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Szeretett testvéreim !

Tinéktek ajánlom mvemet, fogadjátok azt

a szabadkmiVes tárgyilagosságával és jóindula-

tával.

Nem törekedtem a krónikáira dicsségére.

Élni akartam jogommal s ítéltem az események

felett legjobb meggyzdésem szerint. szintesé-

gemben nem korlátoz az a tudatom, hogy nincs

talizmánom tévedések ellenében.

Olvasgatásaim közben mege/evenü/t elttem

páholyunk 25 éves múltja, képzeletem világában

láttam magam eltt elvonulni azokat, kiktl mai

nemzedékünk a régi traditiókat átvette. Felhevül-

tem a lelkesedés tüzénél, fáztam a közönyössel;

hidegét!)!, eltndtem a magasra tör vágyak

láttára s elszomorodtam a tehetetlen KÜzködés

chaosától.

E képeket akarom feltárni elttetek kedves

testvéreim .' Szépek azok és fölemelk ; nem
tökéletességeikkel, de mert kifejezésre jut bennök

minden idben : az igaz, szép és nemes felé való

törekvés.

Hibáinkat nem takargattam; a tökéletes-

ségre nem tartunk számot.



Mi magyar szabadkömivesek még csak az

alapokon dolgozunk, kedves testvéreim! De ezeken

az alapokon majdan a bölcseség és er által ma-

gasra emelt alkotásokról a szépség dísze hir-

deti világgá a királyi mvészet vezéreszméinek

diadalát.

Mi csak hordjuk buzgón a homokszemeket!

Szeged keletén, 1895. május 29.

ARATÓ FRIGYES.

>&



1867.

A megpróbáltatás nehéz nap-

jai elmultak. A túlervel levert s vé-

rig meggyötört nemzet újra felléleg-

zett a szabadság éltet levegjében.

Magunkénak mondhattuk ismét ezt

a szent földet, melyet seink ezer

éve szereztek számunkra, s mely-

nek megtartásáért évszázados, em-

berirtó harczot kellett eldeinknek

megállaniok. A lovagias fejedelem,

kinek sorsa > isten kegyelmébl* e

népéhez volt kötve, megértette a

leigázott nemzet prófétáinak int szózatát, s az

erszakra tervezett egységes osztrák birodalom

ábrándjait elvetette a magyar nép millióinak sze-

retetéért.

S ez a szegény, megtiport nemzet, mely szen-

vedni eléggé megtanult, elhallgatta még sajgó fáj-

dalmát, eltakarta még vérz sebeit s elfogdta a

feléje nyújtott békejobbot.



Mint valami mesebeli tündérkép tárult fel népünk

eltt a koronázás szemkápráztató pompája, s Szent

István koronájának dicsséges fényében megjelent

a hosszú 18 éven át epedve várt koronás király !

S mihelyt magyar lett úrrá e szent földön,

visszatért arra a szabadság számzött szelleme.

Szabad volt ismét szeretni a fajt, melyhez tar-

tozunk, szabad volt a férfiszó, szabad volt az

édes anyától tanult nyelven dicsiteni s lelkünk

erejével szeretni a szabad magyar hazát !

Uj er árasztá el a szolgaságban elzsibbadt

nemzetet. Megindult az alkotás munkája, a fegyverrel

ránk erszakolt, börtönnel és bitófával védelmezett

gylölt intézmények romjait csakhamar eltakarták a

sokáig visszafojtott nemzeti ser dus hajtásai. A

szabadság napja elzte a kétségbeesés komor felhit

s a remény melegével kelté életre a nemzet munka-

kedvét.

Hogy ne lett volna ez idben szívesen látott a

szabadkmivesség géniusza, midn igénytelen kön-

tösében, jobbjában a munka szimbólumával, a kala-

pácsosai megjelenve, bebocsáttatást kért határainkon !

A ki a közerkölcsiség, mveldés és felebaráti

szeretet terjesztését tartja életcéljának, a ki a

lelkiismereti, vallási és szellemi szabadság erkölcsi

alapelveinek hódol, a ki a munkát az emberi nem
parancsoló törvényének tekinti, a kinek a haza-

szeretet egyik legszentebb kötelessége, az a szabad

magyar hazában mindenkor tárt karokkal van

fogadva s tiszta szivbl üdvözölve

!



SZABADKOMIYESI MOZGALMAK A HAZÁBAN.

A politikai üldözések idején külföldre menekült

s a nagy világban hazátlanul bolyongó honfitársain-

kat testvéri szeretettel fogadták a külföldi szabad-

kó'mives páholyokban. A világot átölel szövetségben

hatalmas támaszt találtak a bujdosók létért való

küzdelmükben s az örök élet eszmék iskolájában

trni s elbukott nemzetükért munkálkodni tanultak.

Jól esett az üldözöttnek a segit kéz, a zaklatásban

elgyötört kedélynek a legszebb megszólítás : szeretett

testvér.

Olasz-, Franczia-, Németország, Svájcz, Anglia

s az Egyesült-Államok vezették be nagyjainkat a

királyi mvészet templomába s az egész emberiség

szeretetébe törekedtek felemelni azokat, a kikre

saját hazájukban a zsarnoki hatalom hóhér-kötéllel

lesett.

A bujdosó, közvetlen tapasztalatból ismerve

meg a szövetség áldásait s erkölcsi értékét, amint

a szabaddá lett haza hívó szavára visszatért, ott-



honában otthont akart alkotni a szabadkmivesség-

\ nek is ; hálából a jóltev iránt s kötelességbl a

haza iránt.

így nevelte az emigratio politikai és társadalmi

életünk kitnségeit számunkra a szabadkmivesség

els apostolaivá.

Amily könnyen érthet, hogy az absolutismus

nálunk szabadkmives páholyt nem trhetett, ép

oly természetes, hogy az alkotmányos magyar kormány

a szövetség meghonosodása s terjedése elé akadályt

nem görditett ; bár a szabadkmivesség ellen irányuló

nagyhangú támadások, templomokban, iskolákban,

társadalomban, sajtóban épen nem hiányoztak.

Wenckheim Béla báró belügyminiszter már

1868-ban megadta az engedélyt arra, hogy a János-

rendü szabadkmivesek által benyújtott szervezet

alapján, az ország szabadkmivesei páholyokba tö-

mörüljenek s munkálkodásaikat törvényes alapon

megkezdjék.

S 1868. május 25-ödikén megalakul az alkot-

mányos korszak els hazai szabadkmives páholya:

az »Einigkeit im Vaterlande« Pest keletén ; majd

csakhamar követi azt ugy a fvárosban, mint a

vidék nagyobb kultúrájú helyein a jánosrendü pá-

holyoknak egész sora.

E páholyok alakulását különítsen a német-

országi szabadkmivesség segítette el. azon bens
kapcsolat révén, mely kivált német polgái

városainkat kultúrában, kereskedelemben Német-

országhoz kötötte.



Egyidejleg azonban a skót ritus is meghono-

sodott nálunk azon testvérek buzgólkodása folytán,

akik külföldön való tartózkodásuk idején oly

országokban kapták meg a teljes világosságot, ahol

a skót ritusu szabadkmivesség van elterjedve.

A kormány ez esetben sem késett az engedé-

lyezéssel s 1870-ben a skót ritusu páholyok is

megersitett szervezet alapján fokozhatták rendkívüli

erélylyel megkezdett tevékenységüket.

A pesti » Corvin Mátyás* nyitja meg a sort,

megalakulva 1869. május hó 28-adikán s hatalmas

munkaerkkel biztosítva önmagának a vezér sze-

repét.

Meg levén a kormány engedélye s ez által a

törvényes létalap szerezve, mindkét fél arra töre-

kedett, hogy a szabadkmives-szövetség összességébe

való beilleszkedés módját megtalálja
;
jól tudva azt,

hogy a hazai szabadkmivesség mindaddig fel nem
virágozhatik, mig azt maga a szövetség el nem
ismeri s a solidaritás kötelékeivel magához nem
csatolja.

A 7 jánosrendü páholy 1870. január 30-adik

napján egyetemes gylést tartott a fvárosban a

magyarországi nagy páholy megalakítására és

szervezésére. Hosszas, medd vita után végre létre-

jött a nagy páholy alkotmánya, a bayreuthi »Naphoz«

czimzett nagy páholy alapszabályai nyomán, s meg-

alakult ideiglenesen a ftisztikar, élén Pulszky

Ferenc nagymesterrel. Az egyetemes gylés azután

megbízta a megválasztott hivatalnoki testületet azzal,
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hogy ezen alkotmányt az egyes páholyoknak helyben-

hagyás végett elterjeszsze s az elismerést a külföldi

kmives-hatalmaktól, valamint a magyar királyi

kormánytól kieszközölje.

A ftisztikar, amint afell értesült, hogy a

vidéki páholyok az alapszabályokat elfogadták,

Németország kmives hatalmaihoz fordult, elismer-

tetést kérve a magyarországi jánosrendü nagy páholy

számára.

Május 31-én megtörtént a frankfurti nagy

páholy részérl a hivatalos elismerés s ottani kép-

viselnk megválasztása, mire azután nagy páholyunk

is megbízta Oppel Károly testvért a frankfurti nagy

páholy eltt való képviseletünkkel.

Hogy mily bens örömmel üdvözlik Német-

országban a magyar jánosrendü nagy páholy kelet-

kezését, az Oppel Károly testvérnek következ

szavaiból is kiérezhet :

»Magyarország a szabadság világánál szép jöv útjára

lépett, benne minden fenkült, magasztos eszme hazát talál

;

e föld olympot rázó utáni ervel tör elre és a legmagasz-

tosabbhoz törekszik á magasba, — oly föld, melyen szent

János méltó tanítványai \Ag tért találnak áldást hozó

mködésre. Én szeretem Magyarországot, azért különösen

érdekldöm az önök nagy páholyának elismerése és kapcso-

lata iránt és ennélfogva örülök is azon. bogy önöket itt

képviselhetem.*

Június 10-én a porosz »Royal York a barát-

sághoz* cimü nagy páholy, október 25-én a berlini

»Három világgömbhöz* cimü nemzeti anya nagy-

páholy küldé meg elismer nyilatkozatát ; mivel



pedig több kmives-hatalom által való elismerés

valamennyi nagy páholyra nézve irányadó, a magyar-

országi jánosrendü nagy páholy elfoglalhatta jogos

helyét a kómives-hatalmak sorában.

A magy. kir kormány által való elismertetés,

mely iránt a páholyok alakulásának engedélyezése

után nem lehetett kétség, 1871. január 10-én érke-

zett meg a nagypáholyhoz.

A skót ritust követ » Corvin Mátyás* -páholy

nagytanácsa szintén legels feladatának tartotta,

hogy ugy a páholy, mint saját maga számára vala-

mely nagyorienstl alkotmányt s elismertetést sze-

rezzen. E célból az edinburghi nagyorienshez fordult

kérelmével, ahonnan azonban — megfelel felvilá-

gosítással — rárisba utalták t. Ott a testvéreknek

igen jó összeköttetéseik voltak s igy óhajtásuknak

rövid id alatt való teljesítését remélhették ; oda

fordultak tehát.

A »Corvin Mátyás* páholy egyidejleg oly

önálló magyar fhatóság létesítését is célul tzte ki,

amely az összes magyar szabadkmivességet magába

foglalja. Felhívta tehát a jánosrendü páholyokat

arra, hogy a skót rendszerhez térjenek át, vagy

legalább közös fhatóság alapítása végett vele

egyesüljenek.

Az »Einigkeit im Vaterlande* azonban már
javában munkálkodott az önálló magyar jános-

rendü nagy páholy alapításán ; nagyon zokon vette

tehát a » Corvin Mátyás* páholytól, hogy az a féltett

tervnek már-már közel látszó megvalósulását vészé-



lyezteti s a jánosrendü páholyokat rítusuk elhagyására

buzdítja. Az egyesülésbl semmi sem lett.

A » Corvin Mátyás* nagytanácsa már most a

francia nagy oriens határozatát szorgalmazza s

e célra Kápolnai Pauer István testvért Parisba

küldi.

Jerome herceg nagymester, a francia szabad

-

kmives fhatóság nevében a magyar nemzeti

szabadkmivesség iránt érzett testvéri érzelmeit

kifejezve, a legnagyobb készséggel igéri meg a

francia nagyoriens mindennem segélyét a magyar

skót páholyok számára.

A Francia- és Németország közt dúló háború

miatt azonban az ügy elintézése késedelmet szenved

s csak július 22-én értesítheti a francia nagy tanács

a páholyt a fell, hogy június 27-iki ülésében a

kért alkotmányt engedélyezte.

»Reméljük, — irja a francia nagy tanács — hogy a

»Corvin Mátyás« -páholy rítusunk páholyai közt ki fog tnni :

munkái fensége, tagjai helyes választása, jótékonyság gya-

korlása s az alkotmány és alapszabályok iránti mély tiszte-

lete által. Csak ezen- az utón fog e páholy méltónak mutat-

kozni azon bizalomra, amelylyel t a nagy oriens meg-

tisztelte. Ne feledje, hogy az egyes tagok tisztessége nyomán

szokás ítélni az egész testület tiszteletre méltóságáról. Legyen

áthatva azon igazságtól, hogy a szabadkó'mivesi rend csak

ugy vívhatja ki a tekintélyt és befolyást, amelyre szüksége

van, hogy nagy és magasztos céljait megvalósíthassa, ha

képességben vagy erényekben tündökl férfiak tömör egyesü-

letét mutatja be majd a profán világnak. Jövje így nem-

sokára biztos és boldog leend ; s ím, ez képezi vágyaink

tárgyát.*



A skót ritusu magyar páholyok tehát Francia-

ország nagyorienséhez csatlakoztak, attól nyertek

alkotmányt, elismerést és védelmet.

A kormány engedélye nem lévén a szabad-

kmivesség küls formáihoz kötve, mindegyik ritus

akadálytalanul terjeszkedhetett, s megindult a két

pártra szakadt magyar szabadkmvességben a

versenygés, melybe a nagyrészt fiatal s a sza-

badkmivesség szellemétl még át nem hatott küzd
felek bevitték a gyanúsítás, kíméletlenség, ócsárlás

közönséges fegyvereit, fájó sebeket ejtve egymáson

a nemes ügyhöz méltatlan harcban.

Fokozta a bajt a proselyta-hajhászat, a szük-

séges szigorú ellenrzés elmulasztása mellett végzett

tömeges felvétel. Rendkívül nagy számmal jelent-

keztek s keresk ajtainknál, a nagy tolongásban

aztán bejutott egy sereg hívatlan a templom bel-

sejébe, bevive oda olyan hangot, szellemet, modort,

amin a szabadkmivesség magasztos elveivel össze

nem fér.

A felavatottak közül pedig nem egy kiváló

testvér csakhamar a csalódás keser érzetével

hagyta el a páholyt, ahol a nemes célra törekv

férfiak testvéries egyesülése helyett, a jelentéktelen

formai különbségek miatt keletkezett egyenetlenke-

dést s a szabadkmivesség szellemében kifejtett

munkálkodás helyett az idnek kicsinyes kérdésekre

való elpazarlását tapasztalták.

Legélesebbé váltak az ellentétek épen a fvárosi

páholyuk között. A vidékiek a szenvedélyes harcnak
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inkább csak szemléli, mint részesei valának s így

kevesebbet is szenvedtek a torzsalkodások által

{'elburjánzott elítéletek, keserségek és sértett hiúság

tusaiban, munkaképesség és lelkesedés tekintetében

pedig a fvárosiakat túlszárnyalták.

A Kassa keletén dolgozó » Haladás* páholy

fmestere, Csáky Tivadar gr. veszi ekkor a zászlót

kezébe s az ers meggyzdés lelkesedésével küzd

a kétféle ritusnak egy fhatóság alatt való egyesí-

téséért, ettl remélve a béke helyreállítását s meg-

szilárdítását. Szavai, midn a szabadkmvességnek

hazánkban elfoglalt helyzetét rajzolja keresetlen

szinteséggel, tiszta képet nyújtanak ; az egyesülés

érdekében kifejtett munkássága pedig a helyes ítél,

szívós akaratú s a szent ügyért lelkesed kmivest

tanúsítják. A >Haladás* által 1870-ben összehívott

pesti értekezlet nem érte ugyan el a kitzött célt

:

a két ritus közös nagyoriensének megalapítását,

de a fejldés helyes iránya ki volt jelölve s az egy

célra törekv szabadkmiveseknek a testvéri szere-

tetben való egyesülése oly szükséges elv gyanánt

hirdetve, amely lyel szemben az elkülönül irány-

zatok követi mindinkább kisebb csapatokra fogytak

le s nemsokára teljesen elcsendesedtek.

E mozgalmas idkben, midn nemcsak a szabad-

kmivességben, hanem a politikai és társadalmi életben

is az átalakulások bonyodalmai nehezítik meg az

egészséges fejldés irányának megtalálását, keletkezik

Szeged városában az »Árpád a testvériséghez* cimü

jánosrendü szabadkmives páholy 1870. május 29-én.
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AZ „ÁRPÁD"-PÁMOLY ALAPÍTÁSA.

187U. május 29.

Az » Árpád «-páholy alapítá-

sának érdeme a Temesvár keletén

dolgozó »Zu den drei weissen

Lilién* cimü jánosrendü szabad-

kmives páholyt illeti meg.

Temesvár az idtájt a hazai

szabadkmivességnek nagy ers-

sége vala. Két páholy is mködött

benne: a skót szertartású »Hu-

SJ nyadi« s a jánosrendü »Zu den

drei weissen Lilién*.

E két páholynak a közéletben

jutott jelents szerepére enged következtetnünk azon

tény, hogy az » Árpád « -páholy alapításának idejében

a » Hunyadi* -páholynak 64, a » Liliom* -nak 69, a

kettnek együttesen tehát 133 tagja volt; az ország

szabadkmivesi mozgalmaiban való tevékeny közre-
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mködésüket pedig az ott keletkezett legels szabad-

kmivesi lap is eléggé tanúsítja.

