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Ember és titok

Talán meglepetésként éri az olvasót, hogy ebben a rövid elő szó-
szerű, bár nem annak nevezett bevezetőben az emberi természetről 
írok. Meg a titkok és összeesküvések iránti hajlandóságunkról, Meg 
arról, hogy az emberek eredendően szeretnek titkos társaságok 
tagjai lenni. 

Már az ősembernek is voltak titkai. Amit először csak egy em-
ber tudott, aztán amit megosztott másokkal is. Már abban az idő-
szakban is, amikor őseink még nem (nagyon) tudtak beszélni, 
helyette inkább másféle jelrendszerekkel értették meg magukat, 
már ismertek titkokat. Az egyik ősünk felfedezett egy ösvényt, 
amiről a társai még nem tudtak. Az ösvényen pedig az állatok  
– tehát: a zsákmány – jártak inni, és hamarosan azt is kitapasztalta, 
hogy milyen napszakban, milyen irányból jönnek arra az elejthető 
állatok. Megmutatta társainak is, óvatosan és messziről. Máris 
kialakult egy kicsiny klán, pár fős társaság, akiknek egy vadászati, 
élelmezési titok került a birtokába. 

Természetesen, ahogyan fejlődött az emberi társadalom, úgy 
egyre több ember érdeke kívánta meg, hogy összetartson másokkal. 
A legtöbb persze a nyílt szövetség volt. Családi és rokoni klánok, 
nemzetségek, egy faluban, majd egy városban élők érdekei sok 
tekintetben egyeztek. De gyanítom, hogy mindig és mindenhol 
akadtak kisebb közösségek, amelyek tagjait szintén valamilyen 
titok és/vagy közös cél terelte össze

Voltak emberek minden földrajzi szélességen, akik úgy érezték 
időnként, hogy jobb, ha titokban társulnak másokkal. 

Egy-egy ilyen titkos társaság lehetett – éppenséggel politikai 
össze esküvés is! Sőt, a leggyakrabban bizonyára éppen az volt. 
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Az útjukban álló nemzetségfőkkel, helyi kiskirályokkal, később 
nagyobb országok uralkodóival, sőt komoly birodalmak császári 
fejével akartak végezni. Hol sikerült, hol nem – ez a legtöbbször 
az árulóktól függött. Akik vagy önnön jószántukból adták fel tár-
saikat, hol meg azért, mert eleve beépített ügynökök, „téglák”, azaz 
besúgók voltak… 

És ez így megy már több ezer éve, gyakorlatilag szüntelenül.  
Az emberek – úgy tűnik – eredendően szükségét érzik annak, hogy 
tit kaik legyenek, amiket vagy nem osztanak meg senki mással, 
vagy ha igen, hát néhány hozzájuk valamiben hasonló személlyel, 
akikkel aztán a titok megosztását követően hol kényszerből, hol 
saját akaratukból összetartanak, egy célért cselekednek (szintén 
titokban, ameddig lehet, vagy kell). 

Persze nemcsak önös érdekek vagy politikai célok vezérelték 
a titkos társaságokat, csoportokat, hanem ennek lehettek-le-
het nek éppenséggel ideológiai okai is. A leggyakoribb az eddigi 
történelem során a vallási indok. Elnyomott, meg nem tűrt vallások 
hívei kisebb csoportokra oszolva gyülekeztek össze időnként, és 
a maguk rítusa szerint imádták istenüket. Lehettek ezek egy 
majdani jövendő nagy Egyház akkor még félretaszított, elnyomott 
hívei – mint az őskeresztények a maguk katakombáiban –, de per-
sze évekkel később, ha fordult a helyzet, akkor meg éppen ezek 
az egykori üldözöttek nyomták el más vallások híveit (például 
Magyarországon a kereszténység hivatalos és mindenkire nézve 
kötelező, kényszerű felvétele után az ősi magyar „pogány” vallás 
szo rult illegalitásba)… 

Senki nem tudja, és nem is tudhatja, történelmünk során, az öt 
kontinensen hány titkos társaság volt. És ennek az oka nagyon 
egyszerű: csak azokról tudunk, amelyek már a maguk idejében 
sem voltak eléggé titkosak, vagy megszűnésük után derült ki, hogy 



6

egyáltalán léteztek. Vagyis ki kell jelentenünk: az igazán titkos 
társaságok azok voltak, amelyek létezéséről még ma sem tudunk! 

