Tudor SÃLÃGEAN

Tudor SÃLÃGEAN
REPERE PENTRU O ISTORIE A FRANCMASONERIEI
ÎN TRANSILVANIA ÎN EPOCA MODERNÃ
Societatea transilvãneanã a dezvoltat secole de-a rândul forme de organizare care o pregãteau
pentru receptarea francmasoneriei în secolul al XVIII-lea. Breslele transilvãnene, care au
reprezentat un element definitoriu al vieþii urbane a acestei provincii pânã în secolul al XIX-lea, au
oferit francmasoneriei, ºi în Transilvania, o sursã directã de inspiraþie pentru organizarea
atelierelor acesteia. Breslele transilvãnene foloseau încã din evul mediu o parte a simbolurilor
utilizate mai târziu în francmasonerie, iar masonii au preluat, în mare parte, ºi modul de interpretare
a acestora. Organizarea breslelor (denumite, dealtfel, ºi loji) o va inspira pe cea a francmasoneriei,
ierarhia acestora fiind constituitã din ucenici, calfe ºi maeºtri. Sistemul de relaþii din cadrul
breslelor a inspirat, cu certitudine, organizarea lojilor masonice „speculative”. Chiar dacã se aflau
la crepusculul existenþei lor, breslele transilvãnene lãsau în urmã o istorie îndelungatã,
caracterizatã printr-un rol esenþial în istoria economicã a Transilvaniei ºi, de asemenea, printr-o
participare consistentã la administrarea oraºelor ºi prin influenþarea politicii generale a
principatului. De asemenea, clasa politicã transilvãneanã a receptat, în evul mediu ºi în epoca
modernã, atât influenþe ºi forme organizatorice specifice ordinelor cavalereºti europene, cât ºi
ideologii derivate din spiritul Reformei religioase europene ºi a tradiþiei ezoterice occidentale, care
i-au facilitat acomodarea cu principiile ºi reperele ideologice ale francmasoneriei, aºa cum se
manifestau acestea în secolul al XVIII-lea. Se poate afirma, prin urmare, cã Transilvania oferea, la
mijlocul secolului al XVIII-lea, un teren extrem de favorabil pentru începerea activitãþii
francmasoneriei.
Francmasoneria transilvãneanã este, însã, un produs al Epocii Luminilor, fiind introdusã atât
prin intermediul trupelor imperiale prezente în provincie ºi a lojilor militare create în garnizoanele
acestora, cât ºi prin iniþierea directã, în lojile din capitala imperialã, a unora dintre reprezentanþii
de frunte ai aristocraþiei ardelene. Cea dintâi personalitate a provinciei atrasã cãtre masonerie,
la 19 septembrie 1742 (la doar douã zile dupã înfiinþarea primei loji vieneze, „Aux Trois
Canons”) a fost contele Gabriel Bethlen, devenit ulterior preºedintele Cancelariei Aulice a
Transilvaniei1. În aceeaºi perioadã de expansiune a masoneriei în Austria ºi Boemia, desfãºuratã
sub influenþa discretã a lui Frederic al II-lea al Prusiei, au fost iniþiaþi ºi alþi reprezentanþi ai
aristocraþiei transilvãnene, între care fraþii Ladislau ºi Ioan Kemény, dar ºi, la 7 martie 1743,
Samuel von Brukenthal, viitorul guvernator al Transilvaniei2. Prin influenþa directã a acestuia,
masoneria a gãsit cel mai fertil teren de manifestare în Sibiul german, reºedinþa preferatã a
armatei ºi administraþiei imperiale din Transilvania.
La 15 mai 1767 opt tineri reveniþi de la studiile universitare din Germania, în frunte cu Simon
Friedrich von Baussnern, au întemeiat în secret loja „Sf. Andrei la cele trei frunze de nufãr” (St. Andreas
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zu den drei Seeblättern)3. Von Baussnern luase legãtura, la Dresda, cu francmasoneria templierã
patronatã de baronul von Hundt, care îi acordase patenta în baza cãreia a fost întemeiatã loja sibianã.