A » Hunyadi* -páholyhoz tartozó Strasser Albert

szerkesztésében 1871. január havában megindult

»Union« cimü lap valóban nagyban hozzájárult

ahoz, hogy mig egyrészt itt bent az ellentétes

nézetek a testvéri szeretet szellemében nyerjenek

kiegyenlítést, a szabadkó'mivesi munkálkodás élén-

küljön, a páholyok egymás erényein és hibáin okul-

janak s általában a szabadkmivesség élete közelebb

jusson azon eszmékhez, melyeknek szolgálatára

teremtve van ; másrészt a külföldi szabadkmives-

ség a mi munkálkodásunkról helyesen értesüljön,

rokonszenvével bennünket támogasson s igy közöttünk

az összetartozóság, a solidaritás érzete ersbüljön.

Keimann Ede, a »Zu den drei weissen Lilién

«

páholy tagja és tiszteletbeli fmeslere áll a szegedi

páholy megalapításán fáradozók sorában legeli, aki,

mint a würzburgi színház igazgatója, társulatával

Temesvárott mködött, onnét Szegedre is át-

átrándult s ez alkalmakat használta fel arra,

hogy itt a királyi mvészet számára munkásokat

toborozzon.

E feladat nem volt nehéz s a kell elkészü-

letek után Reimann Ede, páholyának megbízatásá-

ból, 1870. május havában a szegedi páholy meg-

alakításához foghatott.

Május utolsó napjain egymást érte a sok fel-

vételi s béremel munka a fáradhatatlan Reimann

vezetése alatt.
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Május 26-án déleltt tiz órakor tartott másod-

fokú munkán a Temesvár keletén dolgozó »Zu den

drei weissen Lilién* jánosrendü páholy küldöttsége

béremelésben részesiti Schlesinger Henrik és Basch

B. Lrinc tanonc-testvéreket.

Délután 5 órakor e két testvér már harmadik

fokba nyer felavatást.

Este 7 órakor elsfokú páholymunka volt,

melyen a küldöttség Csermelényi Iván, Leszih Ede és

Drei fuss Ruben keresket avatta fel a szövetségbe.

27-én délután 5 órakor újra tanoncfelvétel.

Ez alkalommal Kohn Hermán, Reitzer Adolf, Lévay

Márkus és Leopold Izidor léptek be a »7ai den drei

weissen. Lilién* -páholy tagjai sorába.

28-án érkezik a temesvári küldöttség legnagyobb

része. E napon déleltt 11 órakor ismét elsfokú

munkát tartottak a testvérek s felavatták Weiss

Móric és Cuttmann Hermán keresket.

Délután 5 órakor újra tanoncmunka Naschitz

József felvételére.

Este pedig másodfokú munkát tartott a kül-

döttség, hogy azon Csermelényi Iván, Leszih Ede,

Reitzer Adolf, Dreifuss Ruben, Leopold Izidor, Weiss

Mór, Mathes Emil és Wünsche Vilmos testvéreket

legényfokba emelje.

Május 29-én nem kevesebb, mint négy munkát

tartottak a »Liliom«-páholynak Szegeden lev tagjai.

Az elsn Stielly Gyula, Csermelényi Iván, Leszih

Ede, Reitzer Adolf, Dreifuss Ruben, Leopold Izidor

és Weiss Mór testvérek elnyerték a mester- fokot.
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A másodikban Floderer Vilmos legényfokba lépett.

A harmadikban Müller Károly Fr. keres lett

szabadkmivessé.

S a negyedik munka végre magának a Szeged

keletén dolgozó »Árpád a testvériséghez* cimü

jánosrendü szabadkmives páholynak legels munkája.

Az alapitó testvérek neveit és érdemeit a kö-

vetkez munkatábla rzi számunkra :

»Griindungs-Protokoll ; aufgenominen in Szegedin am
29sten Mai 1870.

In Anstrebung unserer Endzwecke habén sich inehrere

Briider Freimaurer — welche in Szegedin wohnhaft, Mit-

glieder der gerechten und vollkommenen St. Johannis-Loge

>Zu den drei weissen Lilien« im Oriente Temesvár sind —
geeinigt, der königlichen Kunst die erste Státte zu bauen,

und habén diesfállig sowohl um Bevollmáchtigung beliufs

Vornahme der Vorarbeiten, als auch um Entsendung eines

Meistercollegiums zum Zwecke der factischen Gründung bei

ihrer oberwáhnten Loge nachgesucht. In voller Würdigung

des maurerischen Eifers der Briider Griinder hat die g. u. v.

St. Johannis-Loge »Zu den drei weissen Lilien« im 0. zu

Temesvár ein Meistercollegium, bestehend aus

dem wiird. Mt. vom Stuhle Eduárd Beimann,

» » dep. Mt. Béla Kramár,

» Brúder 2ten Aufseher C. G. Förk,

» » Secretár Johann Török und endlich

» » Július Stielly

Mitglieder derselben Loge entsendet, um das Werk der

Gründung zur Éhre des Baumeisters aller Welten, und zum
Wohle der Menschheit zu vollbringen, welcher Deputation

sich Br. Meister Lafontain, Br. Geselle Wünsch, Br. Geselle

Floderer und Br. Mathes freiwillig angescblossen habén ; als

Ergánzung dieses Collegiums waren noch als Griinder

anwesend :
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Brúder Lor. Basch Meister,

» Mórit z Schwab »

> Heinr. Schlesinger »

» Moritz Weiss »

» Eduárd Leszih »

» Iván Csermelényi »

» Adolf Reitzer »

» Rubin Dreyfuss »

» Izidor Leopold »

» Márkus Lévay Lehrling,

» Josef Naschitz »

» Hermann Guttmann »

» Carl Müller »

» Hermann Kohn »

Über Aufforderung des vorsitzenden ehrw. Meisters

voin St. vor Allém die Wahl vorzunehmen, ergreift vorerst

Br. Mstr. Reitzer, dann Br. Dreyfuss das Wort ; beidé

nehmen Veranlassung jenes Eifers zu gedenken, mit welcher

der vorsitzende wiird. Meister vom Stuhle aus der Loge

»Zu den drei weissen Lilien« im 0. Temesvár, Br. Eduárd

Beimann, trotz allén Mühen und Scbwierigkeiten, das

Zustandekommen der heute installirenden Bauhülle betrieben

und befördert hat; dieselben beiden Brúder sprechen hiel'iir

sowohl elem Meister vom Stuhle Eduárd Beimann, so wie

obbenanter Gründungsdeputation den warmsten Dank der

Loge aus, welche ihrerseits den wiird. Meister Eduárd Beimann

in Anerkennung seiner bekannten Verdienste um die Frmrei

im Allgemeinen, namentlich aber um die Griindung dieses

neuen Tempels, zum immerwáhrenden Ehrenmeister erwáhll

und einsetzt. Der vorsitzende wiirdige Meister vom Stuhle

erwáhnt sonach der Verdienste, welche sich die Briider

Schlesinger und Schwab um die Griindung erworben ;
die-

selben werden durch freudige Acclamation der Loge aner-

kanut. Nachher schriti man zur Wahl, dieselbe resultirte

folgendes :



16

zum Meister v. Stuhle wurde Brúder Iván Csermelényi,

» dep. Meister vom Stuhle Brúder Mór Weiss,

» 1-ten Aufseher Brúder Lor. B. Basch,

» 2-ten » » Mor Schwab,

» 1-sten Secretár » Ruben Dreyfuss,

» 2-ten » » Eduárd Lessich,

» Ceremonienineister Brúder Adolf Reitzer,

» Schatzmeister Brúder Heinrich Schlesinger.

Nach dermassen constituirten Beamtenkörper trágt

Brúder Reitzer darauf an, dass die Mitglieder der Deputation

aus Temesvár, namentlich die Brüder Béla Kramár, C. G. Förk,

Johann Török und Július Stielly zu Ehrenmitglieder ernannt

werden, was einstimmig beschlossen wurde, und worüber

den betreffenden die Diplome nachtráglich zugestellt werden.

Den Namen der Loge betreffend, einigt man sich dahin,

dass die Loge den Namen »Árpád a testvériséghez« führe

und das Stampil der Loge diese Bezeichnung in ungarischer

und deutscher Sprache trage.

Endlich installirte der Vorsitzende die neugewahlten

Beamten, trat sodann den Hammer dem neuen wiirdigen

Meister vom Stuhle ab, worauf sich die Loge auf Basis der

Seitens der hohen Regierung ani 12-len October 1868 be-

státigten Statuten als constituirt erklárte.

Nachdem noch der Opfergang angenommen wurde,

welcher 4 fi. 51 kr. ergab, wurde die Loge rilualmássig

geschlossen.

Johann Török m. p., Eduárd Reimann m. p.,

Secretár der Loge „Zu den drei Meister v. Stuhl der „Drei Lilién",

weissen Lilién" im 0. Temesvár.

Bár a jánosrendü nagy páholy az »Árpád«-

páholy alakulása eltt keletkezett, semmi nyomát

sem találjuk, hogy annak e nagyjelentség mun-

kában a legcsekélyebb része lett volna.



17

Páholyunk egészen magára hagyva, minden

irányító segítség nélkül küzködik a legels lépések

nehézségeivel. Mindenek eltt ugy-ahogy elhelyez-

kedve a felsvárosi 43. számú Ábrahám- féle házban,

az önálló mködéshez szükséges okmányok megszer-

zése s a hatósági engedély kieszközlése után látott.

Az elbbi feladat megoldása majdnem az anya-

páholy jó barátságába került.

A temesvári páholy ugyanis 1870. július 6-án

megnyitó ünnepélyt tartott s arra páholyunkat is

meghívta. Az Árpád-páholy háromtagú küldöttség

által képviseltette magát ezen alkalommal. Az

ünnepi munka végén felszólalt a szegedi vendégek

egyike s az itthon nyert megbízás értelmében azon

kéréssel fordult a kalapácsvezet fmesterhez, hogy

az »Árpád* -páholynak önálló mködéséhez szükséges

fedezeti okmányokat legyen szíves mielbb kieszkö-

zölni s Szegedre elküldeni.

A fmester erre a testvérek élénk helyeslése

közben kijelentette, hogy e kérelem a házszabályok

értelmében elször ugyan a mesterkon ferentia elé

tartozik, a szabályszer elbocsátások kiadása azon-

ban semmi kétséget nem szenvedhet.

Az iratok elküldése múlt, maradt. A temesváriak

azzal mentegetztek a szegediek sürgetése ellenében,

hogy páholyuk uj berendezése foglalja el idejüket.

Az »Árpád* -páholy tagjai azonban végre is megunták

a halogatást s egyesek közülök sért kifakadásokkal

telt levelekben a temesváriakat a fedezeti okmányok
visszatartásával vádolták.



A »Zu den drei weissen Lilién « felpanaszolja

ezt levelében, midn a kért okmányokat szeptember

havában elküldi, de megelégszik annak kijelenté-é-

vei, hogy az illet szegedi testvérek eljárása a

szabadkmivesség elveivel össze nem egyeztethet

s a melegen óhajtott testvéri egyetértésre káros

hatást kell hogy gyakoroljon. Egyszersmind azon

kéréssel fordul az »Árpád* -páholy tagjaihoz, kerül-

jenek mindent, a mi a békés egyetértés megszakí-

tását elidézhetné s a mindenhatóság nagy alkotó-

jának védelme alatt testvéri szoros összetartással s

a messze jövre nézve is sikerdusan munkálkodja-

nak a szellemi elrehaladás és tökéletesedés terén.

A munkálkodás megkezdésével gondoskodni

kellett arról is, hogy a jánosrendü nagy páholy s a

testvérpáholyok az »Árpád* -páholy alapításáról hi-

vatalos tudomást vegyenek. Augusztus 8-án jelenti

a titkár, hogy az elz munka megbízása értelmében

Magyarország jánosrendü nagy páholyát, valamint a

fvárosi »Szent István« és »Zur Grossmuth*, to-

vábbá a bajai » Honszeretet*, aradi » Széchenyi*,

soproni »Verbrüderung« és temesvári >Zu den drei

weissen Lilién* páholyokat s a bécsi »Humanitás*

elnökét az »Arpád«- páholy megalakulásáról érte-

sítette.

A testvérpáholyok örömmel vesznek tudomást

az »Árpád<-páholy keletkezése fell. A »Honszeretet«

Csermelényi fmestert tiszteletbeli tagul választja

meg, a »Széchenyi« pedig egy nagyobb küldöttség

látogatását jelenti be.



19

Páholyunk sem késik ezen udvariasságok vi-

szonzásával s még az év folyamán — december

30-án — tiszteletbeli tagul választja meg Papp

Zsigmond testvért, a »Honszeretet« fmesterét.

Ugyanezen alkalommal a temesvári, bajai és

soproni páholyok példájára tiszteletbeli tagsággal

tünteti ki páholyunk Schneeberger F. .1. testvért is,

a »Humanitás« elnökét, hogy kifejezze ezáltal el-

ismerését és rokonszenvét azon testvér iránt, a ki

az ausztriai szabadkömivességet 76 évi szünetelés

után reactiválni törekedett s oly eredményeket ért

el, amelyek alapján a mhelyek feléledését s el-

ismertetését lehet reményleni.

Az alakuláshoz tartozó tennivalók közül leg-

fontosabb volt a hatósági engedélyezés kieszközlése.

Nagypáholyunk felhívására az Árpád-páholy

felterjeszti a tisztikarnak, valamint az összes tagok-

nak névsorát s hozzáfog alapszabályainak kidol-

gozásához.

Az eredeti német szöveg október 20-án készült

el, a magyar fordítás már kevesebb idt vett

igénybe. A páholy 1871. év március havában ér-

tesül arról hivatalosan, hogy alapszabályai a minisz-

ternek 1870. december 31-én kelt megersítésével

a polgári törvényszék utján visszaérkeztek.

Ez alatt eltelt majdnem az els év
; de mennyi

bajjal kellett páholyunknak az ingadozás és irány-

talanság ezen idejében megküzdeni ? !

\x
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Az »Árpád* -páholyt megalapító testvérek túl-

nyom ólag a keresked- osztályból csoportosulnak s

a város közéletében irányadó más társadalmi körök

az alakulásnál megfelelleg képviselve nincsenek

;

e körülmény magában véve is megnehezíti az in-

tensiv bels munkásság megindítását.

E mellett nem maradt páholyunkra nézve halas

nélkül az ország szabadkmvességének egészségtelen

fejldése sem. A. gyors terjeszkedés vágya nálunk

is csakhamar mindent háttérbe szrit, a sürü fel-

vételek magának a felavatási ünnepségnek nagy-

szerségét megszokottá teszik, hatását gyöngítik, a

páholy munkaidejét pedig majdnem teljesen le-

foglalják.

Általában a magyarországi szabadkmives pá-

holyokban a tagok számának szaporítására irányuló

buzgólkodás a személyek megválasztásában szükséges

óvatosság és szigorúság rovására mködik s egy-
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egy elhibázol t felavatás sok kellemetlenségnek s

bajnak csiráját veti a páholy életébe.

A beáramló uj elemek sokasága miatt nem

fejldhetik a iagok közt oly bens összetartás, test-

véries együttérzés és bizalom, amely az igazi szabad-

kmivesi élet regfbb sajátsága, egyszersmind els

feltétele is. Ez volt az oka annak, hogy az els

felbuzdulás csillapultával nem egy páholyban csen-

desül el a kalapács kopogása s a nagyralör lelke-

sedés meglep rövid id alatt a csalódó lélek

révedezésévé foszlik szét.

Az Árpád- -páholyban is már az els év

munkái alatt fel-felhangzik a fmester int, majd

panaszos szava a testvérek igazolatlan elmaradása

miatt ; megjelenik a közönyösség réme, amit aztán

doi'gálással, majd pénzbüntetéssel igyekeznek elzni.

Az 1870. december 28-án tartott munka már azon

határozatot hozza, hogy a testvérek minden indoko-

latlan mulasztás büntetéseképen 1 forint bírságot

zessenek.

A felvételek által kifárasztott páholy L870.

július 25-én azt határozza el, hogy ezentúl egyik

héten felvételi vagy béremel, a másikon oktató

munkát fog tartani.

De az oktató munkák is, amelyek csupán a

szabadkmivességre vonatkozó általános kérdések

fejtegetésére s egyes szabadkmivesi cikkek vagy

köny\ részletek felolvasására szorítkoznak, csakhamar

veszteni kezdik vonzó erejüket, s a december 22-én

tartott munkán Obláth Lipót testvér azt sürgeti,
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hogy a páholy munkáit közérdek kérdésekrl tar-

tott felolvasásokkal kell szellemileg élvezetesebbekké

tenni. Kifejezésre jutott tehát már ekkor azon

törekvés, hogy a páholy munkássága a közélettel

minél közelebbi összeköttetésbe lépjen s ezáltal a

szabadkmivesség mködésében gyakorlati jelent-

séget nyerjen.

Nagyban hozzájárult az »Árpád* -páholy nehéz-

kes fejldéséhez az a körülmény is, hogy a jános-

rendü nagy páholy ez idben még maga is gyenge

s alkalmatlan volt arra. hogy a vidéki páholyoknak

irányt és munkaanyagot, a fegyelemben s általában

a szabadkömi vési szellem terjesztésében pedig kö-

vetend példát adjon

Mennyire növekedett e miatt az elégedetlenség

s bizalmatlanság a nagy páholy irányában, az kitnik

a soproni »Testvérülés« páholy l'ömest erének követ-

kez szavaiból :

»Umgekehrt htlen vielleiclit eher vvir Grund über das

provisorisch gewahlte Grossbeaniten-Collegium Klage. zu

führen, dass es uns über seine Action mindestens im

Unklaren lásst, obgleich speziell die Hochgradler den be-

gonnenenBau in seineiu Fundamente zu unterminiren drohen.«

A » Széchenyi « -páholy pedig egyik felterjeszté-

sében egyenesen azt mondja :

»0b die Landes Gross-Loge überhaupt sich als maureriscb

rechtlich bestehend betracblet und so von den anderen vater-

lándischen Logen betracbtet seben will ?«

Maga a nagypáholy teljesen tisztában volt az

iránt a hangulat iránt, mely vele szemben, különösen
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;i vuléki páholyok között, mindjobban általánossá

vált. de számított arra, hogy a csendes munkálko-

dással éléit siker teljessége el fogja némítani az

elégedet lenség hangját. A december 19-iki táblájában

siet bejelenteni a páholyoknak a szabadkmivesi

hatalmak részérl nyert elismertetését s kifejezi

azon reményét, hogy a nagygylés elé befejezett

müvet terjeszthet el.

