdelmükre: „A közösségünk 
egységét és jólétét veszélybe sodró tagjaink többé nem tudnak ártani nekünk: már 
megízleltük a baráti közösségben való együttlét édességét, melyhez ezután is ra-
gaszkodni kívánunk.”20 Vajon a bayonnais-i dokumentum nem tesz-e szert külön-
leges szerepre Lessing híres Szabadkőműves párbeszédek című művének fényében?

Ernst: Vágytam, hogy az egyenlőséget, mely szerinted a rend alaptörvé-
nye, s ami keblemben oly váratlan reményt keltett, az egyenlőséget lélegezzem 
végre oly férfiak társaságában, akik tudják, miként vélekedjenek a civilizáció 
változásairól anélkül, hogy egymás vagy más ellen vétkeznének. 

Falk: Nos? 
Ernst: Léteznie kell, ha létezett valaha. Kérjen csak bebocsátást egy felvilá-

gosult zsidó körükbe. Igen – mondanák – zsidó! Ha szabadkőműves, legyen 
legalább keresztény. Mindegy miféle keresztény! Vallásra való különbség nél-
kül, ez csupán a Szent Római Birodalomban befogadott három vallást jelenti. 
Te is így vélekedsz?

Falk: Természetesen nem.21 

Nem kétséges, hogy Joseph Uriot testvér, a szabadkőművesség ékesszóló apo-
logétája – aki jelentős kultúraközvetítő szerepet töltött be Franciaország, Oszt-
rák-Németalföld (a mai Belgium) és Németország között – fogalmazta meg a 
kőművesek és a kíváncsi profánok számára is leginkább érthető módon, hol is 
húzódnak pontosan a testvériség határai:

Mivel társaságunk fő célkitűzése az egyetértés előmozdítása, száműznünk 
kell belőle mindent, ami azzal összeegyeztethetetlen. Az elmúlt századokban 
a vallási hevület szembeállította a fivért a fivérrel, az atyát a fiával, a királyt az 
alattvalójával. A kőművesség helyreállítói ezért úgy döntöttek, hogy elapaszt-
ják a viszály ezen forrását, tovább megtiltják tagjaiknak, hogy a páholyokban 
tárgyalják a zsidót, a pogány bálványimádót a kereszténytől vagy a mohame-
dántól elválasztó meggyőződéseket.22

20  Uo.
21  Gotthold Ephraim Lessing: Szabadkőműves párbeszédek. Ford. Márton László. Bp., Pallas Kiadó, 

2008, 56–57. Mint azt a fordító is megjegyzi, Lessing itt Moses Mendelssohn esetére utal egész konk-
rétan, lásd Uo., 56. (A szerk.)

22  Joseph Uriot: Lettre d’un Franc-Maçon à Mr de Vaux; conseiller de Sa Majesté le Roy de Pologne; 
Duc de Lorraine. Et de S. A. E. Le comte Palatin du Rhin. Nouvelle édition, A Francfort sur le Meyn, 
MDCCXLIII, 16.
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Testvére és barátja, La Tierce szerint a testvériségnek az Alkotmányban szerep-
lő „catholic religion”-hoz kellene visszatalálnia. A kifejezést, melyet a szöveg első 
fordítója, Kuenen katolikus hitként adott vissza, a protestáns La Tierce egyetemes 
vallásként interpretálta, nyilván attól tartva, hogy az olvasók nincsenek tisztában 
a görög katholikos szó eredeti jelentésével. Így fogalmaz tehát: „Vallás az, amiben 
minden ember egyetért. Lényege, hogy jók, őszinték, szerények és becsületesek 
legyünk, akármilyen elnevezések vagy meggyőződések is választanak el min-
ket egymástól.”23 Az a beláthatatlan mélységű szakadék tehát, amely a testvért 
a közösségen kívül esőtől, a profántól elválasztja, erkölcsi természetű. La Tierce, 
aki itt Ramsayt követi, hajlamos Európán kívüli országok és népek (például a 
kínaiak) vívmányait is a szabadkőművesség kulturális örökségeként kezelni. Az 
emberiség és a szabadkőművesség jövőbeli feladata abban áll, hogy „az idők fo-
lyamán megkíséreljen egy olyan szellemi természetű nemzetet formálni, amely 
anélkül, hogy felszámolná a különféle államok létéből az emberekre háruló köte-
lezettségeket, mégis egy több nemzetből álló új Nép születését jelentené, amelyet 
az erény és a tudomány kovácsol majd egységessé”.24 A szabadkőműveseknek 
emlékezniük kell Jáfet törzsének intő példájára, vagy éppen Salamon templomá-
ra, amely „minden nemzet imaháza”25 volt.