Legyen bármilyen meglepő, biztosan voltak ilyenek, és nem 
tudni, hány száz vagy ezer az utóbbi pár ezer év alatt. Voltak per-
sze olyan társaságok is, amelyekről viszont sokan tudtak, de csak 
annyit, hogy létezik. Ám hogy kik a tagjai, mi a célja, hogyan 
működik – vagyis a legfontosabb kérdésekre – a kívülállók nem 
kaphattak választ. És ezen nem is csodálkozhatunk. 

Aztán ott vannak még a „mesterségek tudói” is. Persze egyfajta 
mágikusnak tartott tudás őrzéséről volt szó. Az ókorban minden 
népnél nagy becsben álltak a kovácsok, vagyis azok az emberek, 
akik a puha réz és bronz után végre igazi, kemény fémmel: 
a vassal foglalkoztak. Nem csoda hát, hogy a kovácsok a tudást 
csak olyanoknak örökítették, akiket arra alkalmasnak láttak.  
Nem zárható ki, hogy nem csak a kovácsok, de a varázslók, 
a tudás őrzői, a papok, vagy éppenséggel az emberek gyógyítói is 
rendelkeztek itt vagy ott – vagy szinte mindenütt – egyfajta titkos 
társasággal. Ahol e jeles mesterségek képviselői összegyűlhettek 
és saját körben szabadon beszélhettek a szakmai fogásokról, 
taníthatták egymást, átadhatták megfigyeléseiket és találmányaikat. 
A középkori céhek, amelyek szintén egy-egy mesterség 
képviselőit tömörítették belső, bizalmas körbe, és ugyanakkor 
érdekszövetségbe, szintén efféle – ha nem is kifejezetten titkos – 
társaságok voltak. 

Abban azért megegyezhetünk, hogy voltak ál-titkos társaságok, 
és voltak persze igaziak, komolyak. Ez utóbbiak némelyikéről ma 
sem tudunk sokat, vagy éppen semmit. Az első csoportba tartoztak 
minden korok „amatőrei”. Azok, akik csak szerették volna hinni, 
hogy tagjai valamiféle titkos csoportnak, aztán azok, akik szerettek 
ilyesmivel hivalkodni, meg akiknek valójában semmi komolyabb 
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céljuk nem volt, csak imádtak konspirálni, fontoskodni, titokban 
gyűlésezni, és megvalósíthatatlan, zavaros terveket szövögetni.

Titkos társaságként könyvelhetjük el például a legtöbb egykori, 
sőt nem kevés mai maffiát is. Ezek a „felemás” kategóriába tar-
toz nak, ugyanis létezésükről tud a világ. Mi több, eleve tudnia 
is kell, hiszen ez a „titkos társaság” csak úgy érheti el a célját, ha 
a létezéséről tudnak – különben hogyan félnének tőle…? Hisz a 
maffi ák csak akkor erősek igazán, ha nagyfokú félelem él irántuk 
az emberekben egy-egy földrajzi környéken, szakmában, vagy 
akár egy-egy nagy országban. Ma már kevesen tudják, hogy a 
mai bű nöző maffiák egy (kis) része eredetileg nem is bűnözési 
céllal jött létre, csak később vált a szervezett bűnözés alapvető 
egységévé, szer vezetévé. Például a szicíliai maffia – és még inkább 
a nápolyi Camorra – eredetileg politikai mozgalmak voltak, 
ame lyek egy-egy idegen hatalom kiűzéséért alakultak meg és 
működtek. Aztán – aho gyan lenni szokott nem-titkos társaságok 
esetében is – amikor a politikai célok elmúltak, kiüresedtek, 
amikor azok fölött nagy léptekkel elvonult a történelem, néhány 
élelmes korabeli ember nem akarta veszni hagyni a már kiépült 
szervezetet, és annak eszköztárát. Hát szinte észrevétlenül 
átalakították azt bűnöző szervezetté. 