»Ezen reményünk — mondja az 1871. január 28-iki

tábla — jelenleg már be is teljesüli. Mvünk zárköve. amely

annyi fáradságunkba és gondunkba került s amelynek hiánya

bizonyos izgaiollságot s egyúttal ;t bizonytalanság érzetéi

is idézte el a magyarországi szabadkmives világban, le

van téve. A magyarországi szenl jánosrendi nagypáholy most

már a magyar királyi kormány által is el van ismerve.

Azokat, akik igen is nagy türelmetlenséggel néztek a

jöv elé s bennünket talán hanyagsággal is vádoltak, a leg-

határozottabban biztosíthatjuk, hogy csupán csak a kedvez

pillanat bevárása s minden zaj elkerülése által juthattunk

az említeti eredményre. Ezen testvéreket a Lajthán túlra

utasítjuk, ahol a szabadkmíves-páholyok évek óta tartó

sokszoros erfeszítések dacára sem türetnek, ahol pedig,

legalább e tekintelben, ép azon tényezk az irányadók, mint

M a g yarországon .

«

Azon szemrehányás ellenében pedig, hogy a

nagypáholy nem gyakorol kell befolyást az egyes

páholyokra, a ftisztikar azzal védekezik az 1871.

febr. 19 én ülésez második nagypaholy-munkához

benyújtott évi jelentésében, hogy az ideiglenesség

folytán oly alkotmány alapján kellett intézkednie,

mely csak papíron létezett és még ott sem minden-

kitl elismerve.



A nagypáholy fegyelmez s irányító erejét nél-

külözve, fiatal, tapasztalatlan páholyaink nem tud-

ják a közélet nyilvánításaiban észrevenni s meg-

ragadni azon alkalmakat, melyek szabadkmivesi

tevékenységünknek megfelel tért nyitnak s gondo-

lataikkal a távoli messzeségben kalandozva, oly

kérdések tárgyalásával töltik az idt, amelyek ere-

jüket tulon-tul felülmúlják ; céltalanságukkal s az

anyagi és szellemi erk aránytalan csekélységét még

inkább feltüntet áradozásokkal pedig magát a

szabadkómivesi munkálkodás komolyságát veszé-

lyeztetik.

így kerül a » Széchenyi* -páholy átirata gyanánt

a kezdet kezdetével küzköd páholyaink elé a követ-

kez tábla :

Tiszteletreméltó mester 1

Szeretelt testvérek I

Trapolli L. nagymester, a bécsi Humanitás-egylet tisz-

teletbeli tagjának indítványára a ílorenzi nagypáholy elhatá-

rozd székhelyének áttételét Rómába, Olaszország jelenlegi

fvárosába.

Ezen, a szabadkmivességre nézve oly nagyfontosságú

hirt örömmel lelt szívvel vettük tudomásul.

Rómában átkoztatott el a szabadkmivesség számtalan-

szor, Kóma üldözte és üldöztette a szabadkó'miveseket minden

idben; rendünk majdnem ezeréves fennállása óta testvéreink

ezrei szenvedtek halált meggyzdésükért a Rómából szított

vallási rajongás által s most meg, kevés napok múlva,

ugyanezen Rómában fog méghonosulni a szabadkmivesség,

hogy világának áldásos sugaraival eloszlassa a sötétséget és

kiirtsa nemes munkálkodása által a meggyökerezett el-

ítéleteket.
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Kevés ily nagy horderej diadalt aratott még a szabad-

kömivesség az idk sorában, mint ezt; egy földi aralom

mulandó dicsségének, az emberi elbizakodottság össze-

omolt kártyavárának romjain büszkén emelkedik lel a sza-

badkmivesség magasztos épülete és a valódi felvilágosodás

lenyes gyzelmet ünnepel, a szabad eszmék gyzelmét a

világi fenbéjázás, a szánandó elfogultság felett.

Nem egy véletlen, nem földi, nem kedvez hatalmi

viszonyok idézték ezt el csupán, testvéreim 1 Emuk meg

kelleti történnie, hogy mikor, ez csak rövid id kérdése volt,

mert a mi fölött pálcát tört a világ összes népeinek elfogu-

latlan értelmisége, sorsát ki nem kerülheti
;

el kell enyész-

nie,- amint hogy a téli hó, érintve a tavaszi nap sugaraitól,

nyomtalanul eltnik.

Amint az ember kiszabadul az elítéletek átkos bilin-

cseibl, amint mindinkább meggyökerezik keblében a valódi

emberi méltóság büszke öntudata, amint a felvilágosodás, a

mveltség terjed és eloszlatja az elfogultság homályai, agy

mindinkább romlásnak indul, mit emberi önkény sötét idkben

épített és a világ javulásának láthatárán egy boldogabb jöv
emelkedik.

Azon szellemi épület, melyet a szabadkmivesség az

emberek keblében békésen, ernyedetlen szorgalommal fel-

emelt, századokon át dacolt a vibarokkal, szilárdul állott,

mint egy megdönthetetlen sziklaóriás, a végromlással fenye-

get lm Hámok közepette s fenn is fog állani mindaddig,

inig a szabadkmivesség hü marad önmagához s fennen fogja

lobogtatni a valódi emberszeretet s felvilágosodás zászlaját.

Midn bevonul Rómába, fényes jutalmát leli fáradozá-

sainak, százados szenvedéseinek s kitartásának.

Áthatva ezen nagy esemény kiváló fontosságától, egy-

hangúlag elhatároztuk, kedves testvérek ! hogy örömteljes

érzelmeinknek jegyzökönyvünkben kifejezést adunk s hogy

lilekel is testvériesen felhívunk a csatlakozásra.

Meg vagyunk gyzdve, hogy az szinle lelkesedéstl

sugalt szavaink teljes visszhangra találandnak a minden
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nemesre fogékony kebleitekben, s még csak arra kérünk,

hullajtsatok egy könnyei az örök keletbe ál költözött, testvérek

drága emlékére, kiktl megtagadta a sors, hogy elérhessék

a kmivesség jelen ünnepét.

Fogadjátok stb.

Aradi kelet, 1870. október 15-én.

Maga az »Árpád* -páholy, mködésének legels

évében, szintén indíttatva érezte magúi arra, hogy

a külföld egyik világraszóló eseményének folyásába

beleszóljon s a diadal mámorával elretör gyztes

százezrek hadseregét megállítani segítsen, a követ-

kez felhívást bocsátva ki a szabadkmivesek szö-

vetségbeli összes testvérekhez :

Kedves testvérek !

Európa nyugoti része vérben úszik s tüzben-lángban áll.

A világ két legmveltebb nemzete, a német és a francia,

egymással élet-halálra küzd.

Szül okait e véres tusának ezúttal kutatni nem akar-

juk ;
sokkal frissebb emlékezetben vannak azok, semhogy

feledhettük volna.

A kapzsiság egyrészrl s másrészt a hatalmi féltékeny-

ség hiúsága, e két szörny összekelt és ez összekelés szüle-

ménye lelt egy harmadik szörny — a jelenleg dúló háború 1

A harcoló felek mindegyike testvéreink !

Németországban 442, Franciaországban 344 páholy

terjeszti az emberiségnek szenteli tanaink igéjét ! Nem lehel

tehát közömbös reánk nézve, látni a borzasztó testvérharcot

A szabadkmives fogadalmat lesz : szerelni hazáját.

A szabadkmives íelavattatásakor kardot kap, hogy

azzal védje a megtámadott hazát.

Felséges tanaink egyik kiváló cikkét: a szellemi vilá-

gosság utáni törekvés képezi — s ezen világosság nem
egyéb, mint az igazság

!
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Midn a jelen háború kezdetén Franciaország Porosz-

országnak hadat üzent s lábát német földre tette: a német

Bzabadkudvesnek honszerelme fellángolt, kibontakozott a

testvériség ölel karjai köziil s táborba szállott, hogy kardjai

a közös hon védelmében a mérlegbe vesse.

S e táborbaszállás, mini hazaszeretetének és szent

fogadalmának folyománya, jogos, igazságos és méltányos

tolt, mert a megtámadott közös haza védelmének volt

szentelve.

A harc diadalmasan lefolyl ; a némel honszeretet az

ellent a haza földjérl nemcsak visszanyomta, de sajál földjén

le is gyzte, elannyira, hogy Vilmos király a francia

nemzetnek Sedánnál nemcsak fejéi vette, de kitépte kezeit

és lábait is.

És Sedánig mégis a harc, mint önvédelmi tény, igaz-

ságos és méltányos volt.

De nem ugy Sedán után

!

Vilmos király, saját szavai szerint, csak a francia

uralkodó ház, ennek kormánya és a hadsereg ellen s nem

a nemzet ellen folytatta a háborúi ! Sedánnál az ural-

kodó fogolylyá lett, kormánya megbukott, a hadsereg meg-

semmisüli.

A némel hadfolytatás tehál alanyt veszteti s a háború

mégis tovább folytattatott.

A francia nemzetnek csakis lesltörzse maradt meg

vérz szivével, mely bonáérl nem szünl meg dobogni. És

mert még dobogni bátorkodott : a diadalittas gyztes ezt is

halaira szánta.

A szabadkmivesnek, kinek hitvallása az

méltányosság után törekedni, e vonalig mennie : kötelesség,

azon túllépnie : bn! — s a porosz háború Sedán után e

vonali átlépte !

Kötelességünknek tartjuk azért az emberiség és testvé-

riség érdekében fölemelt fvel kijelenteni a világnak, mi-

szerint mi a Sedán után a francia nemzet ellen folytatott

háborút, mini bódító háborúi jogtalannak, igazságtalannak
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és méltánytalannak tartjuk s figyelmeztetjük Vilmos királyt.,

a porosz szabadkmives páholyok fpártfogóját, hogy midn
kardját az eltte álló ellenre emeli, hogy azt élével halálra

sújtsa: ugyanannak fokával egyszersmind a mögötte álló

testvéri is sújtja; és hogy a jogtalanul kiontott teslvérvérnek

minden cseppje égetleg hal a gyilkos lelkiismeretére, még

pedig ép a halál órájában.

Figyelmeztetjük továbbá Vilmos királyi az özvegyek

és árvák ezreinek jajjaira, kik pótolhatatlan veszteségeikei

a jelen igazolhatlan mészárlásnak köszönhetik, de figyelmez*

leljük még Vilmos királyt az igazságos Istenre, kinek egyedül

áll hatalmában az elemekkel sújtani ; emlékezzék vissza a

történelem büszke királyára, ki elég vakmer volt azzal

dicsekedni, hogy ha hajóhada lelett az ég szakadna is le,

árbocai azt feltartóztatnák
; emlékezzék vissza I. Napóleonra,

ki hatalma és diadalai tetpontján az elemekre gondolni

fölöslegesnek tartotta, s mind ez, mind amaz az elemek

áldozata lett ! A mai nap még a mienk a holnap már Isten

kezében van.

Figyelmeztetjük továbbá a némel sereg egyik hatalmas

fvezérét, a koronaherceget, mint kinek neve hasonlókép

ékesifi almanachjainkat, hogy a jogtalan öldöklésben kiontott

hsvér hizlalja ugyan a talajt, de a talajban azután ko-

ronák nem fognak teremni.

Figyelmeztetjük továbbá a nemes német nemzetet, hogy'

bár egységét ezen háború által érte el, de ha azt megszilár-

dítani is akarja, a részek összeragasztásánál kelleténél több

véri ne használjon, mert — s ezt fejedelmi mvészelünk

szempontjából állithatjuk amilyen ers ragaszt ad a

hsvér — mértékkel, ép oly gyengévé válik ugyanaz, mér-

téken felül alkalmazva.

Mi kötelességünknek tartjuk az emberiség és testvériség

nevében tiltakozni a porosz háborúnak tovább folytatása

ellen s fölkérünk benneteket, összes testvérek, bogy bennün-

l.ei e részben támogatni s ebbeli fölhívásunkat sajátotokká

tenni szíveskedjetek.



29

Mi nin vagyunk ugyan fegyveres hatalom, de elég

hatalmasok vagyunk mégis szövetségben erkölcsileg, hogy

szinte szózatunk nyomatékkal birjon.

Fogadjátok testvéri üdvözletünket a. e. sz. sz.

A szahadkömives szövetség „Árpád a, testvériséghez"

címzett szegedi páholya,, keleten.

E felhívásra, mely magyar és német nyelven

küldetett szét a testvérpáholyokhoz, a >Zur Gross-

muth« s a »Testvérülés* hosszabb levéllel válaszol

páholyunknak.

A >Zur Grossmuth* élénk színekkel festve a

háború borzalmas voltát, végeredményben a követ-

kez megállapodáshoz jut

:

»Uns als Maurer geziemt es nicht, uns in Streitigkeiten

einzumischen, die wir bei Allén Protestiren, wenn wir dies

aucb könnten und wollten, doch nicht ándern können, und

unsere Síimmé nur Eine in der Wüste wáre.

Beten aber wollen wir zu dem Meister aller Meister,

der die Maciit der Könige lenkt, dass er bald sagen mögé:

„Bis bieher und nicht \veiterl"«

A »Testvérülés c-nek az »Árpád«-páholy fel-

hívására küldött válasza már tisztult ítélettel jelöli

ki azt az utat, amelyre a fiatal hazai páholyoknak

tüivkedniök kell s a szabadkmivességnek kifogás-

talan programmját adja, megvilágítva ama tájéko-

zatlanságot, mely ekkor a hazai szabadkömivesség

mködését jellemezte.

A levél els és harmadik része a következkép

szól :
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»Az élet aranykorát élvez ifjúság tzhévvel ápolja a

nagy célokat ; ábrándozik és rajong, hogy ront s bont majd

egyrészt az elvetendó'k halmazán, másrészt pedig újjá teremt

s a szebb jövt alkotja meg. Férfias szinteséggel szólva, ily

szempontból fogtuk fel, szeretett lestvérek ! a jelenlegi háború

alkalmával közrebocsátott fölhi vasukat s igy fogtuk föl ön-

tapasztalás alapján, miután az elmúlt szabadkmivesi év

folytában magunk hasonló módon léptünk fel, midn a római

közzsinat ellenében iratot bocsátottunk ki, melyei a Nápolyban

tervezett ellenzsinathoz címeztünk, lüzonyára elvtársaink

sorából senki sem voná kétségbe legjobb hiszem ü buzgó-

ságunkat. És mégis mit értünk el a magas szárnyrakeléssel,

habár oly ügyben kisértettük meg, melyre nézve a jelenkori

mveltség régen megállapitá ítéletét ? !

Tiszteletreméltó mester

!

Szeretett testvérek 1

Akár figyelmeztetés, akár kiátkozás alakjába öltözzék

valami tiltakozás, nincs nyomatéka, ha nagyobb szellemi és

anyagi ern nem sarkall ik. Hagyjuk azért, mi fiatal páholyok',

a tiltakozásokat ! Mködjünk csendesen kisebb-nagyobb

körünkben, munkálkodjunk, hogy szolid, igaz mvelfsrg,

testvéri és közügy iránti forró szeretet, áldozni akarás és

képesség honi állapotaink jobbítása körül minél szélesebbre,

népünk alsó s felsbb rétegeiben tért foglaljanak és sziveket

hódítsanak. És ha csak kevéssé is engedte a Világegyetem

Nagymestere magunk sziveit ily irányban mvelni s másokét

ily felfogásnak nevelni és megnyerni, él köveket hordtunk

össze azon templom megalkotására, melyben nem gg vagy

chauvinismus, hanem az igaz emberiség nemtje felüti majd

egykor székhelyét.*

Maga az »Árpád« -páholy is csakhamar belátta,

hogy feladatait nem a távol messzeségben, világra

szóló nagy események körében kell keresnie, hanem
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els sorban azon befelé irányuló munkásságban,

mely tagjait a tökéletesedés utján elre vezeti, az

emberszeretet gyakorlására serkenti, annak a hazá-

nak, annak a városnak társadalmában, mely t
táplálja és fenntartja s mely az parányi erejéhez

mérhet lennivalók ezerével képes t elhalmozni.

W



A PAMOLYELET FELLENDÜLÉSE.

z 1871. :

A kezdettel s tapasztalatlansággal járó formai

kérdések terhétl megszabadulva s az iránytalanság

esztendjén szerencsésen átvergdve, az »Árpád «-

páholy egyszerre hatalmas lendületet kap fejldésében.

A testvéri lánc igen értékes szemekkel gazda-

godik a neophiták nagy csoportjában.

A páholy tevékenysége egészen gyakorlati irányt

nyer, a testvérek a szabadkmivesi munkálkodás

legfbb célját, az elz év ábrándjainak vissza-

hatásakép. a számokkal kifejezhet jótékonysági

cselekedetekben keresik ; s kedvez anyagi helyzetük

és rendkívüli buzgöságuk e téren meglep eredmé-

nyek elérését tették lehetvé.

A bkez áldozatkészség uj meg uj terveket

von a páholy tárgyalásai körébe s a munkákat

változatossá, érdekessé, emelkedetté teszi.

Most a páholyhelyiség kényelmes berendezésé-

rl, majd egyes szkölköd családok fölsegélyezé-



33

sérl, jótékony egyesületek támogatásáról, szegény

iskolás gyermekek felruházásáról van szó. S minden

alkalommal a legnemesebb verseny a segitésben, a

cselekvésben !

Alig van munka, hogy 20—50— 100 forintjával

ne történnének adakozások. Nem távozik innét a

segélyt könyörg üres kezekkel s midn a páholy

egy szegedi népnevelési egyesület tervérl értesül,

500 forintot ajánl fel lelkesedésében annak támo-

gatására.