„Az összes nemzet testvériségét”, amelyet a szabadkőművesek fogalmaztak 
meg célkitűzésükként, Ramsay és La Tierce szerint „már őseink, az országok so-
kaságából toborzott és a Szentföldön összegyűlő keresztesek is meg akarták va-
lósítani.”26 Bár felfogásuk szerint „az egész világ egy Nagy Köztársaság, melyben 
minden egyes nemzet egy családot alkot, s minden egyén egy gyermek”, ezen 
ökuméné határai egybeesnek a kereszténységével. A keresztesek a hitetlenekkel – 
a kereszténység kérlelhetetlen ellenségeivel – szemben folytatott küzdelem útján 
teremtették meg a hit egységét. Éledjen hát újjá a keresztes hadjáratok szellemisé-
ge – erről szól La Tierce 1773-ban II. Katalinhoz írt, mintegy háromezer soros, Le 
Temple de la Gloire  [Dicsőség temploma]27 című költeménye.

Nézd a Keletet uraló Krisztust,
Európai hatalmak, óh, egyesüljetek!
Egyesült erőtökkel ugyanis visszavehetjük

23  François Labbé: Le Message maçonnique au XVIIIe siècle. Contribution à l’histoire des idées. Paris, 
Dervy Livres, 2005.

24  Louis-François de La Tierce: Histoire des Francs-Maçons, contenant les obligations & statuts de 
la très vénérable confrérie de la Maçonnerie, conformes aux traductions les plus anciennes. (Francfort-sur-le-
Main, 1742), Paris, Romillat, 1993, 159–160.

25  Uo., 49.
26  Uo., 159.
27  Louis-François de La Tierce Le Temple de la Gloire (Frankfurt, 1773) című versét idézi François 

Labbé: Le rêve irénique du marquis de La Tierce. Franc-maçonnerie, lumières et projets de paix per-
pétuelle dans le cadre du Saint-Empire sous le règne de Charles VII (1741–1745). = Francia, 18 (1991), 
2, 61–62.
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A Birodalmat, melyet ma a Szultán bitorol,
Pedig valaha azt a keresztény császárok uralták!
Szorítsuk vissza a Szultánt Ázsiába,
S lássuk újra Krisztust uralkodni Keleten.

Álláspontjával La Tierce nincs egyedül: kora szabadkőműveseinek többsé-
ge hasonlóan gondolkodik a kérdésben. A Considérations filosophiques [sic!] sur 
la Franc-Maçonnerie [Filozófiai eszmefuttatások a Szabadkőművességről] címet viselő 
munka szerzője egyértelműen fogalmaz:

Csak a keresztényeket fogadjuk be, az ortodoxokat is. A keresztény egyhá-
zak valamelyikéhez nem tartozók azonban nem csatlakozhatnak a kőműves-
séghez. Ezen okok miatt rekesztjük ki, hitetlenként, a zsidókat, a mohamedá-
nokat és a pogányokat.28

La Tierce itt egyértelműen Nogaret-ból merít ihletet (ez azért különösen ér-
dekes, mert az Apologie pour l’ordre des francs-macons szerzőjét általában „haladó” 
szabadkőművesként szokás besorolni): „A Rendbe csak keresztények léphetnek 
be. A keresztény egyházak egyikéhez sem tartozók nem csatlakozhatnak a kőmű-
vességhez. Ezen okok miatt szokás kirekeszteni a zsidókat, a mohamedánokat és 
a pogányokat mint hitetleneket.”29 Egy híres konzervatív páholy, a semur-en-au-
xois-i Bonne Foi,30 és anyapáholya, a parlamenti tisztviselőkkel teli dijoni La Con-
corde páholy is hasonlóképpen adott véleményének hangot 1784-ben: „Az igaz 
kőműves csak igaz keresztény lehet!”31