Manapság be kell ismernünk – bár nehezünkre esik –, hogy 
az igazán titkos társaságok éppenséggel a bűn szervezetei. 
A maffiáknak és egyéb, bűnelkövetésre szakosodott szervezeteknek 
aztán igazán titkosnak kell lenniük, legalábbis nagyon zártnak 
– mert a létezésük függ ettől a titkosságtól, ettől a zártságtól. 
A soraikban nem lehetnek rések, nehogy beférkőzzön oda az 
ősellenség: a rendőrség a maga tisztjeivel, besúgóival, ügynökeivel. 

Az sem ritkaság, hogy egy-egy titkos társaság egyetlen nemzet 
képviselőire korlátozódik, sőt általában abból sem vesznek fel 
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akárkit, csak, aki elszánt harcosa annak a célnak, amit persze  
– kényszerűségből – titokban hirdettek meg. 

Mint látjuk tehát, ez a (korántsem teljes) felsorolás is hagyott még 
hátra kívánnivalókat. Biztosan voltak egyéb célú, itt nem említett 
titkos társaságok is. Minket ebben a könyvben csak egyetlen egy 
fog majd érdekelni. Egy olyan, amely nagyon régen is létezett, és ma 
is létezik. Amely igyekezett nagy titokban működni a történelmi 
időkben, és még ma sem könnyű bepillantani a kulisszái mögé. 
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1. 
A múlt ködében

Ilyen emberi hajlamok között voltaképpen a valaha létezett 
legerősebb titkos – társaságnak, a szabadkőműveseknek az eredete 
is homályos. 

Írhattam volna azt is, hogy ismeretlen, fel nem kutatott, kide rít-
hetetlen. Mint annyi más történelmi eseménysorozat kezdetéről, 
erről is gyenge fogalmaink vannak. Annál is inkább, mert még 
a normális, nyílt történelmi folyamatok kezdetét, első aktusát is 
sokszor nehéz utólag megállapítani. Hát még egy olyan szervezetét, 
társaságét, intézményét, amelyet alapítói eleve titkosnak szántak! 
Hiszen ilyen körülmények között a külvilág csak nagy késéssel 
(vagy akkor sem) szerzett tudomást arról, hogy valahol valami 
elkezdődött, hogy valakik valamit akartak-akarnak tenni, össze-
fogtak valamilyen ügyben. De gondolom, jó ideig eltartott, míg 
a nagyobb nyilvánosság megtudta, hogy kik, mikor, hol, miért 
alapítottak egy titkosnak szánt társaságot. Már, ha egyáltalán 
megtudták még abban az évben vagy évtizedben… és mint 
tudjuk, a múló idő nem segíti a megismerést, ellenben szövetségese 
a felejtésnek, a dolgok összezavarásának, az emlékek elfogyásának. 

Ráadásul, legalábbis a szabadkőművesek által terjesztett; 
a külvilág által pedig igen szívesen vett és továbbadott legendák 
szerint az igazi szabadkőműves mozgalom nem a középkor vége 
felé, Európában vette kezdetét, hanem sokkal-sokkal régebben, és 
nem is a mi földrészünkön!

Hogy sorban menjünk: az egyik értelmezés szerint a mozgalom 
már a „paradicsom korában”, vagyis az aranykorban kezdődött, 
akkor alapították. Nem egészen világos ez esetben a neve. Bárhogyan 
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is volt, az ókori emberek (de még később, a korai középkoriak is) 
ragaszkodtak a világosan meghatározott dolgokhoz. Annak elle-
nére, hogy tömérdek homály vette őket körül – a hitviláguk, az 
ideológiájuk, a mondáik sokszor nagyon zavarosak voltak –, azért, 
ha valamit szabadnak és kőművesnek neveznek, akkor annak e két 
fogalommal párban kellett lennie. A kőművesség összefügg az 
építkezésekkel, méghozzá nem is akármilyen, hanem meglehetősen 
fontos építkezéssel. Ami szabad – az valamitől szabad, valamitől 
mentes, vagy legalábbis szabadulni igyekszik valamitől, valakitől. 
Ha ilyen nyelvi módon nézzük ezt a melléknév-főnév összetételt, 
már sejtenünk kell valamit abból, hogy a puszta elnevezés sem 
lehetett véletlen, mögötte valami fontos emberi törekvésnek kellett 
rejtőznie. 