Ceilalþi membri fondatori ai acesteia erau: Johann Georg Eckhardt, nãscut în 1740 la Sebeº; Thomas
Filtsch, nãscut în anul 1740 la Sibiu; Johann Hammer, nãscut în 1740 la Sibiu; Johann Christian
Schmidt, medic, nãscut la Sighiºoara în l739; Lukas baron von Hermannsfed, nãscut în 1741 la
Cristian/Sibiu; medicul Michael Gottlieb Neustädter ºi Johann Michael Linzing, nãscut în 1740 la
Sibiu. Aceºtia l-au iniþiat în primele trei grade masonice pe registratorul Johann Michael von
Ahlefeld, nãscut în 1736 la Sibiu4.
Primii 9 ani de activitate ai lojii s-au desfãºurat sub semnul prudenþei ºi discreþiei, nefiind
realizate alte iniþieri. Dupã anul 1776, activitatea lojii a luat o amploare mai mare. Pânã în decembrie
1785, când loja ºi-a sistat activitatea pentru câteva luni, pentru a se reorganiza în conformitate cu ordinul
împãratului Iosif al II-lea (din 11 decembrie 1785), au avut loc 54 de iniþieri de noi membri, între care
tipograful Martin Hochmeister cel Bãtrân, Carl von Brukenthal (fratele guvernatorului), Bedeus-Scharberg
º.a. Perioada de maximã înflorire a lojii s-a înregistrat dupã reluarea activitãþii acesteia, în 1786. Pânã în anul
1790 au fost realizate 106 de iniþieri de noi membri ºi 85 de avansãri în rândurile acestora.
Reorganizarea din 1785 a însemnat centralizarea aparentã ºi formalã a întregii activitãþi
masonice la Sibiu, fapt care a dus ºi la transferul în aceastã a unei pãrþi a patrimoniului lojii „Cele trei
turnuri” din Braºov. Aceasta este, probabil, explicaþia faptului cã o serie de obiecte masonice aflate
astãzi în patrimoniul Muzeului Naþional Brukenthal poartã însemnele lojii braºovene5.
Lista membrilor iniþiaþi sau afiliaþi, întocmitã pentru perioada cât loja a activat la Sibiu
(1767-1790), cuprinde numele a 276 de fraþi masoni: 147 catolici, 73 evanghelici, 8 ortodocºi, 2
unitarieni. Dintre aceºtia, doar 77 erau nãscuþi în localitãþi din Transilvania, cei mai mulþi la Sibiu
(35), ºi Braºov (14). Printre membrii lojii sibiene s-au numãrat: medicul oculist român Ioan Piuaru
Molnar, nãscut la Sadu în 1749, primul profesor universitar român din Transilvania ºi medicul curant
al baronului Brukenthal; principele Alexandru Moruzi; Martin Hochmeister cel Bãtrân, primar al
Sibiului, tipograf ºi om de culturã, fondatorul primei biblioteci publice sibiene ºi a primului teatru
german din Transilvania; Martin von Hochmeister cel Tânãr (fiul precedentului), magistrat, editor ºi
tipograf; Andreas von Reissenfels, fondator de orfelinate ºi cãmine pentru vãduve; Samuel
Hahnemann, medic personal ºi bibliotecar al baronului Samuel von Brukenthal, fondator al unei
discipline farmaceutice revoluþionare pentru acea epocã: homeopatia; Franz Müller von
Reichenstein, superintendent al minelor, furnalelor ºi salinelor din Transilvania, cel care a descoperit,
în laboratorul sãu din Sibiu, un element chimic necunoscut pânã atunci: telurul; Phillipp Collignion,
patronul hotelului „Împãratul Romanilor”, denumit astfel de el însuºi în cinstea împãratului Iosif al
II-lea, care i-a fost oaspete în 1781; Giovanni Galaratti, cel care a introdus în Transilvania cultura
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viermilor de mãtase; Johann Valentin Günther, fost secretar de cabinet al împãratului; Johann Karl
Eder, istoric, ºi mulþi alþii6.
Ceremonialul primirii în loja sibianã a fost sumar descris de Samuel Hahnemann, fondatorul
homeopatiei: „Primirea în lojã era fãcutã într-o încãpere întunecatã, drapatã în negru. În interiorul
acesteia se afla o masã pe care erau plasate instrumente matematice, o veiozã ºi un plan
arhitectural. Alãturi se afla o coloanã de care atârnau douã schelete ºi un cap de mort...”7.