Az általános buzgóság magát a páholy szelle-

mét mintaszervé varázsolja. A testvérek örömmel

járnak a munkákra, hol áldozatkészségük kedvez

alkalmakat keres s ahol a jó cselekedetek meg-

megujuló példáin gyönyörködnek.

Nem kell már nógatással s birságolással népe-

síteni meg az összejöveteleket, hiszen még a nyári

hónapokban is, midn pedig a július 7-iki munka

határozata értelmében a hség s több testvér távol-

léte miatt augusztus végéig szünetelés van kimondva,

nem kevesebb, mint 5 munkát tartottak a testvérek.

A jótékonysági cselekedetek mellett az oktató

munkák is keresik a kapcsolatot az élettel s gya-

korlatiabb irányt nyernek. »Az ausztriai szabad-

kmivességrU, >A szabadkmivesség haszna «,

»Patriotismus és kosmopolitismus* cimmel tartott

eladások már e tekintetben is nagy haladást

jelentenek.

St eljutott a páholy odáig, hogy a szabad-

kmivesség eszméjének meghonosítására nyilvános
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eladások rendezését tervezgeti s pályázatot hirdet

egy oly szabadkmivesi munka megírására, mely a

páholyon kívül álló közönség felvilágosítását tartja

szem eltt.

A rendkívüli elevenség, mely a páholy munkál-

kodását ez idben jellemzi, elegedéi lenséget támaszt

egy pár bizottság mködésével szemben. A tagok

által nagy érdekldéssel kisért ügyekben nem érke-

zik be a jelentés a kitzött idre s a páholy, hogy

a tárgyalásra kerül kérdések halasztást ne szen-

vedjenek s a munkásság tervszerüleg és fegyelem

korlátai között haladhasson, elhatározza az ös

tagoknak szakosztályokba való csoportosítását.

A szakosztályok számának meghatározására,

feladataik körvonalozására kiküldött bizottság 1871.

szept. 29-én terjeszti el javaslatát, melyet a páholy

egészben és részleteiben elfogad se határozat alapján

alakulnak meg ugyanezen munkán :

Az »Arpád«-páholy szakosztályai,

1. §. A birtokunkban lev erk között a munkának

sztása és a páholy körébe es feladniuk

tökéletesebb megoldása végett a páholy szakosztályokra

oszlik.

2. §. .Minden indítvány, mely akár a páholyülésben,

akár azon kívül hozatott el. kiadatik az illet szakosztály-

nak megvitatás, jóváhagyás s véleményadás végett és csak

a nyert jelentés után és folytán válhatik az a páholyülés

vita s határozat tárgyává. Kivétetnek azon indítványok,

melyeknek sürgssége a páholy valamelyik tisztviselje, vagy

Lbb 5 testvér által beismertetik, továbbá a becsület-

birósági jellemüek, mint amelyek szabályszeriileg a mester-

értekezlet körebe tartoznak.
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Az osztályok között netán felmerül véleménykülönb-

ségekben valamely tárgy, ügy vagy kérdés illetékességérl

a páboly batároz.

3.§. Minden szakosztály szervezi magát és végzi munkáit

egy általa kidolgozott s elfogadott ügyrend szerint, mely

ügyrend egy példánya a levéltárba, egy másik példánya az

olvasóterembe — a testvérek közötti megismertetés végett —
letéve legyen.

4. §. Minden szakosztályt kötelezleg a következk

határoztatnak :

a) Minden szakosztály köteles minden indítványról,

mely akár a pábolyülés által volt hozzá áttéve, akár egyesek

által körében elhozva, legkésbb egy hónap lefolyása alatt,

jelentését a páholyülésnek beadni.

b) Minden szakosztály köteles a hozzá véleményadás

végett áttett s letárgyalt kérdések és ügyek statisztikai át-

oézetét, továbbá tagjai névsorát és azok ügybuzgóságáról s

szorgalmáról — szükség esetén névszerinti megnevezési-vei

is az egyeseknek — tudósítását írásban, kétszer egy év alatt,

a páholyülés elé beadni.

c) Az osztályok csak eltanáeskozási s javaslati, de

határozati s végrehajlási joggal nem bírnak, mely utóbbival

azonban esetrl-esetre a páholy által felruháztathatnak.

5. §. A páholynak minden egyes tagja, kivétel nélkül,

köteles valamelyik szakosztály tagja lenni és annak mun-

káiban kitelhet szorgalommal részt venni
;

szabadságában

áll azonban mindenkinek választani s meghatározni, melyik

szakosztálynak vagy illetleg hány szakosztálynak kivan

tagja lenni ; ezen önkéntes elhatározása t hat hónapra

kötelezi.

A szakosztályok ülései nyilvánosak s minden testvérnek

szabadságában áll bármely szakosztály ülésén részt venni s

ott a nem tag tanácskozási joggal bir.

Az ezután felvett testvérek felvételük után 8 nap alatt

kötelesek az illet szakosztály elnöke eltt nyilatkozni,

amelyik szakosztályija tartozni kivannak.



36

6. §. Egyelre négy szakosztály alakul, u. m.:

1. Páholyigazgatás, mvészet és társalkodási osztály.

2. Rituális és szabadkmivesi irodalom.

3. Országos és városi ügyek osztálya.

4. Jótékonysági osztály.

7. §. A szükségekhez mérve a páholy a szakosztályok

számát szaporíthatja.

8. §. Minden határozatok és rendeletek, melyek ezen

rendelkezéssel ellenkeznek, ezennel megszntéknek nyilvá-

níttatnak.

Ezen rendelkezés életbe léptelése végett a következk

határoztatnak :

1. Minden eddig kinevezett bizottmányok megbízatá-

saiktól feloldatnak és feloszlatnak.

2. A páholymester minden szakosztályhoz egy ideiglenes

elnököt nevez ki ; ezen ideiglenes elnöknek kózbesitletik az

ezen munkálat kidolgozásával megbízott bizottmány által

indítványozott, osztályokba osztott tagok névsora ; feladata

Ieend az ideiglenes elnöknek az ott feljegyzett tagok nyilat-

kozatát kikérni, melyik osztályhoz ki tartozni akar, az ered-

ményt közölve egymással. Ha 6 tag nyilatkozott már valamely

szakosztályhoz tartozni, összehivja az ideiglenes elnök az

alakuló gylést, melyen az osztály állal választolt elnöknek

hivatalát átadja.

A páholy a következ munkán kizárólag azzal

foglalkozik, hogy a beérkezett indítványokat a szak-

osztályok között kioszsza s az osztályok els munka-

anyagát kijelölje.

A szakosztályok ugyancsak nagy buzgósággal

fognak munkájukhoz s midn október 13-án elször

tesznek jelentést a hozzájuk ulalt ügyekre vonatko-

zólag, valósággal tulhalmozzák a páholyt elter-

jesztéseikkel.
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Az els szakosztály felkarolja mindjárt a

szinhá/ pártolásának ügyét. Eleinte tervbe veszi,

hogy az »Árpád* -páholy a pénztár terhére színházi

páholyt béreljen ; majd a pénztár kímélése szem-

pontjából errl lemond s aláírási iv kibocsátásával

gyjti össze a szükséges összeget, amelyen a páholy

számára öt zártszéket bérel, a páholytagokat pedig

a színház támogatására buzdítja.

A második szakosztály a páholy könyvtárára

vonatkozó intézkedések mellett egy érdekes ügygyei

volt kénytelen foglalkozni.

A Traub B. és társa helybeli könyvkeresked-

üzletben szabadkmivesi könyvek is kaphatók voltak

s azok közt egy kis francia nyelv füzetkében még

a szó jel és fogás is le volt irva.

A páholy megbízta a második szakosztálytannak

kikutatásával, miként jutottak a könyvek a keres-

kedésbe s egyszersmind véleményt kért arra vonat-

kozólag, mely módon lehetne eme visszaélést meg-

szüntetni ?

A könyvkereskedésben az ügyre vonatkozó-

lag azt a felvilágosítást adták, hogy e könyvek

a többiekkel együtt érkeztek, mire a páholy

felírt a nagypáholyhoz, hogy az a nagyorienssel

együtt tegyen lépéseket e visszaélések megszün-

tetésére.

A negyedik szakosztály egy gyermekkert léte-

sítésén buzgólkodott; 1872. ápril havában sikerült

is a páholy jelentékeny anyagi áldozatával az inté-

zetet megnyitni.
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A harmadik szakosztály sem lehetett tétlen.

A páholy sikeres munkálkodását a kivül álló kö-

rökben is tisztelet, elismerés és tekintély jutalmazta.

A társadalom közmveldési mozgalmaiban a páholy

közremködésére mindig számítanak, egyes alkal-

makkor pedig átiratilag fel is kérik, hogy magát

képviseltesse.

így jelenik meg Csermelényi Iván fmester a

tervezett népnevelési egyesület alakuló gylésén,

azon megbízatással, hogy a páholyt 500 forinttal az

egyesület alapító tagjául jelentse be.

A szegedi önkéntes tzoltó-egyesület erkölcsi

támogatására alakult bizottság az 1871. jun. 24-én

tartott értekezletére külön átiratban hívja meg pá-

holyunkat, mely szintén levélben fejezi ki készséges

közremködését s tagjait az értekezleten való meg-

jelenésre felkéri.

Az 1871-ikév végén tartott községi tisztujitások

alkalmával pedig fényes sikert ért el a páholy actió-

j.ival. midn Csermelényi Ivánt, a páholy érdemes

fmesterét, a városi tanácsosi állásra juttatja.

Nem csak Szeged város közönségének ítéletében

és rokonszenvében, hanem a hazai szabadkmives

páholyok szeretetében és becsülésében is nagyot

ntt az > Árpád* -páholy az 1871-ik év folyamán.

Különösen a délmagyarországi páholyok közt volt

ez idben a kapcsolat nagyon bens. A »Széchenyi«.

» Petfi «, » Három fehér liliom*, » Honszeretet* ál-

landó összeköttetésben voltak páholyunkkal. Ünne-

pélyeiken egymást kölcsönösen meg-meglátogatták
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küldöttségeik által, akadályoztatásuk esién meleg-

hangú átiratokban vettek részt az öröm napjaiban,

komolyabb terveik végrehajtására pedig valóságos

kis szövetséget alkottak, mely vezérszerepet vitt

különösen a kétfelé ritus egyesítésére irányult moz-

galomban.

A távolabbi páholyokkal szemben a viszony

sokkal kevésbbé volt bens és testvéries.

A »Testvérülés* évi jelentésében arról panasz-

kodik :

dass unser Versuch mit den St. Johannis-Logen tlcs

Landes einen wármeren, die amtlich steifen Korínén ab-

streifenden Briefweclisel durch Bestellung standiger Korres-

pondeaten anzubauen, als gescbeiterl zu betrachten ist,

Valóban, az * Árpád* -páholy sem igen adta

jelét annak, hogy a soproni páholylyal. való össze-

köttetés bensségét ersíteni törekedett volna. Meri

midn a soproni páholy t arról értesiti, hogy

Kania József dr. hit. ügyvéd testvért jelölte ki szá-

mára állandó levelezül s kéri, hogy az »Árpád «-

páholy is jelöljön ki viszonzásul egy levelezt,

páholyunk azt válaszolja, hogy a soproni testvérek

tudósításait szívesen fogadja s mennyire idnk és

körülményeink megengedik, eszméket cserélni és

tisztázni a szent ügy érdekében kötelességünknek

Fogjuk tartani, a jelen körülményeknél fogva azonban

e célra külön levelezt kijelölni nem tartjuk szük-

ségesnek.

Az álland levelezk kijelölésének igaz, hogy

semmi gyakorlati értéke nincsen, lehet, hogy az
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»Árpád* páholy ezt már akkor Lelátta, mindez azon-

ban nem magyarázhatja meg e válasz hangjának

ridegségét. A véletlen ugy intézte, hogy ez ügy éppen

akkor került tárgyalásra, mikor a páholy a német-

francia háborúra vonatkozó köriratra kapta a választ

a soproni testvérektl. Az »Árpád « -páholy való-

színleg zokon vette a » Testvérülés « elitél véle-

ményét s oktató modorát.

A skót. szertartású » Corvin Mátyás*-páholylyal

pedig egy alkalommal élesebb ellentétbe is került

páholyunk.

A » Corvin Mátyás* ugyanis egy szegedi lakost

felavatott anélkül, hogy páholyunkat véleményadásra

felszólította volna. Az »Árpád* -páholy felkérte erre a

testvérpáholyt, hogy jövre irányában nagyobb mél-

tánylást tanusitson s általában a vidéki kerest, ha

lakóhelyén páholy van, ennek megkérdezése nélkül

fel ne avassa,

»mert könnyen megtörténhetik, hogy ily mellz eljárás

mellett a testvérek szövetségébe oly egyének vétetnek fel,

kik egyik vagy másik páholy részérl erre érdemeseknek

épen nem találtattak és igy a testvérek páholyából épen nem
testvérek temploma alakul.*

Páholyunk egyszersmind felirt a nagypáholyhoz

is, hogy ily sért és veszélyes eljárás ismétldését

a maga hatáskörében a nagypáholy is igyekezzek

megakadályozni.

Az »Árpád* -páholy még azt az indítványt is

teszi, hogy amely városban már páholy van, ott

más ritusu páholy ne keletkezhessek.
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A nagypáholy válaszában csak azt említi fel

megnyugtatásul, hogy a visszautasított keresk név-

sorát a nagypáholyok kölcsönösen közlik egymással

s egyik ritus sem vesz fel olyan profánt, aki már

a másiknál hiába kérte bebocsáttatását.

A testvérpáholyokkal való összeköttetés ersí-

tésére s a baráti és testvéri érzelmek ápolására

kiváló alkalmat nyújtott a páholy alapításának els

évfordulója.

A március 10-én tartott munka hattagú bizott-

ságot küld ki az ünnepély programmjának meg-

állapítására.

A bizottság fényes ünnepséget tervez, a páholy

azonban azt határozza, hogy az alapítási évforduló

lehetleg egyszeren, minden nagyobb költség ki-

kerülésével tartassék meg és csakis egy ünnepi

testvérpáholyra s barátságos társasvacsorára szo-

rítkoznak. A díszmunkára mindazonáltal meghívják

a páholy alapitóját s a testvérpáholyokat is.

Reimann Ede testvér a következ levelet küldi

ez alkalommal páholyunkhoz

:

»Würdiger Meister I

Innigst geliebte Briider I

Mit hoher Freudé hat mich Ihre briiderliche Zuschrií't

erfiillt, es ist mir ein grosser Beweis Ihrer Liebe und echt

maurerischer Gesinnung, die Sie mir darin aussprechen

und bedauere ich nur, dass ich den Tag der Gründung Ihrer

Bauhiitte nicht in Mitte so treuer Briider vertében kann.

Ich bedauere dies, nieinc lieben Briider, umsomohr, als ich

doch gern einmal gesehen hatte, wie das Werk, das ich das

Glück hatte mit Ihrer und der Hiitfe des a. g. B. a. W. vor



42

Jahresfrist aufzubauen gelungen, und welclie Früchte dasselbe

trug. Dass Sie in echt maurcrischem Geisle arbeiten, habé ich

bereils niebrfacb gehört, bedauere nur nicht öfter Níiheres

über den Bestand und das Gedeiben Ihrer Loge gehört zu

liaben. Wenn ich nun auch jetzt nicht persönlicli kommen
und Theil nehinen kann, so hoí'fe ich Sie doch vüleicht itn

Laufe dieses Soinmers, wenn ich nieine Wiener Reise an-

trete, persönlicli zu begriissen, denn mich selbst zieht es zu

ineinen lieben Brüdern in Ungarn und ich werde die schönen

Stunden, wo es inir vergönnt war in Ihrer Mitte zu weilen,

nie vergessen.

D. B. a. W. segne Ihre Bauhütte und scbenke Ihnen

allén ineinen lieben Brüdern Kraft und Ausdauer, auf das es

Ihnen möglich wird, die heilige Mission, die Sie übernahmen,

mit Ernst und Eifer zu erfüllen. Ich griisse Sie, ehrwürdiger

Meister und geliebte Brúder und gebe Ihnen Gruss und

Handschlag i. d. u. h. Z. als Ihr ewig tr. verbl. Brúder.

Bad Kissingen, 1871 V/24.

Eduárd Reimann.

Az évfordulói ünnepély kedves jelenete volt az,

midn a testvérek Basch B. Lrinc I. felügyelt,

aki a páholy alakítása s az uj helyiség berendezése

körül fáradhatatlan buzgóságot tanúsított, egy ezüst-

kalapácscsal ajándékozták meg.

Az évfordulói ünnepély egyszersége mellett is

nagy jelentséget nyert azáltal, hogy a testvér-

páholyok kiváló tagjaik által képviseltették magukat.

Itt volt maga gróf Csáky Tivadar, a kassai »Ha-

ladás« fmestere s az unió elharcosa, a »Széchenyi«

fmestere és két tagja, a »Fraternitás« h fmestere

és négy tagja, a »HumboldU h. fmestere s a

» Corvin Mátyás « kát tagja.
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A szomszédos hazai szt. jánosrendü páholyok

ez alkalomra a két ritus uniójának megbeszélésére

is meg voltak hiva. A tárgyalás legfbb része tehát

nem a páholymunkára, hanem az azt követ bizal-

mas értekezletre volt szánva. A két ritus egyesíté-

sinek kérdése volt ezen idben a magyarországi

szabadkmivesség legfontosabb ügye s a szegedi

tárgyalásoknak nem kis része volt a megoldás el-

készítésében és siettetésében.

Xx
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A JÁNOSRENDU ES A SKÓT RÍTUS SZOYETSEGKOTESE.

A kétféle rítust követ hazai szabadkmivesek

egyesítését czélzó mozgalmak nem maradhatlak ha-

tástalanul a megersödött »Árpád« -páholyra sem.

Az unió kérdése volt ez idben a magyar pá-

holyok tanácskozásainak legfontosabb tárgya, orszá-

gos érdekldést, st izgatottságot idézve el a

testvérek soraiban.

Az egyesülés hivei uj argumentumokat merítet-

tek a lefolyt német-francia háború folytán támadt

politikai helyzetbl.