A Rajnán túli helyzet

A keveredést szükségszerűen követő fázis a hasonulásé. Testvér, kiválasztott, 
csak a hozzánk hasonló, a hozzánk hasonuló lehet. Ha a Másik nem fogadja el 
a többség kulturális normáit, s mássága fennmarad, nem léphet be a rendszer-
be. Ezen elv legegyértelműbb megfogalmazását egy olyan munkában találhat-
juk meg, amely 1788-as megjelenését követően óriási népszerűségnek örvendett. 
A Du commerce avec les hommes [Az emberekkel való bánásmód] szerzője, Adolph von 
Knigge báró egyfelől a német és európai szabadkőművesség emblematikus alak-
ja, másfelől pedig fontos szerepet játszik a felvilágosodás radikális irányzatához 

28  S. Arbas: Considérations filosophiques [sic!] sur la Franc-Maçonnerie, Hambourg–Rome, 1776, 220.
29  Nogaret: Apologie pour l’ordre des Francs-maçons, avec une vignette maçonnique par le frère Nogaret 

membre de l’Ordre. La Haye, 1742, 14–15.
30  1934-ben az Annales de Bourgogne-ban jelent meg erről a témáról Édouard Herriot tanulmánya, 

majd harminc évvel később Régine Robin újra elővette és átdolgozta a már klasszikusnak számító cik-
ket: Franc-maçonnerie et Lumières à Semur-en-Auxois en 1789. = Revue d’histoire économique et sociale, 
43 (1965), 2., 234–241.

31  Uo., 237.
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sorolt illuminátusok titkos társaságában is, mely Barruel apát Mémoires pour servir 
à l’histoire du jacobinisme [A jakobinizmus történetét bemutató emlékiratok]32  című mű-
vében „bajor illuminátusok” elnevezéssel jelenik meg. Pierre-André Bois arra mu-
tat rá, hogy Knigge műve „az évek során a társadalmi hasonulás Bibliájává vált.”33 
A Des Juifs ou de la façon de les traiter című fejezetben Knigge bemutatja azon zsidók 
népes táborát, akik „ugyanolyan szokásokkal bírnak, mint keresztény társaik, sőt, 
készek keresztény családokba beházasodni is. [Olyannyira, hogy] Hollandiában 
és néhány német városban, legfőképpen Berlinben szinte lehetetlen elkülöníteni 
egymástól a zsidó és a keresztény családokat,” illetve a többséghez hasonulni kész 
zsidókat megkülönböztetni a rendszeren kívül maradó, asszimilálódni képtelen 
hitsorsosaiktól. Bár Knigge helyteleníti a perifériára kerülést, melynek okát „ab-
ban a tarthatatlan és jogosulatlan megvetésben látja, amit a zsidóság irányában 
tanúsítunk”, igazából mégsem kíván nyitni feléjük.34 A szerző azért hozza fel a 
többséget a nem asszimilálódott zsidóságtól elválasztó végtelen távolságot, hogy 
óvatosságra intse olvasóit és figyelmeztesse őket az elhatárolódás fenntartására:

Nem szabad hagynunk magunkat. E fajta (sic!) egyébként az élet minden 
területén sajátos jellemvonásokkal bír (a nem hasonuló többségről beszélek, 
és nem azokról, akik – talán szerencsétlenségükre – átvették a keresztények 
erkölcseit). Hallgassuk meg a zenét, amely templomaikban szól. Nézzük meg, 
miképpen táncolnak. Figyeljük meg végül azokat az építészeti motívumokat, 
melyekkel az idős, nagyon gazdag zsidók díszítik házaikat: majdnem mindig 
felfedezhetünk valamit, ami Salamon templomának oszlopfőiről, vagy éppen 
a Frigyládáról lehet ismerős”.35

Ne higgyük, hogy Knigge reakciós lett volna, épp ellenkezőleg. Kiállt a polgár-
ság emancipációjának ügyéért, s a Commerce avec les hommes című művének beve-
zetőjében azon sajnálkozik, hogy „a társadalmi osztályokat igen mély szakadék 
választja el egymástól, aminek okát abban kell keresnünk, hogy itt (Németország-
ban) a régi időkből ránk maradt előítéletek, az oktatás és néha maguk a törvények 
is áthághatatlan korlátokat állítanak eléjük”.36 Kniggét a Másikkal szembeni hát-

32  Nemrég jelent meg Adolph de Knigge Über den Umgang mit Menschen című művének fran-
cia nyelvű tudományos és kritikai kiadása: Alain Montadon, B. Hébert (Éd.): Du Commerce avec les 
 hommes. Toulouse, Presses Universitaire du Mirail, 1993, 214.