Reuniunile lojii se desfãºurau dupã un ritual sever, în cadrul cãruia ucenicii ºi companionii erau
obligaþi sã respecte o disciplinã strictã.
Printre marile personalitãþi ale masoneriei transilvãnene din aceastã perioadã s-au numãrat atât
baronul Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei între 1777 ºi 1787, cât ºi succesorul sãu
în funcþie, contele Gheorghe Bánffy, guvernator al Transilvaniei între 1787 ºi 1822. În 1779,
Gheorghe Bánffy era deja mare maestru deputat al lojii sibiene, al treilea demnitar în ierarhia
acesteia. Câþiva ani mai târziu, în 1782, Gheorghe Bánffy devenea preºedintele Capitlului Provincial
al Transilvaniei, cea mai importantã structurã masonicã a provinciei.
De pe aceastã poziþie, Bánffy a sprijinit înfiinþarea, în 1782, a primei loji clujene8, aflatã sub
conducerea baronului Francisc Fritsky Fekete. Printre membrii acesteia se numãrau atât
reprezentanþi ai înaltei aristocraþii, cum erau baronul Farkas Bánffy, contele Adam Teleki, contele
János Esterházy, contele G. Bethlen, contele Ladislau Teleki, baronul Anton Domokos, cât ºi
intelectuali de prestigiu, între care dramaturgul ºi animatorul cultural György Aranka, pianistul
Johann N. Schneider, profesorul de filosofie Jozsef Pákay, matematicianul Pál Sipos sau poetul János
Gyöngyössy. Activitatea culturalã promovatã de-a lungul timpului de membrii lojii clujene a fost una
remarcabilã. György Aranka a susþinut înfiinþarea primului teatru permanent din Cluj (1792), gãzduit
în impozantul palat al familiei Rhedey, din piaþa centralã a oraºului. A fost înfiinþatã o „Societate
pentru cultivarea limbii” ºi o „Societate de editare a manuscriselor”. Contele Gheorghe Bánffy este
cel care a ridicat cel mai important palat al Clujului, palatul Bánffy (în prezent Muzeul de Artã). Este
posibil ca arhitectul Johann Eberhardt Blaumann (1733-1786), constructorul palatului Bánffy din
Cluj, dar ºi a turnului bisericii franciscanilor minoriþi (în prezent Catedrala greco-catolicã
„Schimbarea la Faþã”, de pe str. Eroilor) sã fi fost de asemenea mason. Contele Adam Teleki, un alt
component al lojii clujene, a finanþat, la rândul sãu, construcþia reºedinþei sale de pe strada Lupilor (în
prezent Mihail Kogãlniceanu), cunoscutã sub numele de palatul Teleki.
Masoneria includea, în aceastã perioadã, o bunã parte a elitei sociale ºi intelectuale a societãþii
transilvãnene. Apetenþa conducãtorilor masoneriei faþã de transformarea ºi modernizarea societãþii
se înscrie în climatul specific epocii iosefine, în care împãratul însuºi descinde în mijlocul supuºilor
sãi, iar oamenii de condiþie modestã pãtrund în saloanele aristocratice sau chiar la curtea imperialã.
Un astfel de exemplu a fost Horea, conducãtorul rãscoalei românilor din Munþii Apuseni din
1784-1785, ale cãrui legãturi oculte cu personaje influente din cercul apropiaþilor curþii imperiale au
fost puse recent în luminã de istoricul Ioan Chindriº9. Potrivit acestuia, legãtura dintre Horea ºi curtea
vienezã a fost asiguratã de un francmason notoriu al acestei epoci, Ignatius Born, geolog ºi mineralog
originar din Alba Iulia, unul dintre apropiaþii împãratului Iosif al II-lea. În casa lui Ignatius Born din
Viena activa un cenaclu savanþilor ºi artiºtilor adepþi ai reformelor iosefine, printre care se numãra ºi
gravorul Jakab Adam, autorul unor cunoscute portrete ale lui Horea ºi Cloºca. Chiar dacã este imposibil de
demonstrat, pe baza datelor existente, cã Horea ar fi fost mason, legãturile sale cu cele mai
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influente cercuri masonice din Transilvania ºi din Viena sunt, astãzi, din ce în ce mai greu de
contestat.