Az aranykorba visszavitt szabadkőművesség azért látszik 
elvethető ötletnek, mert az az időszak éppen attól volt „arany”, hogy 
minden tökéletesen működött benne. Ember és állat nem voltak 
ellenségek, egymást nem bántották, és ami legalább ilyen fontos: 
ember nem volt ellensége embernek sem… Az „aranykor” egy jól 
működő, viszonylag konfliktusmentes világ lehetett, amelynek csak 
az emléke maradt fenn, és azt sokan mindmáig visszasírják. 

Lépjünk tovább. Mi nagyot építettek hát az ókorban? Először 
kezdjük egy általános dologgal. A Vízözön nagy pusztítást végzett. 
És nem csak egyetlen helyén a Földnek – ahogyan sokan hiszik, 
és ezt a helyet jobb ügyhöz méltó buzgalommal keresik szorgosan 
mindenfelé –, hanem gyakorlatilag az egész bolygón. Igen, öt 
kon tinens több mint száz törzse, népe, nemzetsége őrizte meg 
mondáiban az egykor volt totális pusztítás emlékét. Egy gigantikus 
árvizét (vagy cunamiét, tegyük hozzá!), amely hihetetlen pusztítást 
végzett.

Akik emellett teszik le a garast, azok a szabadkőművesek egykori 
eredetét egy nagy újjáépítésben vélik megtalálni. Való igaz: ha tényleg 
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újjá kellett építeni az elpusztult világot egy globális cunami, szökőár 
után, akkor ott az építéshez értő emberek – kőművesek, ácsok stb. 
– igen magas fokú tiszteletet érdemeltek. Ezt nyilván ki is harcolták 
maguknak, jogosan. 

Voltak viszont máig emlegetett nagy építmények, amelyek körül 
minden bizonnyal kellett hozzáértő szakembereknek nyüzsögniük, 
méghozzá nagy számban. Ilyen lehetett például a Mezopotámiában 
emelt Bábel tornya. Túl a nemesnek hitt célon – hogy az emberek 
az égbe emelkedhetnek általa –, a Tornyot, mint fizikai létesítményt 
is meg kellett valósítani, fel kellett építeni. Ráadásul egy olyan 
vidéken, ahol kő nem nagyon akadt, mindenki egész életében a sík 
és már akkor is meglehetősen sivatagos földön élt, eléggé forró 
éghajlaton. Messziről szállították oda a köveket, méretre faragták, 
majd elkezdték építeni az „égig érő” tornyot – ezek az emberek 
minden tiszteletet megérdemeltek. És azt meg is kapták – egy ideig. 
Persze rá kellett jönniük, hogy nem emelkedhetnek az égbe egy 
emberkéz által épített torony segítségével – de ez már egy másik 
történet. 

Aztán ott volt az ókori Egyiptom is. Mindnyájan tudjuk, hogy 
az ottani piramisok, különösen azok közül is egy, a gizai Nagy Pi-
ra mis, mind a mai napig a legnagyobb, emberkéz által készített 
építmény a Földön. (Felfoghatjuk úgy is: nagy szégyen ez nekünk, 
huszonegyedik századi, mindig rekordok döntésére törekvő és kész 
embereknek, hogy a máig legnagyobbat még az ókorban emelték 
olyanok, akik szinte semmit sem tudtak az építészetről.) Persze az 
is lehet, sőt bizonyos tudományos kutatások révén talán hamarosan 
bizonyítható is lesz, hogy nem az egyiptomiak emelték a Nagy Pi-
ra mist, sem a Szfinxet. Merthogy ezek sok ezer évvel korábban 
keletkeztek, amikor egyiptomi emberek és egyiptomi civilizáció 
nem is létezett. Ebben az esetben ezeket az építményeket (és számos 
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másikat szerte a bolygón) egy előd-civilizáció egyedei tervezték és 
hozták létre sajátos célokból. (1)