33  Pierre-André Bois: Adolph Freiherr Knigge (1752–1796). De la «nouvelle religion» aux Droits de 
l’Homme. L’itinéraire politique d’un aristocrate allemand franc-maçon à la fin du dix-huitième siècle. Wolfen-
bütteler Forschungen Band 50, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1990, 11.

34  Knigge, 185.
35  Uo., 186–187.
36  Uo., 25.
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rányos megkülönböztetés kevésbé háborítja fel, mint a német társadalmon belüli 
egyenlőtlenségek: utóbbiak ellen harcol, az előbbit elfogadni látszik.37

Moses Mendelssohn a zsidók emancipációjának élharcosa, az európai felvi-
lágosodásnak pedig vezéralakja volt. Az 1760-as és 1770-es években olyan, val-
lási-felekezeti korlátokon átívelő irodalmi kört működtetett, amely a korabeli 
berlini társasági élet középpontjának számított. A Bölcs Náthán című művével 
voltaképpen Mendelssohnnak hódoló Lessing és Friedrich Nicolai is visszatérő 
vendégei voltak a körnek. Zsidósága miatt Mendelssohnt azonban nem fogadták 
be a szabadkőművesek, s II. Frigyes testvér talán még ennél is nagyobb szégyen-
be hozta, amikor megakadályozta a Porosz Királyi Tudományos Akadémia tagjai 
közé való felvételét.38 A „berlini bölcs” pályája tehát a bordeaux-i Rabáéhoz ha-
sonlóan torzó maradt. A szabadkőműves páholyok megnyitásának kérdése több 
német fejedelemségben és birodalmi városban felmerült, például Majna-Frank-
furtban, ahol jelentős irodalmi vita lángolt fel a kérdésben (ennek dokumentu-
mait Georg Kloß gyűjtötte össze).39

A teljes integrációnak még a felvilágosodás leginkább filoszemita képviselői 
szemében is fontos feltétele, hogy a zsidó elit végleg elhagyja ősei meggyőződését 
és formálisan is térjen át a keresztény hitre.40 Az efféle elvárások megfogalma-
zásával azonban kegyetlen dilemma elé állítják a zsidó elitet, amelynek identi-
tásáról, másságáról, egzisztenciájának központi eleméről kellene lemondania az 
integrációért cserébe. A szabadkőművesség sikerének kulcsa az volt, hogy a tagok 
saját identitásuk, értékeik és meggyőződéseik fenntartása mellett léphettek be a 
testvériségbe – pontosan ezt tagadta meg a szervezet a belépni kívánó zsidóktól. 
Joggal merül fel tehát a kérdés: akartak-e, akarhattak-e a zsidók egy olyan közös-
séghez csatlakozni, amely őket csak félszívvel vette fel, s gyakran nem is teljes 
jogú tagként.

Zsidók és keresztények közösen hívták életre az Ordre des frères asiatiques-ot 
[Ázsiai testvérek rendje]. Ám az új renddel kapcsolatos remények gyorsan szer-
tefoszlottak, mert alapítói elszigetelődtek, karanténba kerültek. A belső egye-
netlenség fokozatosan szétveti a rendet. A zsidóság még európai történetének 
legkecseg tetőbb pillanataiban is a teljességgel Mást jelenítette meg. A bordeaux-i 

37  Joseph Uriot pedig azt írja: „Amikor mi összegyűlünk, mindannyian Testvérekké válunk: min-
den más idegenné válik. A herceg az alattvalóval, a nemes a kézművessel, a gazdag a szegénnyel ke-
veredik egymással, semmi sem különbözteti meg és semmi sem választja el őket egymástól; az Erény 
által válnak egyenlővé.” Lásd Joseph Uriot: Lettre d’un Franc-Maçon à Mr de Vaux..., 18.]