În 1790, moartea lui Iosif al II-lea ºi urcarea pe tron a împãratului Leopold al II-lea, profund ostil
masoneriei, au avut drept consecinþã sistarea activitãþii lojii „Sf. Andrei la cele trei frunze de nufãr” sistare
ce se dorea a fi una temporarã, pânã la obþinerea aprobãrii de funcþionare a lojii de cãtre noul suveran. O
asemenea aprobare nu a mai fost însã acordatã niciodatã. Dimpotrivã, prin ordinul imperial din 6 iulie
1795, francmasoneria a fost interzisã pe întreg teritoriul Imperiului Habsburgic, aºadar ºi în
Transilvania. Ulterior, interdicþia a luat o formã radicalã, funcþionarii imperiali despre care se aflase
cã aderaserã la francmasonerie fiind concediaþi. În aceste condiþii, fraþii au menþinut legãturile dintre
ei în condiþii de semilegalitate, sub paravanul diferitor societãþi literare ºi culturale, reuºind în acest
fel sã pãstreze coeziunea miºcãrii, care, odatã cu rãspândirea ideologiei revoluþionare franceze, va
intra, în prima jumãtate a secolului al XIX-lea, într-o nouã etapã din evoluþia ei.
Dupã intrarea în adormire a Lojii Sf. Andreas din Sibiu (20 martie 1790), ºi interzicerea
activitãþilor masonice pe teritoriul imperiului (1795), francmasoneria transilvãneanã a intrat în mod
oficial în adormire pentru o lungã perioadã de timp. Informaþiile bibliografice ºi arhivistice
referitoare la intervalul cronologic cuprins între 1790 ºi 1867 sunt, în consecinþã, extrem de precare.
Prima parte a acestui interval ne oferã însã suficiente exemple de solidaritate masonicã, care
demonstreazã cã nici edictele imperiale, nici persecuþiile autoritãþilor nu reuºiserã sã anihileze
spiritul „Frãþiei”. Unul dintre cei mai importanþi sprijinitori ai masonilor din întreaga Transilvanie a
fost însuºi guvernatorul provinciei, contele Gheorghe Bánffy. Acesta i-a adãpostit la Cluj, acolo unde
se transferase reºedinþa Guberniului, pe mulþi dintre „fraþii” sãi sibieni. Extrem de interesantã a fost,
în aceastã perioadã, colaborarea guvernatorului cu medicul oculist român Ioan Piuariu-Molnar,
iniþiat în loja sibianã încã din 1781, cãruia i-a asigurat, chiar din anul 1790, obþinerea unui post de
profesor la Colegiul Academic din Cluj. Cu un an înainte, în 1789, Gheorghe Bánffy susþinuse
iniþiativa lui Piuariu-Molnar de a publica o gazetã destinatã þãranilor români din Transilvania.
Împrejurãrile obiective din imperiu nu au fãcut însã posibilã materializarea acestei iniþiative, cu toate
cã ea fusese bine primitã de cãtre împãratul Iosif al II-lea. În 1793, Piuariu-Molnar va încerca sã
reactualizeze aceastã iniþiativã, însã nici de aceastã datã proiectul nu a putut fi materializat.
Ioan Piuariu-Molnar a continuat sã se bucure de întregul sprijin al lui Bánffy ºi dupã 1791, în
pofida implicãrii sale active în redactarea ºi tipãrirea faimoasei charte a drepturilor neamului
românesc din Transilvania, Supplex Libellus Valachorum. Piuariu-Molnar a fost, dealtfel, unul dintre
editorii Supplex-ului, pe care l-a tipãrit în tipografia „fratelui” Martin Hochmeister, având însã grijã
sã treacã pe pagina de titlu, ca loc fictiv de apariþie a volumului, oraºul Iaºi. Acesta a fost unul dintre
motivele pentru care Dieta nobiliarã de la Cluj, din anul 1791, a cerut pedepsirea lui Martin
Hochmeister, acuzat de a-i fi instigat pe români împotriva „stãpânilor fireºti” ai þãrii.