Mindazonáltal egyáltalán nem meggyőző mindez, főleg azért, 
mert nagyon homályosak a történetek, és nem látjuk igazán 
a kiváltó okot, ami miatt egy titkos társaságot kellett volna bárkinek 
is létrehoznia Egyiptomban. De hát arrafelé, és abban a kezdeti 
időben nem ez az egyetlen, teljesen ismeretlen történet. Éppen 
olyan homályosnak tűnik a mai, akadémikus tudomány állítása, 
miszerint a piramisokat legalább 2400 évvel Krisztus előtt maguk 
az egyiptomiak készítették volna. Hiszen elég belegondolni, hogy 
az az eseménysorozat a kőkorszak és a rézkorszak határán történt! 
Vagyis az embereknek egyfelől csak kőbalták és vésők, másfelől 
a puha rézből készült, nagyon kezdetleges szerszámok álltak 
rendelkezésükre. Ezekkel aligha lehetett volna akár csak a Nagy 
Pi ramis 2 és fél millió kövét kifaragni! 

Akadnak olyan szerzők, mint a nagy alapmű, a világ összes 
titkos társaságát taglalni akaró kétkötetes, Charles William 
Heckethorn által jegyzett könyv (2), amely legjobb tudomásunk 
szerint magyarul sohasem jelent meg. A második kötetet indító, és 
abban elég sok helyet elfoglaló „Freemasonry” fejezetet ő is bibliai 
történetekkel kezdi. Mindez része egy vándorsztorinak: a bibliai 
Lámekh négy gyermeke volt az, akik a világ összes mesterségét 
„megalapították”. Hogy egy ilyen „alapítás” mit takar, nehéz 
elképzelnünk. Sejtéseink szerint ezek nagytudású emberek voltak, 
akik minden szakmából fejeként ötöt vagy tízet ismertek viszonylag 
jól, és ezt a tudást adták aztán tovább másoknak. Talán nem 
csoda, hogy nem az állatbőr-kikészítőkből, vagy a pásztorokból 
lettek a csodált és titkos szövetségekbe tömörülő „szabadok”. Ezek 
kevéssé érdekes szakmák, ahol a titkoknak egészen egyszerűen 
nincs is helyük. Nincs mit eltitkolni, mert minek is? 
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Ámde az építészet egészen más dolog. Először is: aki épít, az igazi, 
komoly anyaggal, kővel dolgozik, és ez nem tréfadolog, meg nem is 
könnyű mesterség, plusz nagy fizikai erőt is igényel. A kővel bán-
nak a mesterek. Ismerniük kell nemcsak a kövek fajtáit, de azok 
tulajdonságait is. Melyikből, hol, milyen körülmények között mit 
lehet építeni és mit nem tanácsos? Ismerniük kell a statika tör-
vényeit, de mindenekelőtt a tervek készítését. Kell hozzá a három
dimenziós látás képessége. Nem akkor, amikor már a térben felépült 
valami, hanem még akkor, amikor csak szó van róla. És ak kor is, 
amikor két dimenzióban, azaz síkban le kell azt rajzolni – akár 
homokba, akár pergamenre, papiruszra, pálmalevélre vagy majdan 
kiégetendő agyagtáblára, vagy kőlapra – mindegy. A kőművesnek 
egy ilyen rajzból látnia kell az egész építményt maga előtt. Ezzel 
együtt máris tudni az építkezés buktatóit. 

Ahány nép vagy törzs, annyi legenda és annyi név. De egyben 
mind megegyezik: volt valaha egy nagy tudású személy – a legtöbb-
ször isten vagy félisten! –, aki valamit nagyon tudott. Általában több 
mesterség fogásait tanította meg az embereknek, a népek, törzsek 
őseinek – aztán a tudás így kezdett terjedni. 

Valaminek kellett lennie a dologban, mert ezt is legalább annyi 
nép meséli máig, ami az őseinkkel, „eleikkel” történt – mint 
a Vízözönt, szerte a Földön. Nem zárható ki tehát, hogy egy előző 
civilizáció tagjai, feltehetően emberbaráti okokból segítettek 
nekik. Nem akarták megvárni, míg ezer és ezer év alatt a mi 
őseink maguktól és apránként rájönnek a növénytermesztés, az 
állattenyésztés stb. módozataira, kicsi és nagy titkaira, fogásaira 
– hanem azok egy részét egyszerűen megmutatták, megtanították 
nekik. Így a mi fejlődésünk alaposan lerövidült. 