38  Mendelssohn egyik szemléletére vonatkozóan lásd: Katz 1984, 50–51.; és P. H. Meyer: Le rayon-
nement de Moïse Mendelssohn hors d’Allemagne. = Dix-Huitième siècle, 1981, 63–78.

39  Az alábbi mű XI. fejezetére utalunk: Asiatische broeders: Israeliten in de Vrijmetselarij. = 
Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Osten der Nederlanden Boekwerken der Klossiaansche Biblio-
thek, ´s Gravenhague, 1900, 215–216. Itt hívjuk fel a figyelmet a Hollandiában, La Haye-ban található 
Grand-Orient Könyvtár Kloss-hagyatéka nyomtatott katalógusában a 3879-es jelzetű dokumentum 
jelentőségére, melynek címe: Werden und können Israeliten zu Freymaurern  aufgenommen werden?

40  Katz 1984, 58–62.
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Cappadoce, a berlini Mendelssohn és más zsidók története arról győz meg min-
ket, hogy Jacob Katznak igaza van, amikor csak részben véli alkalmasnak a „világ-
nézetileg semleges társaság” kifejezést a felvilágosodás korabeli szabadkőműves-
ség leírására: „Létezik tehát példa egy olyan intézményre, amelyben – legalábbis, 
ha az intézmény deklarált célkitűzései alapján ítéljük meg – létezett az egymás 
kölcsönös elfogadásának az alapja, s melyben az embereket egymástól elválasztó 
vallási-felekezeti korlátoktól teljesen függetlenül közösen lehet ápolni bizonyos 
értékeket; ez pedig a szabadkőművesség.”41 Ám Katz azonnal jelzi: a tények és a 
gyakorlat arról árulkodnak, „hogy a teljes toleranciát hirdető megnyilvánulások 
ellenére a szabadkőművesség csak félig-meddig tekinthető vallásilag-világnézeti-
leg semleges intézménynek”.42

Nem festünk a valóságosnál sötétebb képet, ha kiemeljük, hogy a zsidók vo-
natkozásában ez a semlegesség még félig-meddig sem érvényesült. A Katechismus 
des Frei-maurers (1744) negyedik alapelve világosan fogalmaz:

A külvilág gyakran rácsodálkozik arra a tényre, hogy a kőművesek a leg-
különbözőbb hitű embereket is készek soraikba fogadni. Ezzel kapcsolatban 
azért meg kell jegyeznünk, hogy csak azokat veszik fel, akik magukat keresz-
tényként határozzák meg. Ha találunk köztük hitetleneket, zsidókat vagy ép-
pen törököket, ennek oka vagy az lehet, hogy helytelenül értelmezik a szabá-
lyokat, vagy az, hogy a jelöltekről nem derült ki vallási hovatartozásuk.43

E berni dokumentum szellemisége híven tükrözi a kontinensen széles körben 
elterjedt meggyőződést. Nem kevésbé figyelemreméltó az a tény sem, hogy a zsi-
dó kereskedők által tulajdonolt fekete rabszolgák ügyében a párizsi Parlament 
Junquieres44 nevű tisztviselője egyértelműen az utóbbiak pártjára áll: a keresztény 
hitre áttért „jó vademberek” jogait védelmezve hangzatos mondatokban ítéli el a 
zsidó rabszolgatartók kegyetlenségét, amely szerinte fajuk romlott erkölcsiségére 
vezethető vissza. A szabadkőművesek tehát nem voltak toleránsabbak a profá-
noknál a másság vonatkozásában, sőt, úgy tűnhet, hogy még náluk is kérlelhetet-
lenebbül határolódnak el a Másiktól.

Eszmefuttatásunk lezárásaként hangsúlyozzuk, hogy míg Edouard Drumont, 
az antiszemita ligák és a Vichy-rendszer ideológusai hajlamosak a forradalmak 
és mindenféle felforgató tevékenység hátterében a zsidók és a szabadkőművesek 
együttes áskálódását látni, addig a kőművesség 18. századi ellenfelei még inkább 

41  Uo., 51.
42  Uo., 54., Az előszóban Vidal-Naquet bátrabban bánik a fogalom használatával. Uo., iv.
43  José Antonio Ferrer-Benimeli S. J .: Les Archives secrètes du Vatican et de la Franc-maçonnerie. 