Conexiunile între fraþii clujeni ºi sibieni erau însã cu mult mai ample. Alãturi de reprezentanþii
aristocraþiei, membrii comunitãþii germane din Cluj, negustori, meºteºugari, artiºti sau intelectuali,
erau atraºi de idealurile promovate de la Sibiu, principalul centru de propagare a ideilor masonice în
Transilvania. Tipograful ºi editorul sibian Martin Hochmeister cel Tânãr, care primise iniþierea
masonicã de la o vârstã fragedã, deþinea una dintre cele douã tipografii existente în Cluj (cealaltã fiind
a Colegiului Reformat) ºi, de asemenea, cea mai mare librãrie a oraºului. Printre masoni – sau
apropiaþi ai acestora – trebuie amintit tapiþerul Tauffer, cel care a ridicat casa Tauffer din Piaþa
Muzeului. Familia germanã Tauffer, venitã în Transilvania la chemarea guvernatorului Samuel von
Brukenthal, s-a stabilit la Cluj în 1790, dupã intrarea în adormire a lojii sibiene. Intraþi sub protecþia
contelui Gheorghe Bánffy, Taufferii au deschis în reºedinþa lor clujeanã un salon frecventat de
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aºa-numiþii „iosefiniºti”, susþinãtori ai politicii reformatoare a fostului împãrat Iosif al II-lea. În casa
Tauffer a fost dealtfel gãzduit ºi Ioan Piuariu-Molnar.
Dupã efervescenþa înregistratã în preajma anului 1800, masoneria din Cluj a intrat într-o
îndelungatã perioadã de inactivitate, punctatã doar de evenimentele din perioada revoluþiei de la
1848-1849. Unele dintre personalitãþile acestei revoluþii, între care trebuie amintit generalul polonez
Iosif Bem sau revoluþionarul român Nicolae Bãlcescu, aflaþi în trecere prin oraºul de la poalele
Feleacului, au aparþinut cu certitudine masoneriei. În aceastã perioadã, francmasoneria
transilvãneanã a revenit la aspiraþiile sale revoluþionare ºi la statutul sãu de societate secretã.
În ceea ce priveºte perioada revoluþiei de la 1848, un foarte bun exemplu al dificultãþilor
întâmpinate de istorici în reconstituirea acesteia ne este oferit de laboriosul studiu al istoricului
clujean Gelu Neamþu, care a depus un magistral ºi ingenios efort interpretativ pentru a identifica
în documentele epocii argumente în favoarea apartenenþei la francmasonerie a lui Simion
Bãrnuþiu, unul dintre cei mai importanþi lideri ai revoluþiei românilor transilvãneni10. În final,
însã, dovada indubitabilã în acest caz îi este oferitã istoricului doar de Tabela de onoare a
Suveranului Sanctuar Român din Memphis-Misraim, publicatã de I.T. Ulic în numãrul 9-10 din
1923 al revistei Paza, în care Simion Bãrnuþiu este menþionat, în anul 1856, în calitatea de
membru al unei loji masonice la Iaºi.
Despre o perioadã propice afirmãrii lojilor masonice în Transilvania se poate însã vorbi abia
dupã înlãturarea regimului neoabsolutist, cadrul legal al funcþionãrii acestora fiind oferit de un ordin
guvernamental care asigura libera funcþionare a diverselor asociaþii ºi societãþi. Încã înainte de
aceastã datã, însã, la 30 ianuarie 1870, luase deja fiinþã Marea Lojã Simbolicã a Ungariei (a Sfântului
Ioan), prima organizaþie masonicã federalã de pe teritoriul Ungariei, aceasta fiind urmatã, la 22 iulie
1873, de constituirea Marelui Orient al Ungariei. Unificarea celor douã mari loji a avut loc pe data de
21 martie 1886, din fuziunea lor rezultând Marea Lojã Simbolicã Maghiarã, al cãrei prim mare
maestru, Ferenc Pulszky, a fost succedat în anul 1893 de György Joannovics, reputat om politic ºi
fost mare maestru al Marelui Orient. În acest nou cadru organizatoric, numãrul lojilor de pe teritoriul
Ungariei a crescut, pânã în 1914, la 80, 12 dintre acestea funcþionând în Transilvania. Dupã discuþii
îndelungate, Marea Lojã Simbolicã Maghiarã a decis sã adopte ritul Schroeder, o variantã
simplificatã a ritului englez care fusese adoptatã de Marea Lojã Provincialã a Saxoniei Inferioare încã
din anul 1801 ºi care se fusese preluatã apoi, cu unele modificãri, de o mare parte a lojilor provinciale
din Germania11. Creatorul acestui rit, Friedrich Ludwig Schroeder, considera cã francmasoneria se
corupsese datoritã multiplicãrii luxuriante a gradelor, ºi a impus revenirea la simplitatea iniþialã a
ritului britanic prin reducerea numãrului de grade la cele trei iniþiale.