A magyarországi jánosrendü páholyok ugyanis

a symbolicus rítusban dolgozó németországi kmi-

vességgel voltak bensbb összeköttetésben, mig a

skót páholyok a francia nagyoriens védelme alatt

állottak. Félni lehetett tehát attól, hogy a két nagy

nemzet között támadt keserségek a magyar páho-

lyokba is behatolnak.

Az önálló közös magyar nagyoriens megalapí-

tása a jánosrendü nagypáholy ellenállásán tört meg.
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mert a nagypáholy magát a jánosrendü szabad-

kömivességet látta veszélyeztetve a magasfokuak

által.

Midn az »Einigkeit im Vaterlande* páholy

ifjabb tagjai a skótokkal való egyesülést javasiák, a

nagypáholy magánúton tudakozódott a szövetséges

páholyok fmestereinél, miképen gondolkoznak e

javaslatra vonatkozólag a testvérek ?

Valamennyi páholy többé-kevésbbé az egyesü-

lés ellen nyilatkozott s e válaszok az »Einigkeit

im Vaterlande« páholyt is hasonló határozatra in-

dították.

Nem nézhette tehát a nagypáholy jószemmel,

midn a »Haladás < páholy az egyesítési törekvések

fonalát fölvéve, 1870. dec. 4-ikére a pesti értekez-

letet összehívta, annál inkább, mert mig a jánosrendü

páholyok a megjelenésre felszólítást kaptak, maga

a nagypáholy teljesen mellzve volt. A nagypáholy

nem érezte magát elég ersnek arra, hogy tiltako-

zásával a jánosrendü páholyokat a részvételtl vissza-

tartsa. Midn azonban értesül a fell, hogy a gylésen

a két szertartásnak közös nagy kelet alatti egyesítését

célzó tervezetet olvastak fel, melyet megvitatás és

esetleges elfogadás végett a jánosrendü páholyoknak

is szét fognak küldeni, kijelenti a jánosrendü páho-

lyokhoz intézett körlevelében, hogy azon tervezet

tárgyalása, mely magának a nagypáholynak feloszla-

tására irányul, a jánosrendü páholyokban addig,

mig azok a háromfoku János-rendhez tartoznak,

meg nem engedhet.
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A »Haladás« páholy erre azzal válaszol, hogy

azért nem fordult körlevelével a nagypáholyhoz,

mert a nagypáholy akkor még úgyszólván nem is

létezett ; hiszen az évi jelentésében önmaga mondja,

hogy az egész 1870. év folyamán csak ideiglenes

minségben állt fenn s az általa kezelt alkotmány

csupán a papíron létezvén, nem is rendelkezett az

ezen alkotmányban körülirt tevékenységi körnek

megfelel hatalommal, még a saját kormányzata alatt

álló páholyok irányában sem.

»Sajnálattal kell egyébiránt kijelentenünk, — mondja

továbbá a »Haladás« 1871. febr. 1-én kelt körlevelében — hogy

nekünk a pesti nagypáholy megalakulása máig sem lett tu-

domásunkra hozva, ugy hogy annak létezésérl csak a lapok

utján értesültünk, természetesnek fogják tehát önök találni,

hogy a háromfoku szertartással dolgozó testvéreinkkel ezen-

túl is csak a páholyok utján érintkezhetünk, másrészt nem
vétethetik nekünk rossz néven, ha egy sem velünk össze-

köttetésben, sem felettünk nem álló testületnek jövend vi-

seletünkre és magunktartására vonatkozó tanácsait hívatla-

noknak jelezzük és azon insinuatiót, mintha a skót szertartású

testvérek egy felette tevékeny kisebbsége a fennálló kötelékek

egyoldalú kettétépésén mködnék, — amennyiben ez alatt

páholyunk vagy annak bármely tagja értetett volna. —
határozottan visszautasítjuk.*

Ez éles szavak a nagypáholy évi jelentésére

vonatkoznak s a küzdelem elkeseredettségét eléggé

megvilágítják

De az unió kérdése a jánosrendü páholyokkal

szemben is nagyon megnehezítette a nagypáholy

helyzetét s néha már már a teljes meghasonlás ve-

szedelmével fenyegetett.
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Maga a nagypáholy erre vonatkozólag a követ-

kezket mondja az 1871. évi nagygylés elé terjesz-

tett jelentésében :

»A Magyarországon fennálló rítusoknak egy közös nagy

keletben egyesítésének kérdése a hazai szabadkmivesség

achillessarkát képezi, mely bens meggyzdésünk szerint

mindaddig meg nem sznik veszélyes lenni, mig a skót test-

véreknek szintén nem lesz meg a maguk kmivesi központjuk

Magyarországon. E kérdés az, mely mint damokleskard fe-

nyegeti intézményünket s mely nemcsak a két szertartásnak

ellentétét élesíti ki és ujabb ellentéteket teremt, hanem egy-

szersmind szakadást idézett el a szt. János-rend templomá-

ban is. E kérdés az, mely a hivatalnoki testület tevékenységét

sok tekintetben nyiigözé s pártoskodást teremtvén a jános-

rendüek között, gátolt abban, hogy testvéreink egy részére

jogosult, st köteles befolyásunkat igénybe vegyük. Ez utóbbi

baj érezhetbbé vált azáltal, hogy mint ideiglenes testület

ideiglenes hivatalnokai nem rendelkezhettünk elég tekintély-

lyel tanácsainkban és utasításainkban.*

A nagypáholynak külföldi szabadkmives f-

hatóságok által történt elismerése s az alkotmánynak

a kir. kormány által való megersítése után, az

1871. febr. 12-én tartott közgylés volt hivatva

arra, hogy ezen ideiglenes állapotnak véget vessen

E nevezetes közgylésrl hazatér képviselink,

Csermelényi Iván és Enyedi Lukács, jelentést tesznek

a fvárosi testvérek körében szerzett tapasztalataik-

ról s memorandumot dolgoznak ki a közös nagy-

oriens megalakításának ügyében.

A páholy e memorandumot, ismét csak a

nagypáholy mellzésével, az aradi, temesvári s bajai
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páholyoknak küldi meg, azoktól várva segitséget a

terv megvalósítására.

Az aradi és bajai páholyok csakhamar vála-

szolnak is a felszólításra, kifejezve helyeslésüket a

kifejtett tervekre vonatkozólag s közremködésüket

ajánlva fel az unió megvalósítására.

E csatlakozás által felbátorítva, az »Árpád«-

páholy már most azt határozza el, hogy a szom-

szédos jánosrendü páholyokat az alapítási évforduló

napjára Szegedre hivja meg e kérdés kimerít meg-

vitatása végett.

A szegedi conferentián az aradi páholy három

taggal volt képviselve ; a bajai s temesvári pá-

holyok azonban nem vettek részt. Itt volt azon

ban Csáky Tivadar gróf, jól értesülve, mi készüldik

Szegeden s támogatására sietve ama törekvések-

nek, amelyek magának a jánosrendü kmivesség-

nek egy számottev csoportjában keletkezve, az

általa oly buzgósággal hirdetett uniót tzték

ki célul.

Szegeden abban történt megállapodás, hogy az

unió megvalósítására egy ujabb értekezlet legyen

Pesten, mely alkalommal módját lehet ejteni annak

is, hogy a skótok hasonló irányú törekvéseivel egy-

értelmüleg haladva, az elvtársak egymást kölcsönösen

támogassák.

Bánhidy Béla, az aradi jánosrendü páholy f-

mestere, kire a pesti értekezlet idejének és helyének

kijelölése bizva volt, június 6-án a következket

irja páholyunknak :
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»A gylés Pesten folyó hó 21-én leend a Magyar Király

cimii szállodában, déleltt 10 órakor, alólirt lakásán.

Tehát válaszszátok meg teljhatalmú képviseló'töket s

jelenjetek meg ott, hol valószínleg egy szebb jövnek alap-

köve fog letétetni, hol létre fog jönni az, mit legnagyobb

részben erélyes kezdeményezésieknek lehet majd köszönni.

Fogadjátok páholyom szinte elismerésének és fokozódott

vonzalmának meleg kifejezését.

A nagypáholy tisztviselségének Pesten székel töredé-

kével tudattam közös elhatározásunkat.

«

Páholyunk a május 29-én tartott szegedi con-

ferentia azon indítványát, mely szerint Pesten egy

közös nagyoriens megalakítását célzó gylés tartas-

sák, magáévá teszi s a kiküldött képviselket azzal

is megbizza. hogy a nagypáholynak Pesten lev

tagjait az ügynek megnyerni igyekezzenek.

A februári közgylésen nyert végleges jelleg

nem védelmezte meg tehát a nagypáholyt ez alka-

lommal sem a bántó mellzéstl. Az unióra törekv

páholyok benne látják az egyesülés legfbb akadályát,

csak ugy mellékesen gondolnak arra, hogy vele befeje-

zett dolgokat közöljenek s hajlandóságát megnyerjék.

Maguk a délmagyarországi jánosrendü páholyok

sem voltak azonban teljesen egy véleményen. A
bajai páholy az egyesülés elengedhetetlen feltételéül

tzte volna ki, hogy a skót ritusuak a magas fokokról

lemondjanak. A temesvári páholy pedig a pesti

conferentiára való meghívásra egy terjedelmes kör-

levéllel menti ki távolmaradását, igen alapos kifogá-

sokat téve a » Széchenyi* és »Árpád « actiója

ellenében :
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»Gegenüber der neuerlichen Einladung der ehrw. Logen

»Széchenyi< und »Árpád« — mondja a temesvári páholy —
zu einer Versammlung, welche wegen Feststellung der

Grundprincipien am 21. crt. in Pest tagén soll, erscheint es

uns als unsere maurerische Pílicht, auch diejenigen Ansichten,

welche in unserer Loge über diese allé Gemiither lebhaft

bewegende Frage herrschen, unseren geliebten Mitbrüdern

rückhaltlos mitzutheilen.

Wir haltén momentán die Vereinigung der Gentral-

reprásentanz beider Riten nicht gerade für den einzigen Weg
auf welchem alléin eine sofortige definitive Herstellung des

freundlichen Einvernehmens zwischen den beiden Riten zu

hoffen wáre, denn die decretirte Briiderlichkeit diirfte schon

darum kaum eine aufrichtige sein.

Zuerst mögen die Brüder beider Riten durch die That

beweisen, dass es ihnen wirklich Ernst mit dem brüderlichen

Hand in Hand gehen sei, und sich vorerst allerorten, wo
Logen beider Riten bestehen, zu gemeinsamen Vorgehen in

allén maurerischen Angelegenheiten verbinden. Sie mögen,

wie es in Oravitza und bei uns angestrebt wird, darnach

trachten, einé gemeinschaftliche Vermögensverwaltung her-

zustellen, in einem gemeinsamen Logenlocale zu arbeiten,

und nur die wirklich ceremoniellen Gegenstánde separat zu

behandeln. Wenn dies überall durchgeführt und dadurch eine

erspriessliche Vereinigung der einzelnen Logen unter sich

erzielt ist, dann diirfte es nach unserem unmassgeblichen

Dafürhalten an der Zeit sein, auch eine gemeinschaftliche

Centralstelle zu schaffen. welche die Gesammtheit der Logen

in würdiger Weise representiren soll.

Beginnen wir daher den Bau nicht mit dem Giebel des

Gebáudes, sondern lassen wir die Dinge sich ruhig und

organisch entwickeln.

Wie wir vernehmen, steht die Gründung einer Gross-

loge für den schottischen Ritus für die náchste Zeit in

Aussicht. Ist dieser Act vollzogen, dann sollen die Beamten-

körper beider Grosslogen sofrt zur Ausarbeitung eines
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Elaborates über die Grundprincipien der Vereinigung unter

einem gemeinsamen Grossoriente zusammentreten.

Habén nachher allé Logen diesen Entwurf gehörig

geprüft, und wie nicht anders zu erwarten, in seinen Haupt-

punkten auch angenommen, so sollen die Grosslogen einen

allgemeinen Maurertag nach Pest einberufen, und wir sind

überzeugt, dass dann die Verbandlung nicht resultatlos

verlaufen wird.

Für jetzt aber haltén wir eine Versammlung zu dem
beredten Zwecke für verfrüht, und werden auch diejenige,

welche die sehr ehrw. Logen »Széchenyi« und »Árpád« für

den 21. crt. nach Pest einberufen, aus diesem Grundé nicht

beschicken.«

Az aradi és szegedi páholyok által jun. 21-ikére

összehívott pesti értekezleten a »Széchenyi«, »Petfi«,

»Árpád*, » Honszeretet* és »Glückauf« jánosrendü

páholyok valának képviselve. Az értekezlet kimondja,

hogy megállapodásait — melyek a képviselt páho-

lyokra nézve kötelezk — a jánosrendü nagypáholy

nagymesterével közölni fogja, felkérve t egyszersmind

arra is, hogy ezen inditvány tárgyalására egy rend-

kívüli nagypáholy-gyülekezetet hívjon össze.

A felvett jegyzkönyv hetedik pontja értelmében

pedig :

»Fialla, Bánhidy és Nyiri lestvérek megbízatnak, hogy

a skót szertartású páholyok által alakított s felhatalmazott

végrehajtó bizottsággal érintkezve, a kifejtett alapelvekbl

kifolyólag egy határozott, tökéletesen formulázott munkálatot

készítsenek, mely a második pont értelmében összehívott

symbolicus nagypáholy elébe terjesztethessék.

«

Másnap azután a magyar nagyoriens végrehajtó

bizottsága tartott ülést Csáky Tivadar gr. elnöklete

4*
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alatt. Megjelennek Fialla, Bánhidy és Nyiri testvérek

is s bemutatják az öt jánosrendü páholy képviseli-

nek értekezletén felvett jegyzkönyvet.

A végrehajtó bizottság egyhangúlag elhatározza,

hogy az ügyet sürgsnek tekinti s még ezen ülés

folyamán elintézi.

Felolvastatván ezután az emiitett jegyzkönyv, a

végrehajtó bizottság az abban kifejtett elveket, mint a

két ritusbeli páholyok kiegyezkedésének alapját, maga ré-

szérl egyhangúlag elfogadja és határozza, miszerint ezen

pontozatokat az összes magyarországi skót szertartású

mhelyekkel oly felhívással közlendi, hogy azokat tárgyalván,

az erre vonatkozó határozatokat a végrehajtó bizottsággal

mielbb tudassák, mely utóbbi azon esetre, ha többször

emiitett elvi pontozatok a mhelyek többsége által elfogad-

tatnának, a szerkesztend alkotmány és alapszabályok alapjául

fognak vétetni.

Az öt symbolicus páholy megbízottai által ugy

szólván az ellenfél fhadiszállásán köti meg a

szövetséget saját vezérének s fegyvertársainak : a

nagypáholynak s a jánosrendü páholyok nagy részé-

nek kikerülésével.

Ezen eljárás ugy a ftisztikar, mint a mellzött

páholyok tagjainál élénk visszatetszést okozott. Maga

az Árpád-páholy is csakhamar belátja, hogy maga-

viselete nem volt egészen kifogástalan s midn a

pesti értekezletrl visszatér Csermelónyi jelentését

tudomásul veszi, egyszersmind szinte sajnálatát nyil-

vánítja azon mulasztás felett, hogy ezen gylésre a nagy

páholy és több magyarhoni jános-rendü páholy meg

nem volt hiva s igy a tanácskozásban részt sem vett
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A nagypáholy hivatalnoki testülete, bár a

június 21-iki pesti értekezletet magára nézve bizal-

matlansági szavazatnak tekinti, elhatározza, hogy a

kivánt rendkivüli gylést szeptember 20-ára össze-

hívja, de nem fojthatja el azon megjegyzést, hogy

éppen nem volt testvéries eljárás, a jogszeren fenn-

álló és szabadon választott legfbb komivési hatóság

teljes mellzésével, oly conferentiát hivni össze, mely

a nagypáholy fennállása ellen volt irányozva.

»Nézetünk szerint — mondja a fó'tisztikar augusztus

20-iki táblájában — jobban megfelelt volna a kmivesség

szellemének, ba azon testvérek, kik nézeteik vagy rokon-

szenveik által már a skót szertartáshoz vagy annak meg-

alakítandó nagykeletéhez vonzódnak, hozzá csatlakozlak

volna, ahelyett, hogy minduntalan megújított secessionisticus

terveikkel az egyetértést zavarják.*

A szeptember 20 án tartott nagygylés, mely

eltt a ftitkár a bizalmi kérdést is felvetette, az

öt jánosrendü páholy nevében tett javaslatot el nem

fogadja, hanem utasítja a nagypáholy hivatalnok-

testületét, hogy a testvéries egymás mellett haladás,

közös czéljaink, valamint a rend fentartása érdeké-

ben az alakulásban lev skót nagyorienssel szö-

vetségre lépni törekedjék. Az >Árpád* -páholy a

gylésen résztvett Csermelényi Iván és Rósa Izsó dr.

képviselk jelentéseibl sajnálattal veszi tudomásul,

hogy a két rítusnak rég óhajtott egyesülése újra el

van napolva, egyúttal azonban elismerését nyilvá-

nítja a két felküldött testvér eltt az egyesülés ügyének

határozott pártolásáért.
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Még az 1871. év utolsó munkájára megérkezik

a nagypáholy azon táblája, mely örvendetes esemény

gyanánt jelenti, hogy a magyarországi skót szertartású

testvérek nagyoriense megalakult, nagypáholyunk az

ujonan szervezett kömives nagyhatalmat elismeter

s vele szövetségre lépett.

Ez alkalommal a nagypáholy a következket

írja a páholyokhoz intézett táblájában :

»Kedves testvérek I

E szövetségi kötés testvér kötése testvérrel. És midn
a kötés egyfe'l szövetségünk lánczolatában a zavaroknak

elejét venni törekszik s az okvetlenül szükséges beb és

küls rendet szabályozza, másfelül nem kevésbbé komoly

óhajtása és szándéka az volt, hogy az ügyünknek ártó súr-

lódást és káros veisnygést s a proselytismust kizárja.