Persze nem mindenki ment vissza annyira az időben, nem 
keresték a szabadkőművesség eredetét sem az aranykorban, sem 
az ókori Egyiptomban. Hanem egyszerűen Izraelt célozták meg, 
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méghozzá a nagyon régi időket. Ezek az urak abba kapaszkodnak 
bele, hogy ott és akkor is voltak nagy építkezések, amelyekben 
titkokat tudó, vagy azokkal ismerkedő építőknek is részt kellett 
venniük. Itt általában arra a Templomra céloznak, amit Salamon 
király építtetett, az időszámításunk előtti valamelyik században. 
(Sajnos a legújabb évek izraeli ásatásai és néhány ottani, bátor 
régész állításai szerint Salamon és Dávid királyok nem is léteztek! 
Így azért egy kicsit zavarossá válik a közel-keleti múlt története…) 

Vannak kutatók, akik szerint csakugyan voltak-vannak olyan 
szertartások a szabadkőművesek gyakorlatában, amelyek talán 
innen eredeztethetők (bár erre tudtommal még senki sem hozott 
elő megdönthetetlen bizonyítékot). Könnyen lehet, hogy az egész 
izraeli „kirándulás” ezen a téren csupán megtévesztő akció. 
Olyanok szeretnék a szabadkőműves mozgalom eredetét elvinni az 
ókori Izraelbe, akik ma amellett törnek lándzsát, hogy ez az egész 
mozgalom voltaképpen nem egyéb, mint egy, a modern világ ellen 
irányuló zsidó összeesküvés része! Az efféle összeesküvés-elmélettől 
a jelek szerint ez a mozgalom már sohasem menekülhet meg, egész 
történetét végigkíséri, mint azt majd olvashatják a továbbiakban. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az előbb említett brit szerző a nagy 
munkájának szabadkőművesekre vonatkozó fejezetében a kez de-
teket szintén a bibliai korba helyezi, és ezzel együtt földrajzilag is 
a Szentföld tájékát tünteti ki. Sőt, szó szerint Ádámtól és Évától 
indul, de már néhány mondattal később ő is Salamont emlegeti, és 
persze kiköt Hiramnál. Nevezett úr a maga idejében nemes ember, 
előkelő származású és gazdag illető volt, aki szintén kapcsolható  
a jeruzsálemi Templom építéséhez. 

Más források a sumérekhez fordulnak vissza, akik állítólag 
kőoszlopokra vésték a mesterségek szabályait – mintha csak sej-
tet ték volna, hogy olyan katasztrófa közeleg, amely minden egyebet 
elpusztíthat. (Most közbevethetjük, szintén régi eredetmondák 
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alapján, hogy talán tényleg sejtették: baj közeledik, mert valakik 
időben figyelmeztették őket erre…) A monda valóságos régészeti 
krimivé nemesül a továbbiakban. Merthogy tényleg jött a ka-
tasztrófa, jött a Vízözön, az emberiség egy része elpusztult, és így 
azok találták meg a sumér kőtáblákat, akik Noé bárkája segítségével 
megmenekültek az általános pusztulásból. (Hogy ők mi módon 
tudták megfejteni a sumérek – feltehetően ékírásos – jeleit, arra 
persze nem tér ki a monda.) Ők adták aztán tovább másoknak 
a mesterségek titkait, ezek között nyilvánvalóan az építészet 
rejtélyes tudását, számos fogását is. Innen vezetne az út Bábelhez, 
az ottani kőművesekhez, akik viszont már nagyon jól értették 
a mesterségüket. Mint tudjuk, nem is miattuk ment csődbe az 
építkezés, annak ott egészen más – konkrétan nyelvi – okai voltak. 