Adoptarea acestui rit simplificat a subliniat una dintre caracteristice activitãþii masonice din
Ungaria ºi Transilvania în aceastã perioadã: implicarea substanþialã în activitãþi sociale ºi
filantropice, înfiinþarea ºi gestionarea unor instituþii caritabile care s-au dovedit, de multe ori, mai
bine organizate ºi mai eficiente decât oricare alte instituþii de profil12.
Nici în Transilvania ºi în pãrþile sale vestice francmasonii nu au aºteptat decretul din 1873 pentru
a se organiza. Astfel, cea dintâi lojã bãnãþeanã, „Cei trei crini albi” (Három Fehér Liliom) s-a înfiinþat
încã din anul 1869, iar în ianuarie 1871 a publicat primul numãr al primului ziar masonic de pe
întregul teritoriu al Ungariei de atunci, intitulat „Union”, al cãrui director era chiar maestrul venerabil
al lojei timiºorene13. Atelierul a funcþionat fãrã întreruperi pânã în anul 1892, însã ºi-a încetat în mod
10
11
12
13

G. Neamþu, A fost sau nu Simion Bãrnuþiu francmason la 1848?, în T. Sãlãgean, M. Eppel, „Masoneria în Transilvania.
Repere istorice”, Cluj-Napoca, 2009, pp. 98-111.
A. Varga, Dincolo de zidul suspiciunilor. Francmasoneria maghiarã: trecut, prezent, viitor, în T. Sãlãgean, M. Eppel
(ed.), „Masoneria în Transilvania. Repere istorice”, Cluj-Napoca, 2009, p. 80.
D. Berezniak, Francmasoneria în Europa de est, Bucureºti, Editura Nemira, 1994, p. 93.
A. Varga, op. cit., p. 81.
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surprinzãtor activitatea într-o perioadã în care alte centre masonice din Transilvania, Banat ºi pãrþile
vestice se aflau în plinã ascensiune14. În aceeaºi perioadã (1870-1871) au apãrut, la Arad, lojile
„Széchenyi” ºi „Fraternitas”, cea dintâi afiliatã Marii Loje a Sfântului Ioan, iar cea de-a doua Marelui
Orient al Ungariei15. Cele douã loji s-au concurat reciproc, între ele manifestându-se o rivalitate
localã care transpunea în teritoriu relaþiile dintre cele douã organizaþii masonice naþionale.
Activitatea publicã a celor douã loji a constat în organizarea de activitãþi caritabile ºi educaþionale,
însã raþiunile economice le-au obligat pe ambele sã îºi încheie activitatea la un deceniu de la
înfiinþare. Cu toate acestea, la Arad, a rãmas un nucleu alcãtuit din 7 oameni care au jurat solemn în
faþa reprezentantului Marii Loji Simbolice a Ungariei cã nu vor renunþa la practicarea artei regale.
Cei ºapte membri s-au reunit anual timp de 7 ani, între 1881 ºi 1888, pânã la reluarea activitãþii
francmasonice regulare în oraºul de la vãrsarea Mureºului16.
În obedienþa Marii Loji Ioanite s-au mai înfiinþat lojile „Petõfi” din Aradul Nou (1870),
„Concordia” din Lipova (1872), „Glückauf” din Oraviþa (1873), „Regele Ladislau” din Oradea
(1876), „Tisza” din Sighetul Marmaþiei (1877)17 ºi, dupã anul 1877, se va reconstitui loja „Cele Trei
Turnuri” din Braºov18. O lojã în subordinea Marelui Orient al Ungariei, a cãrei activitate a fost puþin
cunoscutã pânã acum, a funcþionat dupã 1871 la Gherla, ea intrând însã în adormire dupã mai puþin de
un deceniu de existenþã19.