A szabadkm ives nem kutatja testvérének hitét, nemze-

tiségét, ne* kutassa szertartását se és ne idegenitse el egy-

mástól a szertartás különbsége. Ez volt szándéka ezen

egyezség kötésében a nagypáholy tisztviseli testületén k.

Hiszszük és óhajtjuk, hogy titeket is ily szellem lelke-

sítsen, kedves testvérek ! s midn e kötést s-.aoályszerüen

köteleznek fogja' ok tekinteni, hiszszük, hogy abban bens !eg

megnyugtatót is fogtok találni.

Hiszszük és óhajtjuk, hogy e kötés által az egyesítési

céltalan törekvéseknek is vége szakadjon. Mindenik fél halai

külön-külön saját szertartása keretében, de nagy céljaink

valósítása érdekében csak testvért ismer mindenik a külön

szertartású testvérben.

«

El volt tehát érve a két ritus táborának ki-

békülése s szövetségkötése. Nem ugyan a végs cél,

hanem mindenesetre annak jelentékeny megközelítése.
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Az >Árpád « páholy a kétféle rítusnak egyesítésén

fáradozók sorában munkálkodott tevékenyen. E tábort

nem némíthatja el a nagypáholy azon óhajtásának

nyilvánítása, hogy »e szövetségkötés által az

egyesítési céltalan törekvéseknek is vége szakadjon!*

s a megkezdett utón haladva, a teljes unió kiküzdése

már most csak id kérdése lehetett.
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A PÁHOLY HANYATLÁSA.

1872. jan. 1.—1874. okt. 4.

ix két ritus fhatóságainak szövetségkötése által

elintézést nyert ama nagyjelentség kérdés, mely a

hazai szabadkmivességet éveken át foglalkoztatta és

izgalomban tartotta.

A nagy tusák napjait némi visszaesés követi a ma-

gyar kmivesség fejldésében ; a megpihent idegeknek

uj ellentétekre, uj akadályokra van szükségük, hogy

az akaratert cselekvésre acélozzák s az egyenletes,

kitartó munkálkodás nehéz feladatára elkészítsék.

Lekerül a napirendrl az a tárgy, amely a

nagypáholy gyengeségének idejében legalább némi

összeköttetést létesített a testvérpáholyok között.

Maga a nagypáholy, ahelyett, hogy erre kapna,

gyarlóságaival az egész ország jánosrendü szabad-

kmivességet a szétzüllés veszedelmébe viszi.

Az egyes páholyok egymástól majdnem teljesen

elszigeteldnek s egymás után csendesednek el vér-
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szegénység tünetei között. Az alapításuknál fellobbant

szalmatüz kialudni készül, a rohamos fejldés hibái

elburjánzanak, az administratio szabályozatlansága,

a pénzkezelés lazasága s a teljes fegyelmezetlenség

nem egy páholynak kerül életébe.

Önmagunk okozta bajainkhoz járul azután az

1873-iki közgazdasági válság, mely az egész ország

társadalmára ránehezedik s minden téren meg-

érezteti nyomasztó, bénitó hatását.

Az a duzzadó er is, mely az »Árpád«-páholy

mködését az 1871-ik évben jellemezte, csak rövid

ideig képes megküzdeni a haladás elé torlódó aka-

dályokkal.

A jótékonysági téren tanusitott buzgóság ugyan

részben még íokozódik az 1872-edik év folyamán,

túlzásaival azonban csakhamar az áldozatkészség

kimerülését idézi el.

Megjelenik szép kezdet gyanánt, knyomatos

sokszorosításban. »a páholy hivatalos közleményeinek

I. száma c, ugy magának a páholynak, mint szak-

osztályainak névsorát közölve ; a második füzettel

azonban, mely Csermelényinek a tanyai nép közt

meghonosítandó méhészet és selyemtenyésztés ügyé-

ben irt memorandumát tartalmazza, a közlemények

sora véget ér.

Még gyorsabban elkallódik az a nemes felbuz-

dulás, mely az 1873. január 10 én tartott testvéries

lakomán A beles József és Eisenstádter Antal indít-

ványára keletkezett. Nem kevesebbrl volt szó,

mint hogy a páholy számára állandó templomot
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emeljenek s e célra a jelenlev testvérek azonnal

megajánlottak 2175 frt készpénzt s 8000 frt kamat-

nélküli kölcsönt.

Komolyabb szellemi tevékenység hiányában az

ügykezelést illet száraz, sokszor jelentéktelen kérdések

kerülnek napirendre. Megkezddik az ügyrend tárgya-

lása, heteken át foglalkoztatva s elnéptelenítve a

páholy munkáit. A sok formalitás közepette az osztá-

lyok mködése mindinkább e Inehézkesedik. Egyes

buzgó tagok ugyan megakadályozzák a bonyodalmas

gépezet megállását, de az uj páholytagok beosztásának

sürgetése, a száraz jelentések halmazata s a páholytól

nyert lényegtelen irányitások és biztatások azt tanú-

sítják, hogy nem megy már minden oly rendben, mint

eleinte, az újdonság által felkeltett nagyobb érdekldés

és buzgólkodás idejében s hogy a szakosztályok egész

intézményének életrevalóságát a tapasztalat beiga-

zolni vonakodik.

A páholy maga ugy látja, hogy munkáinak

szaporodtával a hozott határozatok végrehajtását

nehéz az eddigi hivatalnoki testületnek szorgalmaz-

nia és teljesítenie, elhatározza tehát a » páholy-

igazgató « -tisztség felállítását. Páholyunk e szerint a

18 tagú tisztikar s négy szakosztály mellett még

külön igazgatót tart szükségesnek, »aki a páholy

úgynevezett reális dolgai rendben létérl és tartásá-

ról gondoskodjék s a meghozott határozatok kivitelét

szorgalmazza és eszközölje «.

Az igazgatónak az is kötelességévé volt téve,

hogy a titkár és kisegít testvérekkel együtt hivatalos



59

órákat tartson a páholyban, ahol a netalán vidékrl

bejött testvérek a páholy dolgairól tudomást szerez-

hetnek s beadhatják a páholyt érdekl jelentéseiket.

A legegyszerbb ügy, melyet a tisztikar illetékes

tagja a maga hatáskörében elintézhet, két-három

tárgyaláson is keresztül megy.

Nem elégséges már a munkán felvett jegyz-

könyv sem. A páholy elhatározza, hogy a jegyz-

könyv két példányban legyen megírva. »A második

példány, amelyben csak elvi jelentség és neveze-

tesebb határozatok vétetnek fel, a páholy elszobá-

jában közhasználatra kitéve tartassék s magyar és

német nyelven szerkesztessék. « Ez már nem is két

jegyzkönyv, hanem három, az 1872-ik év végén

azonban már felszólalás történik amiatt, hogy a

munkák jegyzkönyvei sincsenek rendben s akár-

hányszor két-három hitelesítés is történik egyszerre

utólagosan.

Maga az ügykezelés mindig több-több hanyag-

ságot tár föl ; e bajokkal foglalkozó kellemetlen

tárgyalások gyakori ismétldése utóvégre is a titkár

lemondását vonja maga után.

Amily mértékben szaporodnak a páholy mun-

kásságának szabályozására irányuló intézkedések,

ép oly mértékben hanyatlik maga a munkásság

bels értékében. Az elz év életre való tervei szét-

foszlanak, a közélettel összefügg gyakorlati érték

kérdések majdnem egészen megsznnek ; az egyetlen

kivételt Csermelényi Iván testvérnek a méhészet

és selyemhernyótenyészlés ügyében irt értekezése
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képezi ; a páholy több munkán át foglalkozik azzal,

anélkül, hogy a felvetett eszme megvalósítását egy

lépéssel is elbbre vinné.

S akik hivatva volnának arra, hogy a hazai

szabadkmivesség általános hanyatlását elidéz okok

hatása ellen az »Árpád « páholyt megvédelmezzék,

egymás után hagyják el helyeiket. Maga a vezér,

Csermelényi Iván fmester, az 1872-iki tisztújító

munka eltt kijelenti, hogy betegeskedése miatt

tisztséget nem vállalhat. A páholy nagy sajnálattal

veszi tudomásul, hogy épen az a testvér, aki a

kezdet két nehéz évén át végezte tapintattal és nagy

szorgalommal a legfontosabb munkát s ki a páholy

alapítása körül is oly nagy érdemeket szerzett,

betegeskedés miatt kénytelen megválni attól a tiszt-

ségtl, melylyel testvérei szeretete és bizalma t
kitüntette. A páholy egy emlékgyürüvel ajándékozza

meg távozó fmesterét.

Weiss Mór testvér is, aki a páholy alapításától

kezdve mint helyettes fmester vett részt a páholy

munkájában és vezetésében s mindenkor hiven dol-

gozott a királyi mvészet ügyéért, kijelenti Cserme-

lényi lemondásával egyidejleg, hogy kénytelen

búcsút venni páholyunktól, Szegedrl való elköltö-

zése miatt.

S az uj vezér, aki kipróbált testvérei kezébl

"

a kalapácsot átveszi s akinek munkásságához a

páholy annyi szép reményt köt, Ráday Gedeon gr.

testvér pár heti munkálkodás után szintén elköltözik

városunkból.
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A páholynak munkaerkben s vezet szelle-

mekben szenvedett veszteségeit pedig a felvételek

nem képesek kipótolni. A felavatottak száma, mely

1871-ben 24-re emelkedett, az idk jele gyanánt

fokozatosan 16-ra, 9-re s 2-re száll alá.

Az ügy veszedelmére a tagok megválasztása

sem egészen szerencsés, ami nem csoda, hiszen a

keresk jórészt alkalmatlanok a felvételre. A páholy

több folyamodót el is utasit s egészen megszokottá

válik, hogy a szavazásnál egy-két fekete golyó esik.

E jelenség ad alkalmat arra a határozatra is, hogy

a szavazás eredménye csak azon esetben veend fel

a jegyzkönyvbe, ha a keres tisztán fehér golyót,

vagy ha az legalább három fekete golyót kapott.

Ha egy vagy két fekete golyó esik s ennélfogva a

határozat a fekete golyóval szavazó testvérek jelen-

téséig függben marad, a jegyzkönyv az esetet a

következ alakban örökíti meg : »N. N. keres

felvétele felett a szavazás a legközelebbi páholy-

ülésre halasztatik.«

A testvérpáholyokkal való összeköttetésünk is

rohamosan lazul. Az 1872-ik évben még képviselket

küld páholyunk a »Széchenyi«, »Béke«, » Könyves

Kálmán* és » Kisfaludy Károly« felavatási ünnepé-

lyére, a saját alapításának évfordulójára pedig

— 800 forintot szavazva meg az ünnepély költsé-

geire — az összes hazai jánosrendü és skót páho-

lyokat vendégül hivja. A » Könyves Kálmán« Besze

János fmester vezetése alatt jött 7 tagú küldött-

séggel, a »Fraternitás« és »Béke< 2—2 taggal, a
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»Grossmuth«, » Humboldt «, kassai » Haladás* s az

amerikai »Harmony Nro 6« páholy 1— 1 taggal

voltak képviselve díszmunkánkon.

A rá következ évben már csak a » Hallgatag-

ság* felavatási ünnepélyén s a »Corvin Mátyás*

nóvérestélyen látjuk küldötteinket ; május 29-én

pedig, amely napon ez évben a páholy, a mostoha

idviszonyokra való tekintettel, minden nagyobb

ünnepségrl lemond s csak egyszer munkát tart, —
a kalapácsvezet helyettes fmester : Enyedi Lukács

arról panaszkodik megnyitó beszédében, hogy

munkánk nagyobbszerü eredményével nem dicse-

kedhetünk s csak a múltban kifejtett tevékeny-

ségünk megnyugtató eredményeibl menthetjük a

jobb jöv reményét ; a szónok testvér pedig az

önvizsgálódásra s gyarlóságaink megfigyelésére való

buzdítást tartja a legalkalmasabb thémának.

Komolyabb együttmködésnek alig találjuk

nyomát; a Széchenyi-páholylyal való testvéries

együttérzés tanúsítására azonban a »Concordia*-

páholy ügye kedvez alkalmat szolgáltatott.

A »Concordia«-páholyt ugyanis a világi hatóság

1872. január havában betiltotta azt adván okul,

hogy a lippai páholy, mint alakulási okmánya bi-

zonyítja, az aradi »Széchenyi«-páholynak leány-

páholya, mely páholynak fiókpáholyok alapítására,

nincsen joga. '

Öt hónap múlt el anélkül, hogy a nagypáholy

ez ügyet rendezte volna, minden írásos és személyes

sürgetés sikertelen maradt.
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E szorongatott helyzetben lippai testvéreink

páholyunkhoz fordultak ama kérelmükkel, hogy

számukra a munkaengedélyt szerezze meg.

Az »Arpád«-páholy elhatározza, hogy a »Szé-

chenyi«-páholylyal, mint a Concordia anyapáholyával,

egyértelmüleg fog eljárni s megbízottat küld Pestre

a nagypáholyhoz a lippai páholy elismertetésének

kieszközlésére.

Midn páholyunk e fell a »Széchenyi« s

»Concordia« páholyokat értesiti, egyidejleg felkéri

a lippai testvéreket, hogy tudassák vele szinteséggel

esetleges anyagi szükségleteiket, mert e tekintetben

is tehetsége szerint készséggel segiteni fogja ket.

Leszih Ede, kinek a páholy lelkére köti, hogy

addig ne távozzék Pestrl, inig a lippai testvérek

ügye ugy a nagypáholynál, mint a kormány által

elintézve nem lesz ; ez ügyben a páholy kiküldött-

jeként Pestre érkezve siet felkeresni Ráday Gedeon gr.

fmestert, aki azonban nincs a városban. Leszih

ezután az Aradról érkezett Goldscheider testvér-

rel Lichtenstein h. nagymester testvérhez megy,

akitl megtudja, hogy ugy a »Concordia«, mint a

nagypáholy részérl történt, ugyan némi mulasz

tás, de e miatt be nem tiltották volna a pá-

holyt, ha politikai érdekek közre nem játszanak.

A szellemi intézt a testvérek a csanádi püspök-

ségben látják.

A két páholymegbizott e felvilágosítás után a

következ sürgönyt küldi a Bécsben lev Pulszky

nagymesterhez :
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»A lippai ügyben Goldscheider Aradról, Leszih Szegedrl
ilt vannak, kérjük a lippai páholy engedélye kieszközlését a

helyettes' nagymesterre bizni, mert mi megbízatásunk folytán

addig nem távozhatunk, mig ez ügy rendbe hozva nem lesz.«

E sürgönyre a nagymestertl a következ válasz

étkezik :

»Minister megígérte Lippát a választások után azonnal

engedélyezni, nyugodtan lehetnek, a héten még engedé-

lyezve lesz.«

A lippai ügy ily módon csakugyan rendezve

is lett s a »Concordia« kilenc hónapi szünetelés

ulán újra megkezdhette munkálkodását. Midn e fell

páholyunkat értesiti, hálás köszönettel emlékszik meg
az »Árpád* páholy erélyes és sikeres mködésérl.

Leszih Ede testvér jelentést téve a páholy eltt

kiküldetésének eredményérl, ama nézetét fejezi ki,

hogy a páholy határozott fellépésének a nagy pá-

holynál szükséges reformok behozatalára is jótékony

hatása lesz.

Csermelényi Iván testvér, aki ugyanazon évben

a november havi nagygylésen képviseli páholyunkat,

szintén a nagypáholy kedvez átalakulásának közel :

gését reméli s azt jelenti, hogy sikerült a nagy-

páholy munkálkodási körébe serényebb életet fel-

ébreszteni.

Ezt ugyan a közgylésnek benyújtott, 6 lapra

terjed s teljesen üres évi jelentés még nem igen

ersiti meg, de annyi mégis csak történt, hogy a

nagypáholy fizetéses titkári hivatalt szervezett s egy

szabadkmivesi lap kiadását elhatározta



65

A páholyok hanyatlásuk okát nagyrészt a

nagypáholyban látják s várva várják a kedvezbb

híreket.

Lichtenstein Alajos h. nagymester 1873. évi

február 21-én értesiti páholyunkat a fell, hogy a

tervezett » Kelet* cimü szabadkmives lap els száma

megjelent ; de csak a 74-ik év végével sikerül a

Keletet, mint a nagypáholy hivatalos közlönyét,

oly alakban juttatni az összes páholytagok kezébe,

amelyben az, az öntudatos központi vezetés szabá-

lyozó erejét éreztetni s a testvérpáholyok között a

szükséges szellemi kapcsolatot létesíteni képes.

Maga a nagypáholy azonban a lap megjelené-

sének idejét attól teszi függvé, hogy a páholyok

járulékaikat mily mérvben fogják a nagypáholy ré-

szére beküldeni.

A Kelet els számai a hazai szabadkmivesség-

nek szomorú képét rajzolják. Mélyreható hibák

gyökeres, kiirtására volt már éget szükség, s a

nehéz feladat rátalált emberére !

W
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Az 1874-ik év október 4-én tartott évi köz-

gylés uj korszak elérkeztének reményét kelti fel az

ország elcsüggedt szabadkmivességében. A közbiza-

lomnak sikerült Berecz Antal személyében oly

testvért állítani a helyettes nagymesteri tisztségre,

aki férfias akaratervel, tiszta céltudatossággal s

rendületlen kitartással vezeti a már-már sülyed

hajót a biztos révbe.

C-ak rövid id kellett volna még az elbbi

utón s a magyar jánosrendü szabadkmivesség

dísztelen véget ér ; az elkallódás, a szétzüllés összes

symptomái a közeli pusztulás sorsával fenyegetztek.

A megmentés munkája nem volt könny.

Magának a nagypáholynak rendbeszedése sem volt

kis feladat. A multak kelletlen öröksége gyanánt

fennmaradt tetemes adóssággal szemben a jövedelmi

elirányzat meglehetsen szegényes, a pénzügyi

számadások hézagosak, a hivatalos ügykezeléshez

szükséges segédeszközök : névjegyzék, anyakönyv,

jegyzkönyvek, levéltár, mind, mind hiányzanak.
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A legfbb bajok egyike mindenesetre a pénz-

ügyek elhanyagoltsága volt. Az uj nagytisztikar nem
soká takargatja a dolgot, hanem feltárja a páholyok

eltt, hogy 1612 forint olyan adósságot vett át

eldjétl, amelyre semmi födözet nincsen s megkéri

a páholyokat, hogy ezen ügy rendezésére vonatkozó

nézeteiket vele közöljék.