Histoire d’une condamnation pontificale. Paris, Dervy-Livres, 1989, 401.
44  Louis-Jacques-Antoine de Junquières vagy Dejunquières, ügyvéd, parlamenti tisztviselő 

(1766–1780), az Étoile Polaire rend tagja (1775 és 1789). Pierre Pluchon részletesen beszámol az esetről: 
Pierre Pluchon: Nègres et Juifs au 18e siècle: Le racisme au siècle des Lumières. Paris, Taillandier, 1984, 
18–37.  Pluchon nem mutatja be Junquière szabadkőműves kvalitásait.
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a páholyoknak a külfölddel fenntartott kapcsolatait, protestáns és republikánus 
szimpátiáit, valamint állítólagos ateizmusát bélyegezték meg – nem beszéltek te-
hát semmiféle összeesküvésről, s nem gondolták azt sem, hogy a páholyokat a 
zsidók irányították volna. Erre jó okuk volt: pontosan tudták, hogy a páholyok-
ban gyakorlatilag nem voltak zsidók.45 Az ancien régime utolsó évszázadának an-
timaszonikus iratai között egyetlen olyan szöveget találunk, amely a zsidók és a 
szabadkőművesek állítólagos szövetségét tárgyalja. Ez a dokumentum 1778-ban 
látta meg a napvilágot Aachenben. Szerzője, egy Ludwig Greinemann nevű do-
minikánus barát – akinek véresszájú szónoklatai nagyban hozzájárultak a sza-
badkőművesség törvényen kívül helyezéséhez – a zsidók és a kőművesek közös 
ármánykodásáról próbálta meggyőzni olvasóit. Állítása szerint a „Megváltónkat 
keresztre feszítő zsidók egyben szabadkőművesek voltak”, s „mielőtt elárulta vol-
na Jézus-Krisztust, Júdást is felvették egy szabadkőműves páholyba”.46

A kérdés még nincs lezárva, ám alapos vizsgálatát megkezdhetjük. Ennek felté-
tele, hogy a normaszövegeket összevessük a szabadkőműves páholyok tényleges 
gyakorlatával, s mindkettőt annak a profán és vallásos világnak a kontextusában 
tárgyaljuk, amellyel a kőművesek állandó interakcióban voltak. A testvériségnek 
ugyanis nagyon fontos a külvilág ítélete. A páholy a társadalmi együttélésnek 
részben obszervatóriuma, részben laboratóriuma volt, a zsidó pedig a felvilágo-
sodás évszázadában nem más, mint egy lehetetlen alter ego.

(Pierre-Yves Beaurepaire: L’exclusion des juifs du temple de la fraternité maçonnique 
au siècle des Lumières. In: Archives Juives, Revues d’histoire des Juifs de France, 43. 
[2010], 2, 15–29.) 

Fordította: Sulyok Anita47

45  Barruel abbé egyik olvasója egyébként levelében megemlítette a zsidók ilyesfajta „elfelejtését”. 
Levele az alábbi műben olvasható: Norman Cohn: Histoire d’un mythe, la ’conspiration’ juive et les pro-
tocoles des Sages de Sion. Paris, Gallimard, 1967, éd. 1992, 31–33. A mű a Warrant for genocide című kötet 
francia nyelvű fordítása.

46  Nem igazán követhető, ahogyan Daniel Ligou értelmezi a tényeket: „Ez a zsidó szabadkőmű-
vesség egyetlen említése, amelyet az 1789 előtti Európában ismerünk, továbbá érdekes megjegyez-
nünk, hogy ez az utalás német eredetű, vagyis abból az országból származik, amely egészen a késő 19. 
századig elutasította a zsidók beavatását.” Daniel Ligou: Franc-maçonnerie et Révolution française. Paris, 
Chiron Detrad, 1989, 254–255. Mintha a francia szabadkőművesek a felvilágosodás időszakában nem 
tiltották volna ki a Nagy Építőmester templomából a zsidókat...

47  Lektorálta: Dr. Balázs Péter.
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