Dintre acestea, loja orãdeanã, a cãrei activitate ar merita o atenþie specialã din partea
cercetãtorilor, are marele merit de a fi transmis lumina masonicã celor mai mulþi dintre fraþii care vor
reconstitui, la 14 noiembrie 1886, Loja Unio din Cluj20. Aceasta se va afirma, pânã la începutul
secolului urmãtor, ca cea mai numeroasã ºi mai reprezentativã de pe teritoriul Transilvaniei,
reînfiinþarea sa fiindu-i datoratã avocatului Albert Deáky, cel care a fost ºi primul ei maestru
venerabil. Albert Deáky primise iniþierea masonicã cu câþiva ani mai devreme, într-o lojã din
Budapesta. Ceilalþi ºase membri fondatori ai lojii au fost Carol Haller, profesor universitar, Eduard
Herczog, inginer, I. Incze, avocat, Ludovic Kacsoh, secretar la Calea Feratã ºi I. Kov<cs, directorul
Bãncii de asigurãri Gresham.
Între 1886 ºi 1889, întrunirile lojii Unio s-au desfãºurat în locuinþa lui Albert Deáky, situatã în
centrul Clujului, pe strada Kossuth (în prezent 21 Decembrie). În 1889, loja clujeanã Unio a început
sã se extindã cãtre alte oraºe ale Transilvaniei. În colecþiile Muzeului Naþional de Istorie a
Transilvaniei sunt pãstrate câteva piese legate de activitatea lojei clujene: colanul de Venerabil al
Lojii Unio, cu o somptuoasã panglicã albastrã din mãtase, pe care este brodat simbolul lojii; un etui
din piele maron cu închizãtoare de aramã pentru pãstrarea decorului masonic, pe care este
inscripþionat numele lui Albert Deáky; o decoraþie masonicã acordatã lui Albert Deáky de Marea
Lojã Simbolicã a Ungariei, însemne ºi medalii de asiduitate.
Templul lojii Unio din Cluj – cea dintâi clãdire din Transilvania construitã cu aceastã destinaþie
– a fost inaugurat la 21 Decembrie 1889, ziua solstiþiului de iarnã. Aceasta a fost prima clãdire a unui
templu masonic din Transilvania construitã anume cu aceastã destinaþie. Loja Unio a avut, în general,
un program progresist, susþinând modernizarea sistemului educaþional, înfiinþarea societãþilor
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A. Varga, Bisericã, stat ºi franc-masonerie în Banat ºi Ungaria (1848-1889), Cluj, 2008, vol. I, p. 25.
A. Martin, Aspecte ale masoneriei arãdene la sfârºitul de sec. XIX ºi început de sec. XX, Arad, 2003, p. 54.
M. Eppel, A. Martin, Loja „Fraternitas” din Arad în primii ani de existenþã, în T. Sãlãgean, M. Eppel (ed.), „Masoneria în
Transilvania. Repere istorice”, Cluj-Napoca, 2009, pp. 124-132.
A. Varga, Bisericã, stat ºi franc-masonerie, I, p. 24.
H. Nestorescu-Bãlceºti, Ordinul masonic român, Bucureºti, 1993, p. 99.
M. Eppel, T. Sãlãgean, Contribuþii la istoria francmasoneriei gherlene în secolul al XIX-lea, conferinþã prezentatã la
Gherla în iulie 2009.
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Eppel (ed.), „Masoneria în Transilvania. Repere istorice”, Cluj-Napoca, 2009, pp. 95-97.
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teatrale, organizarea de spectacole teatrale pentru tineret. Loja a contribuit la organizarea unor ºcoli
libere pentru muncitori, dar ºi pentru tinerele mame.