A nagypáholy e kényes ügy kellemetlenségein

a páholyok segélyével szerencsésen átvergdik.

Az ügykezelést igen nehezítette az a körülmény,

hogy a páholyok nem voltak rendszeres és gyors

levelezésekhez és a szükséges idszaki beterjeszté-

sekhez szokva. Igaz, hogy az elz években maga

a nagypáholy adta e tekintetben a legroszabb példát,

mert a helyett, hogy a páholyokat a szükséges rendre

szorította volna, a felterjesztéseket maga is elin-

tézetlenül hagyta.

Maguk a páholyok részint már csak névleg

szerepelnek, részint az autonomikus jogok túlzott fel-

fogásával a nagypáholy beavatkozását megnehezitik.

A nagytisztikar azonban a rendet és fegyelmet

most már nemcsak hogy hirdetni kezdi, hanem meg

is követeli, a szabadkmivesi szellem életre ertelen

páholyok elaltatásával s a kötelességmulasztó tagok

kizárásával fenyegetzik. A páholyokhoz intézett

leiratok szokatlan kemény hangja élénk visszatetszést

idéz el és ers roszalásban részesül leginkább ott,

ahol arra a legnagyobb szükség volt ; és felhangzik

a páholyok autonómiáját féltk panasza.
5*
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A nagytisztikar erre kifejti, hogy az autonómia

oly értelemben véve, amint azt eddig általában

magyarázták, a magyarországi jánosrendü szabad-

kmivesség fejldésének egyik legfbb akadálya.

Bizonyításul hivatkozik az eddigi mködés ered-

ménytelenségére. A 22 dolgozó páholy közül a

legtöbb, tagok számára nézve, gyenge — egy pá-

holyra átlag 36 munkás esik — a jövedelmek

csekélyek, a szellemi téren felmutatott eredmények

szórványosak és minden tartósságot nélkülözk
;

pedig hét éve már, hogy a magyar szabadkmivesség

a parlamenti kormány szabadéivüsége mellett aka-

dálytalanul fejldhetett és terjeszkedhetett.

A nagypáholy által közzétett statisztikai adatok

a hazai szabadkmivességnek valóban szomorú

hanyatlását tüntetik fel. Az összes mköd tagok

száma : 783, jóval kevesebb, mint három évvel

ezeltt. A délvidéki páholyoknak már csak romjai

vannak ; a » Honszeretet* 19, a »Három fehér liliom

«

12 taggal szerepel a kimutatásban.

Sürgsen kellett oly szervezkedésrl gondos-

kodni, mely egyrészt a szükséges autonómia tiszte-

letben tartása mellett a páholyok jogait és köteles-

ségeit pontosan körülirja, másrészt a nagypáholynak

is elég tért enged arra, hogy rendezleg és élén-

kitleg hasson a .páholyok munkájára.

A nagypáholy, hogy e nagyfontosságú munkát

a kell elkészülettel és tájékozottsággal teljesithesse,

mindenekeltt a hazai szabadkmivesség állapotának

teljes megismerésére törekszik. E célra szerencsés
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tapintattal két fontos intézkedést tesz : összehivja a

páholyok fmestereit az ország fvárosába, a f-

tisztikar tagjait pedig a páholyok keletére küldi ki

közvetlen tapasztalatok gyjtése végett.

A ímesteri értekezlet 1875. július 1-én tarta-

tott meg Budapesten. Berecz Antal h. nagymester,

mint az értekezlet elnöke, kifejti a tanácskozás célját.

»A fó'tisztikar felismerte eddigi mködése után, hogy a

nagypáholy alkotmánya nem nyugszik oly alapokon, melyek

az egységes eljárási a nagypáholy ügyköréhez tartozó dol-

gokban lehetségessé tennék, a páholyok autonómiájának

teljes tiszteletbon tartása mellett a nagypáholyt megillet

esetekben a kell felügyeleti halaimat kezébe adnák s egy-

általán a viszonyt a nagypáholy s a védelme alatt dolgozó

páholyok közt kellen megállapítanák. Mindez szükségessé

teszi, hogy a nagypáholy alkotmánya újból átdolgoztassék s

miután a jelenlegi kormányviszonyok épen alkalmasaknak

mutatkoznak ezen módosított alkotmánynak keresztülvitelére,

másrészt ily fontos lépést a nagypáholy tisztikara nem akart

a páholyok hozzájárulása nélkül megtenni ; ez okból küldettek

szét a meghívók a fó'mesteri értekezlethez.*

A tárgyalás a hazai szabadkmvesség leg-

életbevágóbb kérdéseivel foglalkozott. Határozattá vált

a nagypáholy alkotmányának átdolgozása s e mellett

kimondja az értekezlet egyhangúlag, hogy a jános-

rendü jelleg kell megóvása s egységes érvényesítése

szempontjából igen kívánatos egy korszer, de az

seinktl átvett szertartásokat mégis kegyeletben

tartó, egységes szertartáskönyv szerkesztése és álta-

lános elfogadása.

A ftisztikar tagjai ugyanis azt tapasztalták az

egyes páholyokban teljesített vizsgálatuk alkalmával,
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hogy a szertartáskönyvek egymástól eltérk, st

egyes részleteik nem is felelnek meg azon szellemnek,

melytl vezérelve, a szövetség ezen szertartásokat

létesitette és megtartotta.

Ugy az alkotmány átdolgozása, mint a szer-

tartáskönyv elkészitése közben sokféle nehézséggel

kellett megküzdeni, de a helyettes nagymester

munkakedve csak fokozódott az akadályok láttára s

mindkét munkát csakhamar a szerencsés befejezéshez

segítette. Az alkotmány már 1876. június 24 én, az

elsfokú szertartáskönyv pedig másfél évre rá szintén

életbe lépett. Biztosabb alapot nyert a jánosrendü

kmivesség további munkálkodásához s egységet

szertartásaiban.

A nagypáholy Berecz Antal testvérnek helyettes

nagymesterré történt megválasztása óta nem elégszik

meg azzal, hogy saját bels ügyeinek rendezésére s

az egész ország szabadkmivességét érdekl általános

szabályzatok megalkotására forditsa gondját, hanem

segítségére siet az egyes roskadozó páholyoknak.

»A legtöbb páholy — mondja kevéssel az uj ftisztikar

hivatalba lépése után a helyettes nagymester — oly állapotban

van, hogy a nagypáholy erélyes beavatkozása szükségessé

válik, és a mennyiben benneteket, szeretett testvérek, az iránt

biztosítunk, hogy mi minden áldozatra készek leszünk, hogy

a magyarországi szabadkmivességét azon fokra emeljük,

amelyen hat évi fennállása után állania kellene ;
egyszersmind

ki kell nyilatkoztatnunk, hogy mi magunkat semmi által sem

akadályoztatjuk oly páholyokat, melyek semmi életert nem

tanúsítanak, vagy a fennálló törvényeket és a nagypáholy

rendeleteit kötelességszerüleg figyelembe nem veszik, inkább

végkép beszüntetni, semhogy kétséges existentiájuk vagy
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törvényellenes kezelés által a szabadkmivességnek több kár

okoztassék, mint amennyi! a többi páholyok jóvátenni képesek

lennének.

A legtöbb páholy elmulasztá bens szervezetére a kell

figyelmet fordítani. A legtöbb páholy vagy épen nem, vagy

igen hiányos házszabályokkal bir, az ügykezelés lanyha, a

pénzügyi gazdálkodás rósz, a tevékenység nem együttes és

legtöbb esetben csak egyesek jóakaratától függ. Hogy ily

eljárás mellett virágzás lehetetlen, az magától érthet.

Ezen egészségtelen kifejldés symptomái a sokféle

tervezetek, melyek létrejönnek, heves buzgalommal felkapat-

nak s rövid id múlva az illet megbízottak kezeiben örök

nyugalomra tétetnek.

Els feladatunk legyen tehát önmagunkat ersbiteni.

Hogy ez lehet legyen, szoros kötelességévé teszszük a

páholyoknak, illetleg azok fmestereinek, hogy házszabályok

alkotásáról gondoskodjanak.

Pontos és körülményes ügykezelés létesítend. Minden

tisztvisel, minden testvér tartozik a rábizott leendket pon-

tosan teljesíteni és ezáltal a páholy iránta tanúsított bizalmát

beigazolni. A hivataltisztségek nem azért létesíttettek, hogy

cím és jelvények által a hiúságnak hizelegtessék, hanem

hogy a .megválasztottnak alkalom nyujtassék szélesbitett

hatásköre által saját páholya és a nagy egész érdekében

mködni.

Az Írásbeli munkák, mint jegyzkönyvek, anyakönyv,

levéltár, tagok lajstroma és levelezés, pontosan vezettessenek.

Sürgsen ajánljuk a páholyoknak a pénzügyi gazdálkodás

szabályozását, mivel a virágzó kifejldésnek legfontosabb

momentumát képezi a rendszeresített pénzkezelés. Tapasztal-

tuk, hogy a páholyok e tekintetben igen elnézleg járnak el,

amiért is a páholyokai erélyes intézkedésekre hívjuk fel. Oly

testvérek, kik önkényt elvállalt kötelezettségeiket nem telje-

sitik, meginlendk, s tartozásuk kiegyenlítése céljából szá-

runkra határnap jelölend ki, s ha ez eredménytelenül

múlnék el, az illet páholy lajstromából kilörlendk, a pá-
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holyokból ily módon kiküszöböltek nevei a nagypáholynak

s az által minden testvérpáholynak közhírül adandók.

Ugyanezen értelemben fog a nagypáholy oly páho-

lyokkal szemben eljárni, melyek évi járulékaikat készsége-

sen be nem szolgáltatják.

Fölhívjuk a páholyokat, hogy a felvételeknél szigorúan

járjanak el, és távol tartsanak körünktl minden oly elemet,

mely hozzánk nem ill. Azokat, kik a kötényre érdemetle-

neknek mutatkoztak, a páholyokból, vagy a szövetségbl ki

kell zárni.

Arra törekszünk, hogy a páholyi életben rend és pon-

tosság legyen és hogy a szabadkmivesség kifejldésére Ma-

gyarországban elremozditólag hassunk, miért is az egyes

páholyok részérl testvéri elzékenységre, szabadkmivesi en-

gedelmességre számitunk azon megjegyzéssel, hogy ezen

feladatunk keresztülvitelétl semmi el nem tántoritand, s

készek vagyunk azt a legszigorúbban végrehajtani.

«

Ugy a nagy-páholy, mint az egész ország sza-

badkmivessége jól tudja azt, hogy azon sikeres

tevékenységnek, mely a multak sokféle fogyatkozásán

segítve, a királyi mvészet ügyét hatalmas léptekkel

viszi elre, Berecz Antal helyettes nagymester az

éltet szelleme, s igy általános helyesléssel találko-

zik az 1876 nov. 12-edikén tartott nagygylés ama

határozata, mely a fáradhatatlan helyettes nagy-

mestert a nagymesteri teendk teljesítésével is meg-

bízza.

Míg az 1874-edik év vége még csak a felka-

vart rendetlenség kellemetlenségeit érezteti, az azóta

eltelt két esztend határozott eredményekkel jutal-

mazva meg a kitartó munkásokat, s a királyi m-
vészet templomainak szilárdabb alapokat vet. S

amily mértékben kibontakozik a nagypáholy zürza-
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varos helyzetébl, ugy érezteti mind jobban gyá-

molító karját a páholyokkal, a roskadozót megál-

lani, lépni segitve, mig uj er tér az elbágyadt ta-

gokba, s az egészségessé vált szervezet újra munka-

vágyat érez.

Nem egy páholyra nézve ugyan kés volt már

a segély, az elhamvadt szikra nem birt fellobanni

a közöny fagyasztó hidegségében.

Az Árpád-páholy azonban szerencsésen meg-

menekült az elpusztulás veszedelmébl, mert az els

években felhalmozott er még birta a küzdést, s

oly férfiú állt az élén, aki az uj kór jelszavait meg-

értve, a nehéz feladat tiszta tudatával, s a komoly

munka sikerébe vetett hittel fogott a páholy fe-

gyelmezéséhez és megersitéséhez.

\s>
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A PÁHOLY ÜCYEINEK RENDEZÉSE ; ROSA IZSÓ D*-

1874. okt. 4.—1877. jún. 29.

JVIint a nagypáholyt, ugy a mi páholyunkat is

(elrázta a létakarás ösztöne abból a közönyösség-

bl, melylyel az a hanyatlás lejtjén az elbukás

felé haladt rohamosan.

A felvételek hibái, a testvéri elnézés túlzásai

azon kényszerség elé vitték az Árpád- páholyt,

hogy az erélyes revisio kellemetlensége, vagy a

szétzüllés dísztelensége között kellett választania.

Már az 1874. február 5-ödikén tartott mester-

értekezlet halaszthatatlannak tartja a rendcsinálás

megkezdését. Hiszen minduntalan felhangzik a pa-

nasz amiatt, hogy a testvérek közül többen már

rég idtl fogva nem fizetik havi illetményeiket s

egyéb tartozásaikat, a páholy a testvérek közönyös-

sége miatt semmi élénkséget nem mutat fel, a

munkákra oly kevesen járnak, hogy gyakran nem

is lehet a tanácskozást megtartani, s a bajok bete-

tzéséül egymás után merülnek fel a testvérek kö-
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zött oly egyenetlenségek, melyek nem csak hogy a

szövetség alapeszméjével össze nem egyeztethetk,

hanem magának a páholynak tekintélyét is alá-

ássák ugy a testvérek, mint a profán világ eltt.

Rósa Izsó dr. a páholy fmestere szenteli most

ambitióját ezen nyomasztó állapotok megszünteté-

sére. A kezdeményez lépést a mesterértekezlettel

téteti meg, mely már 1874. február 5-ödikén ugyan-

csak erélyesen lát a munkához : a hátralékosok

közül többet megidéz s velük együtt rendezi tarto-

zásaik ügyét, egyszerre három testvért itél a kö-

tényre érdemetlennek s vád alá helyezésüket hatá-

rozza el, azokat, akiknek anyagi helyzete köztudo-

másúlag roszra fordult, a tagsági dijak fizetése alól

felmenti, az összes fizetképes hátralékosokat pedig

azon figyelmeztetéssel szólitja fel tartozásaik ki-

egyenlítésére, hogy nem fizetés esetén ki fognak a

páholyból záratni.

A mesterértekezlet egyszersmind a hátralékok

elengedését kér folyamodványok átvizsgálására egy

külön bizottságot küld ki.

E bizottság azonban nem mert a kényes ügy

megoldásához fogni ; a testvérek nyomasztó anyagi

viszonyokról panaszkodva, különféle kedvezmények

kérésével álltak el, a pénzkezelés körül pedig oly

szabálytalanságok derültek ki, amelyek miatt az

akkori kisegít t.-t szigorúan meg kellett inteni.

Jellemz, hogy mig a páholytagok száma az anya-

könyv adatai szerint 71 volt, a költségvetési bizott

ság csak 45 tagot vett számításba.
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Az 1874-edik év eltelt anélkül, hogy a rende-

zés munkájában valami eredményt lehetett volna

felmutatni s nyilvánvalóvá lett, hogy a fmesternek

s a páholy lelkesebb tagjainak jó-szándéka önmagában

véve a mély gyökeret vert hibák kiirtására elégtelen.

Ekkor jött segitségül, éppen a legválságosabb

idben, Berecz Antal h.-nagymester az erteljes

akaratával, a legszigorúbb következetességet ígérve

a hazai szabadkmivesség fölemelésére megindított

actiójában, de egyszersmind azon elvet hangoztatva,

hogy a virágzó kifejldést gátló akadályok megszün-

tetésére els sorban a páholyokat vezényl f-

mesterek vannak hivatva.

»Az a kmives mester, aki a páholy sorsának inté-

zésében a legfbb feladatra vállalkozik, a legnagyobb tiszt-

séggel a legnagyobb felelsség tudatát kapcsolja össze, s

eszének egész erejét, szivének egész melegét éreztesse meg

a munka vezetésében!*

E szavak nem hangzottak el hatástalanul a

szegedi szabadkmivesék templomában, dr. Rósa

Izsó fmester, amint a nagypáholy öntudatos hang-

jából a jobb idk elérkeztét remélni kezdi, a leg-

nagyobb energiával lát munkájához : rendezi ,a ta-

goknak a páholyhoz való viszonyát, a munkásokat

a tétlenek közül külön választja, a tagok névsorát

nem kis fáradtsággal tisztába hozza s ügybuzgal-

mukat a »csüggedéssel határos közönybl « uj életre

kelti.

Jól tudja a páholy, hogy saját megmentésének

munkájában a nagypáholynak is jelents része van

s örömmel fogadja amaz értesítést, hogy egy f-
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tisztikari tag az »Árpád < -páholy meglátogatására

városunkba fog érkezni.

Naszluhácz Lajos, a nagy tisztikar alamizsnás

testvére, 1875. május 7-én jelent meg páholyunkban,

hogy itt közvetlen tapasztalatok szerzése végett a

páholy szervezetét illet összes ügyekben vizsgála-

tot tartson.

Az ezen alkalommal megtartott páholyvizsgálat

constatálta : hogy

1. a páholynak rendes nyomatott alapszabálya

van,

2. az ügyrend készítésével egy bizottság fog-

lalkozik,

3. a páholynak diszes alakban kiállított s bel-

sleg ritka csinnal kitöltött anyakönyve van,

4. felvételt nyert összesen 84 tag, ezek között

50 szegedi,

5. a munkalátogatás kielégít,

6. a páholy jegyzkönyvei úgyszintén levele-

zései rendben vannak,

7. a vagyoni állapot :

a) özvegy \ pénztárában 941 frt 39 kr,

b) segélyz alapban . . 592 frt 30 kr,

c) rendelkezési alapban 1053 frt 99 kr,

összesen . 2587 frt 68 kr.