De a tudás már megvolt, mondják a mondákat továbbadók. 
Persze nehogy azt higgyük, hogy akkoriban már minden kő mű-

ves tudott mindent. Sokan nem ismerték még a mesterség alap-
fogásait. Mások idővel megtanulták, de mint az annyira becsült 
kovácsmesterség esetében, úgy itt is voltak olyan titkok, amiket 
nem minden mester adott át inasainak, tanulóinak – és létezhettek 
egy-egy földrajzi tájon kőművesek ezrével, akiket senki sem tanított 
a titkos fogásokra, és ezért azokat ők sem taníthatták meg saját 
tanítványaiknak. Minden bizonnyal a mesterség igazi titkaihoz  
„fel kellett nőni”, azokat maguk a mesterek is egy későbbi életkorban 
sajátíthatták el. Senki nem tanította meg a tudást kamasz fiúknak, 
hiszen ők még kialakulatlanok, nem mindig tudnak titkot tartani 
stb. Sok oka volt hát annak, hogy minden földrajzi tájon és időben 
csak kevés igazi kőműves akadhatott, akik bárhol, bármiből, bármit 
fel tudtak építeni, mert birtokában voltak az ehhez szükséges igazi, 
mélyebb tudásnak, szakértelemnek. 

Azt se feledjük el, hogy akkortájt nem voltak még profi építészek, 
tervezők. Igazából csak építők voltak. A régebbi magyar nyelven 
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őket nevezték palléroknak. A pallér sokkal műveltebb kőműves 
volt, mint egyszerű kőműves társai (innen ered a „pallérozott elme” 
kifejezésünk is). Vagyis a pallér félig kőműves, félig építész volt. 
Mindkét szakmához értett. Aki csak egy falat akart emeltetni, vagy 
kiütni egy ablaknyi lyukat a már létező falban, hívhatott kőművest. 
Még ha nem is egy lehetséges mesterember volt az illető, annyit 
megtanult szakmája szabályaiból, hogyan kell falba ablakot vagy 
ajtót vágni, vagy hogyan kell felépíteni egy falat. És nem többet.

Ám a pallér bizony ennél sokkal több volt. Már majdnem épí-
tész, mérnök és tervező. Ő volt az, aki képes volt megálmodni egy 
majdani házat (három dimenzióban), képes volt ezt lerajzolni, 
ugyanakkor nem csak látványtervet készített, hanem minden falat, 
a leendő ház minden részletét előre megrajzolta, és kiszámolta az 
anyagszükségletet is. Mert ne feledjük el, a mai építész sem csak 
megrajzolja szépen, hogyan fog messziről kinézni egy ház – hanem 
annak nagyon részletes terveit is elkészíti, és téglára, cserépre stb. 
kiszámolja, mennyi anyagra lesz hozzá szükség. Nos, hát ilyenek 
voltak a pallérok. Sejthetjük, hogy az egyszerű kőművesek milyen 
tisztelettel bámultak rájuk!

Igazából persze, amit a szabadkőműves mozgalomról tudunk, az 
a késő középkorból származik. 

Amin ugyanakkor megdöbbenhetünk, az a tény, hogy milyen 
kevéssé foglalkoznak mozgalmuk eredetével a szabadkőművesek 
saját kiadványai. Az embernek az az érzése támad, hogy a szerzők 
csak mintegy kellemetlen kötelességüknek tesznek eleget, azt is 
lerövidítik, amennyire csak lehet. Találtam olyan könyvet, amit 
manapság adott ki egy-egy szabadkőműves szervezet, és ott az 
eredetükről, a mozgalom múltjától, de főleg persze a kezdetéről 
alig 1-2 oldalt olvashatunk akár több száz oldal terjedelmű műben! 

Persze lehet, ez a szószűkösség (a „szóbőség” ellentéte…) egyik 
oka annak, hogy a szabadkőművesek ellenfelei minden korban 
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gyanakodnak emiatt is. Azt sejtik és sejtetik, hogy a szabadkőműves 
mozgalom kezdeteinél vagy valamiféle botrányos dolgok történtek, 
azért nem írnak róluk maguk a szabadkőművesek, vagy az egész 
kezdetük nem akkor, nem ott és főleg nem úgy zajlott le, ahogyan 
ők maguk emlegetni szokták. Mindkét esetben tápot adnak ezzel 
az ellenzők egy-egy újabb szóhadjáratnak. 