În anul 1888, nouã foºti membri ai lojilor „Széchenyi”, „Fraternitas” ºi „Félvidek” din Arad au
luat iniþiativa constituirii unei noi loji, denumite „Concordia”21, aflatã sub obedienþa Marii Loji
Simbolice a Ungariei, care lucra în primele trei grade din ritul ioanit. În anii 1890-1891, loja s-a
implicat în construcþia unui orfelinat ºi a unei cantine a sãracilor, în colaborare cu Fundaþia Femininã
de Binefacere, organizaþie paramasonicã evreiascã condusã de baroneasa Neumann. În anii urmãtori,
loja „Concordia” a contribuit la înfiinþarea a numeroase instituþii caritabile. Aceºtia au fost
preocupaþi de strângerea fondurilor pentru construirea unui templu propriu, care va fi inaugurat în
anul 1905. Loji feminine încep sã fie ºi ele semnalate în aceastã perioadã, la Lipova (1897), Arad,
Petroºani, ºi în alte localitãþi transilvãnene. Activitatea acestora s-a remarcat în special prin acþiunile
caritabile desfãºurate, printr-o intensã implicare în activitãþile cu caracter educaþional ºi, de
asemenea, prin propaganda desfãºuratã în vederea implicãrii femeilor în viaþa societãþii ºi acordarea
dreptului de vot.
În ceea ce îi priveºte pe românii transilvãneni, prezenþa lor în lojile apãrute în ultimele decenii
ale secolului al XIX-lea era, potrivit datelor de care dispunem, una pur simbolicã. Este însã posibilã
existenþa unor legãturi între membrii de vazã ai comunitãþii româneºti transilvãnene ºi lojile
masonice din România acelor vremi. Cel puþin la Braºov, în arhiva Muzeului „Casa Mureºenilor”,
sunt pãstrate douã numere din anul 1883 ale revistei „Triunghiul”, editatã de Marea Lojã Naþionalã
din România în primii ani dupã constituirea sa, ambele având înscris pe coperta 1 numele lui Aurel
Mureºianu22. Nu este, dealtfel, imposibil ca în familia Mureºenilor sã fi existat chiar o tradiþie legatã
de apartenenþa la francmasonerie. Potrivit interpretãrii lui Gelu Neamþu23, anumite elemente din
corespondenþa purtatã în cursul anului 1848 între fruntaºii revoluþionari Simion Bãrnuþiu ºi Iacob
Mureºianu ar putea sugera apartenenþa amândurora la francmasonerie, devenind, astfel, cu atât mai
explicabil interesul manifestat de Aurel Mureºianu faþã de iniþiativele de dincolo de Carpaþi. Nu
avem informaþii similare despre alte localitãþi transilvãnene cu o viaþã culturalã româneascã activã,
însã trebuie menþionat faptul cã cercetãrile în aceastã direcþie se aflã într-un stadiu incipient.
Nu vom încheia aceastã scurtã prezentare fãrã a constata existenþa a patru perioade distincte în
istoria francmasoneriei transilvãnene din epoca modernã: a) cea din ultimele decenii ale secolului al
XVIII-lea, de afirmare a francmasoneriei de influenþã iluministã; b) prelungirile acesteia din primele
decenii ale secolului al XIX-lea, în tradiþiile francmasoneriei iluministe au fost continuate prin
dezvoltarea societãþilor ºi instituþiilor culturale; c) etapa societãþilor secrete revoluþionare de la
mijlocul secolului, care a culminat prin revoluþia de la 1848-1849; d) etapa de dezvoltare acceleratã
din ultimele trei decenii ale secolului, în care idealurile revoluþionare au fost adaptate noului cadru
legal ºi realitãþilor sociale ale epocii, iar lojile masonice au devenit, în cea mai mare parte a lor, factori
activi ai transformãrii societãþii în spiritul principiilor libertãþii, egalitãþii ºi fraternitãþii.
* Conferinþã susþinutã la Muzeul „Casa Mureºenilor” Braºov, în 3 decembrie 2009.
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References for the history of Freemasonry in Transylvania in the modern era
Abstract
The article explores the history of Freemasonry in modern Transylvania, identifying four
distinct periods in its evolution: a) the last decades of the eighteenth century, the appearance of the
Masonic Lodges under the influence of European Enlightenment, b) the first decades of the
nineteenth century, when the Enlightenment traditions were continued by the development of
cultural societies and institutions, c) the activity of the revolutionary secret societies of the
mid-19th-century, which climaxed with the Revolution from 1848-1849, d) a phase of accelerated
growth in the last three decades of the 19th century, when the revolutionary ideals were adapted to the
new legal and social realities of the era and the Masonic lodges became active factors in the
transformation of Transylvanian society in the spirit of the principles of liberty, equality and
fraternity.
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