Mint már írtuk, csakugyan sokféle, sok korban gyökerező kez-
de tekről lehet írni, anélkül azonban, hogy biztosak lehetnénk az 
igazságban. Az mindenesetre igaznak tűnik, hogy a mozgalom 
szoros kapcsolatban állt a késő középkor nagy templomépítéseivel. 
Sőt, néhány forrás szerint már a középkor elején is felbukkantak 
ezek a „szabad kőművesek” mint fogalom, és ők, mint egyének 
akkor, mikor beindult a keresztény templomok tömeges építése 
szerte Európában, sőt földrajzi értelemben azon kívül is (Bizánc, 
és a Közel-Kelet, ez utóbbi helyen meglehetősen rövid ideig). 

Amikor Európában megkezdődtek a nagy templomépítések, 
természetesen szükség lett pallérokra. Akik nemcsak megtervezték 
egy-egy majdani katedrális külsejét és belsejét, de hozzá is láttak 
az építéshez. Nem árulunk el titkot, ha közöljük: egy-egy ilyen 
monumentális építményt akkoriban hosszabb ideig építettek, 
mint az ókorban a piramisokat! Bizony számos katedrálisról 
tudjuk, hogy épülhetett ötven vagy száz évig, sőt némelyik akár 
több száz éven át sem készült el! Ami nem azt jelenti, hogy addig 
sem történt ott semmi, hanem azt, hogy az építményt részben már 
felszentelték, és keresztény szentélyként használták, amikor más 
részei még mindig csak épülőfélben voltak. Az is megesett, hogy 
ugyanott épült kisebb szentélyeket egy-egy zseniális pallérmester 
tervei alapján egyszerűen „beolvasztották” a későbbi, jóval nagyobb 
építménybe. Volt, hogy egy nagy katedrálisban több ilyen régi 
templom, szentély, kápolna rejlett, később már, mint annak szerves 
része. 
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Hogy milyen sokáig épültek a katedrálisok, elárulja az is, hogy 
egyik részük még ilyen, a másik meg már amolyan művészeti 
stílus jegyeit hordozza magán. Mindkét előző állításunkra jó 
példa a franciaországi Chartres város híres katedrálisa. Az ottani 
Notre-Dame („Miasszonyunk”) temploma az 1100-as évek ele-
jé ről származó építményt is magában foglal, a XII. században 
épült a nyugati homlokzata, és persze egyszerre román és gótikus 
stílusú, vagyis egyfajta híres átmenetet képez a két stílus között, 
összebékítve azokat. Végső soron a templomot 1260-ban fejezték 
be, vagyis összességében legalább százötven éven át(!) épült. 

Akik látták már a Rajna felől a kölni dómot, tudják, milyen 
hatal mas az az építmény, mennyire felülmúlja a modernebb korok 
épületeit is. Ez is a francia gótika stílusában épült – tudták, összesen 
mennyi ideig? Hatszáz évig! 1248-ban kezdődött folyamat, ami 
a XIX. századig tartott, persze az utolsó korszakokban már csak 
különlegesen szép ablakokat és szobrokat építettek bele. De éppen 
a kölni katedrális a legjobb példa arra, hogy az egykori palléroknak 
több – sőt: sok! – nemzedékére volt szükség ahhoz, hogy egy ilyen 
templom felépüljön. 

Nem vitás, hogy az első egy-kétszáz évben minden új építő 
rá volt utalva elődeire. Ha nem hagytak neki rajzot, akkor más 
jeleken kellett elindulnia. Hiszen nem volt mindegy, hogy például 
a sokembernyi vastag falon, amit egyik elődje épített, mondjuk 
nyolcvan évvel korábban, mekkora terhet szabad elhelyezni? Mi 
van a falon belül, vajon kellően tömör-e? Elbír-e egy pár eme let-
nyi ugyanolyan vaskos falat, vagy a majdani (túl)terhelés alatt 
összerogy? Az előd, legalábbis optimális esetben, hagyott jel zé-
seket. Az elődök jeleket karcoltak a kőbe, a korábbiak a későbbi 
mestereknek, vagy más módokon figyelmeztették arra, hová mit 
ne építsen, miből lehet baj. 