A rend tehát nagyjában már helyre van állítva,

a munkakedv, Rósa Izsó lelkesít példájára szé-

pen emelkedik, s maga a h. nagymester, midn
1876. augusztus 11-én személyes tapasztalatai ki-

bvítésére hozzánk ellátogatott, örömmel nyilatkoz-
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tathatja ki, hogy a munkakönyv tanúsága szerint

a testvérek a páholyt szorgalmasan látogatják, az

ügyvitel pontos, a páholy számadó könyvei rendben

vannak, a szükséges összhang és testvéries szeretet

uralkodik s igy az » Árpád «-páholy a hazai rendezett

és tevékeny páholyok sorában foglal el méltó helyet.

Berecz Antal h. nagymester annak bizonyságára,

mily jól érezte ekkor magát a fejld > Árpád «-

páholy körében, az 1877-edik év János ünnepélyére

újra lejött hozzánk. S bár ez alkalommal nem hi-

vatalos küldetésben jelenik meg köztünk, jól esik

az > Árpád* páholy irányában megelégedését és

elismerését nyilvánítania, kérve a testvéreket, hogy

az általa most is tapasztalt egyetértés s igazi test-

véries szeretet fzze ket össze továbbra is, s igy

a már megszilárdult törzspáholy királyi mvésze-

tünk érdekében mindinkább kihatólag mködhessék.

Az »Árpád« páholy tevékenysége ezen idszak-

ban a nagypáholytól kap irányt és anyagot. A
teljes egyetértés ugy a nagypáholynak, mint az

»Árpád «-nak fejldésére kedvez hatású.

Alig értesül páholyunk a fell, hogy az 1874-ik

év végén választott ftisztikar az eldeitl átörökölt

adósságok terhétl önerejébl megszabadulni nem
képes, ezen adósságot az összes páholyok terhének

nyilvánítja s az aránylagosan reá es részt elvál-

lalni kész ; kikötve azonban, hogy a megajánlt

pénzösszeg kizárólag a deficit megszüntetésére legyen

fordítva, s maga a nagypáholy az adósságok ügyét

behatóan megvizsgálja.
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Hogy a magyarországi jános-rendü szabad-

kmivesség tekintélye a külföld eltt is növekedjék,

nagypáholyunk .a nemzetközi jog fejlesztésére Genf-

ben alakult egyesület támogatására buzditja a vé-

delme alatt dolgozó mhelyeket. A » Kazinczy*

páholy lépett fel azzal az inditványnyal, hogy a

páholyok gyjtés utján szerezzék be a tiszteletbeli

tagság 3000 frtos diját, s azt Magyarország jános-

rendü szabadkmives nagypáholya nevében fizessék

be. A nagypáholy több alkalommal kiemeli ezen

terv megvalósításának nagy jelentségét, közli a

népjog-intézet czéljait és szervezetét, s a páholyo-

kat arra is felhívja, hogy az intézmény vezér-

eszméinek terjesztésére profán körökben is közre-

mködjenek.
>Az »Institut du droit internationál* rendes tagnak

csak olyan, különféle nemzetiség férfiakat — legfölebb

50-et — vesz fel, kik akár az elméletben, akár a gyakor-

latban a népjog körül kitn érdemet szereztek, a tiszte-

leti tagságot pedig azon társulatoknak, városoknak, vagy

testületeknek adományozza, melyek az intézet számára

legalább 3000 forintot ajánlanak fel.«

Hogy ily humánus intézet tagjává lenni tiszte-

letre méltó dolog és kívánatos, hogy ez által külö-

nösen a magyar szabadkmivesség az egész sza-

badkmives világ eltt tekintélyében gyarapodjék,

a fell a testvérek meg vannak gyzdve, de az

anyagi helyzet korlátoltsága megnehezíti a tekinté-

lyes összeg begyjtését. Az Árpád-páholy 100 frtot

ajánl meg a jelzett célra oly módon, hogy a meny-

nyiben ezen összeg a tagok közt megindítandó
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gyjtésbl ki nem telnék, a hiányzó részt a páholy

pénztára fogja pótolni.

A hazai tárgyú törekvések közül a fvárosi

szabadkmivesi iskola, illetleg finevel és tápinté-

zet tervezése emelkedik ki jelentségre nézve. Ha

a hetvenes évek szabadkmivessége számos jelét

adja azon igyekezetének, hogy az ifjúság nevelését

az vezéreszméi szerint irányitsa s erejének java

részét a közoktatás emelésére szentelje, azt azon

siralmas állapot, melyben iskolaügyünk az alkot-

mányos korszak elején volt, egészen természetesnek

tünteti fel.

Mint minden komolyabb irányú gondolkodás-

mód, társadalmi vagy politikai törekvés, ugy a

szabadkmivesség is igyekszik az ifjú nemzedéket

saját részére meghóditani. E törekvése csak fokozó-

dik oly idkben, midn az állam gyengesége miatt

iskoláinkba a szabadkmivesség szellemével ellen-

tétes : türelmetlenség, elfogultság, hazafiatlanság,

nemzeti s felekezeti szkkeblség is betolakodhatott.

A nagypáholy által tervezett finevel és táp-

intézet ügyével páholyunk is foglalkozott s egy

külön bizottságot küldött ki azon meghagyással,

hogy a kérdés alapos tanulmányozása után részletes

javaslatot terjeszszen a páholy elé.

A bizottság- eladója, Szendri János, 1875.

március 19-ikén terjeszti az els fokú munka elé

jelentését, amelynek alapján határozattá vált, hogy

az Árpád-páholy a szabadkmives finevel és táp-

intézet felállítását nem helyesli, hanem ahelyett egy
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oly alap megalkotását javasolja, melynek kamataiból

a vidéki középiskolákból Budapestre men egyetemi

tanulók nyernének segélyt.

A nemzet ifjúságának nevelése és oktatása

érdekében azonban sokkal nagyobb arányú és erej

munkásságra volt szükség, semmint az abban való

jelents közremködésre, vagy éppen annak irányi-

tására a fejletlen hazai szabadkmivesség képes

lehetett volna. A legjobb szándékkal készitett ter-

vezgetések az ügy iránt való tiszta lelkesedést tanú-

sítják ugyan, de minthogy csirájukban pusztulnak

el, csak annak bizonyságául szolgálhatnak, hogy

vágyainkat nem tudjuk erinkhez mérni s a nagy

kérdésekben való tájékozatlanságunk miatt a ter-

vek megvalósításának nehézségeit nem is látjuk.

Az »Árpád « -páholy is több izben tanújelét

adja annak, mennyire érdekldik a gyermeknevelés

szent ügye iránt, st egy alkalommal azt is

kimondja, hogy f tevékenységét — figyelve a kor

kívánatára — a népnevelés elmozdítására fogja

fordítani. E célból els sorban azt tzte ki fel-

adatául, hogy áldásosán hasson a Szeged város

külterületén lakó mveletlen nagy néptömegre s a

22 tanyai iskolára. A tényleges eredményeknek

azonban alig akadunk nyomaira.

Azon bens kapcsolatot, mely e korszakban

páholyunk s a nagypáholy munkálkodása közt van,

még ersebbé teszi a Kelet, mely most már az ösz-

szes szabadkmives testvérek kezeihez küldve, a

közszellem ápolásának jelentékeny tényezjévé válik..
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A Keletbl értesülnek páholyunk tagjai az uj

alkotmány elkészülésének minden fázisáról. A mes-

ter-értekezlet teljes elismeréssel szól az alkotmány

tervezetérl. Az els fokú páholymunka is csak

két lényegtelen módositást tesz rajta, s midn an-

nak elfogadásáról értesül, 40 magyar s 10 német,

példányt rendel meg a páholytagok számára.

Nagypáholyunk felélénkülésének hatását a pá-

holyra magára, a testvérek tisztán látják, s telje-

sen méltányolják.

Maga a páholy fmestere, Rósa Izsó dr., mi-

dn az 1876-odiki nagygylésrl visszatér, azzal

számol be küldetésérl a páholy eltt, hogy még

eddig oly megelégedéssel nem hagyta el a nagy-

gylést, mint ezen évben, mert meggyzdött arról,

hogy a magyarországi szabadkmives szövetség

immár — mit ezeltt nem igen lehetett mondani,

— gyakorlati eredményt képes felmulatni.

Felélénkülvén páholyunk, a testvérpáholyokkal

való barátságos összeköttetés ápolására újólag na-

gyobb gondot fordit.

Mig az 1874-edik évi május 29-edike, pá-

holyunk alapitási évfordulója, a mostoha idkre

való tekintetbl csak egy felvételi munkára, s

az azt követ társasvacsorára szoritkozott, a

75-ödik évben már ismét fényes ünnepséggel ülik

meg a testvérek a nevezetes napot. A páholy 100

frtot, a testvérek 300 frtot ajánlanak meg az es-

tély költségeire s meghivják a nvéreket, valamint a

testvérpáholyokat is. Képviselket küldtek ez alka-
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lomra: a »Hungária « 3, »Grossmuth« 1, »Könyves Kál-

mán « 4, » Corvin Mátyás* 2, » Széchenyi* 2, s a

»Concordia« 1 tagot. — Az ünnepély sokáig kedves

emlékében maradt a résztvevknek.

A rá következ évben ismét csak magunk kö

rében tartottuk meg az évforduló napját. Az al-

kalmi munkán azonban a kalapácsvezet fmester

szavaiból oly önérzet szólal meg, mely páholyunk-

ban a rend és fegyelem teljességének hirdetje.

A páholyalapitás évfordulója 1877-ben a fenye-

get árvízveszély miatt nem volt megtartható, csak

a jánosünnep alkalmával emlékeztek meg a testvé-

rek május 29-edikének jelentségérl.

Az 1876-odik év folyamán tevékeny részt vett

páholyunk a > László király* páholy megalakításá-

ban Nagyvárad keletén. Maga a nagypáholy indít-

tatva érezte magát arra, hogy Abeles, Grassely,

Schwab és Varga testvéreknek közremködésükért

legmelegebb köszönetét nyilvánítsa.

A nagypáholy megersödésével az kezdi ké-

pezni a kapcsolatot a hazai összes jánosrendü pá-

holyok között, s igy mindinkáb megritkulnak azon

alkalmak, a midn a testvérpáholyok közvetlenül

fordulnak egymáshoz valami közös terv megvalósí-

tása végett.

Ezen idszakban csak a 75-ödiki május 14-én

tartott munkán találunk egy ily kivételes esetet.

Juhos János testvér, a > Könyves Kálmán* ki-

küldetésében azon célból jelenik meg az » Árpád* -

páholyban, hogy azt a »Corvin Mátyás* -páholy által
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kezdeményezett, s a fvárosi lapok által felkarolt

háziipar terjesztésére felkérje.

A páholy készséggel teszi magáévá a háziipar

ügyét, a terv megvalósítására kibocsátott gyjt-

íveket tagjai között szétosztja, s a Szegeden felál-

lítandó fiók-egyesület megalapítása körül buzgól-

kodik.

A felélénkült páholy ismét nagyobb érdekldés-

sel kiséri figyelemmel magának Szeged városának

közéletét. Az 1875. febr. 12-edikén tartott mnnkán

jelenti a kalapácsvezet fmester, hogy a városi

képviselk közül többen egy kört alakítottak, mely

a közgylésen felmerül tárgyaknak elre való

megbeszélését tzte ki célul, s felhívja a testvére-

ket, hogy e körbe belépve, törekvéseinknek fkép

a tanügy terén érvényt szerezni buzgólkodjanak.

A páholy annál örvendetesebben veszi ez el-

terjesztést tudomásul, mert mint egyik testvérünk

jelenti, a kör elnökének épen fmester testvérünk

van megválasztva.

Az administratio és pénzkezelés rendezése, al-

kotmánynak, szertartáskönyvnek készítése, a mun-

kák eszmecseréjére alkalmas tárgyak felvetése, s

egy két tagnak a páholyból való eltávolítása azon-

ban a páholy intensiv szellemi tevékenységét még

nem képes biztosítani. A hazai szabadkmvesség-

ben hiányzik még az a feltétel, mely nélkül az

erteljes fejldés, a küls munkásságot szabályozó

formák teljessége s megtartása mellett sem lehet-

séges ; nincs elég olyan >szabadkmives«, akit nem
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ezen szó, hanem gondolkodásának, érzésének ka-

raktere tesz valóban azzá.

Szépen világítják meg ez oldalról a hazai sza-

badkmivességet, a helyettes nagymester legbuzgóbb

segíttársának, Uhl Sándor ftitkár testvérnek, a

76-odiki János-ünnepélyen tartott szónoklata.

»A szellemi munka a mveltség magasabb fokát igényli.

Csak oly szabadkmives fog eredménynyel dolgozhatni a

nagy épületen, kinek egyetemes képzettsége képesiti t arra,

hogy a szabadkmivesség nagy eszméjét felfoghassa. E sze-

rint a keres jóhirneve magában egyedül véve nem elég

arra nézve, bogy t a szövetségbe leend felvételre alkal-

massá tegye, hanem megkívántatik tle, legyen arra

is képes, hogy a kor kérdéseinek jelentsége fölött megfon-

tolással és elítélet nélkül, mint gondolkozó férfiú, hozhas-

son ítéletet. Ez sokkal nehezebb, semmint gondolnók, és igy

nem a testvérek száma, hanem igenis szellemi képességök

bír a szövetségre jelentséggel.

Említett irányban a mai kor páholyai messze hátul

állnak a magyar-osztrák állam ama páholyai mögött, melyek

a múlt század második felében állottak fenn. Ezek csak a

keres tulajdonságainak mind jeliemi, mind szellemi képes-

ségei szempontjából történt szigorú megbirálása után vették

fel az illett a szövetségbe. Természetesen ennek az volt a

következménye, hogy a páholyokban bölcseleti világnézlet

uralkodott és az egyes testvérek kifelé való mködése is

befolyással birt a kartársak haladó irányú törekvéseinél, a

mivel Magyarország mai szabadkmivesei nem dicsekedhet-

nek. Ha manap annyi panaszt hallunk, hogy a testvérek

buzgósága meghidegül, vajmi gyakran feledve lesz, hogy

eanek oka nem a szabadkmivességben rejlik, hanem abban,

hogy oly kevesen értik.

«



A MUNKAKEDV CSÖKKENÉSE.

1877 jun. 29-1879 maré. 12.

JMig egyrészrl Uhl Sándor ftitkár ünnepi

beszédében, a kereskkel szemben, egyetemes

képzettség tekintetébl támaszt nagyobb igé-

nyeket, másrészrl a nagypáholy azt kivánja a

páholyoktól, hogy csak oly egyéneket vonjanak be

körükbe, a kik nemcsak jóakarattal, de képességgel

és megfelel társadalmi állással, nemkülönben pol-

gártársaik tiszteletével oly mértékben rendelkeznek.

a mely ket a szabadkmivesi eszméknek a profán

világban leend érvényesítésére képessé teszi.

Az »Árpád* -páholy pedig épen ezen idben mél-

tán panaszkodik a miatt, hogy Szegeden a szabad-

kmives szövetségbe való vágyakozás már-már csak

szórványosan jelentkezik.

Az a kis emelkedés, mely a 75-ödik évben je-

lentkezett, csakhamar ismét aláhanyatlik, a felvet-

tek száma 10-rl már a következ évben 2- re, s

77-ben l-re száll alá.

Pedig a páholy revisiójával járó nagyobb számú

elbocsátások ugyancsak kívánatossá, st életkérdéssé
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teszik a páholyra nézve, hogy egészséges vérfel fris-

sítés által több életert nyerjen. Hiszen a tagok

száma 1877-ben már 10-zel szált a 73-diki létszám

alá, s a 63 páholytag jó része is már csak névleg sze-

repel a sorban, s a munkában részt egyáltalán nem

vesz.

A szervezkedés ezer ügyes-bajos dolgai, az

anyagi kérdések rendbeszedése, a háztartás egyen-

súlyának helyreállítása, a páholynak idejét nagy-

részt lefoglalták.

Amint azonban e munkától a páholy megsza-

badul, s az igazi szabadkmives tevékenység : az

intensiv szellemi munkásság s a magasztos eszmék-

nek közéletünkbe való átvitele következnék, egy-

szerre kész a csüggedés, a lehangoltság.

A tennivaló végtelen sokaságához nem elég a

jóakarat ábrándozása, a parányi er nagy czébk

elérésére gyenge és elégtelen ; a csekélyke eredmé-

nyekben nem nyugszik meg a sokravágyó lélek s

elégedetlenségében magát a szabadkmivesség vég-

czélját látva kétségesnek, elhidegül azon szövetség

iránt, a melyhez a haladás ügyéért való lelkesedés

vonzotta.

A nagypáholy oly módon igyekszik a páholyok

szellemi munkásságát élénkíteni, hogy külföldi pél-

dákon indulva, egyes kérdéseket tüz ki a páholyok-

nak megvitatás végett.

Az els két kérdés 1877-ben a következ volt

:

1. Mi az oka, hogy a profán világban oly gyakran

nyilatkozik ellenszenv a szabadkmivesség ellen általában,

és miként lehetne ezen hátrányon segíteni ?



2. Mi az oka, hogy a szövetség oly sok hasznavehet

tagja oly gyakran marad távol, már kevéssel fölvétele után,

a páholyélottl, mi által a szabadkó'mivesség együttes m-
ködésétl elvonatnak és melyek a módok, mik ezen hátrányt

a jövben elhárítani képesek volnának ?

Az » Árpád « -páholy külön bizottságot küld ki

ezen kérdések megvitatásának elkészítésére, s mi-

dn a jelentés emlékirat gyanánt eléje kerül, Bauer

Simon dr. és Szendry János testvéreknek a jele-

sen kidolgozott munkáért köszönetét nyilvánítja.

Bauer és Szendry testvérek négy pontban

foglalják össze az els kérdésre adott feleleteiket.

»a) A profán világban az a nézet terjed el mind álta-

lánosabban, hogy a szabadkmivesség már fölöslegessé vált,

túlélte magát. St sok szabadkmives is, ha nem vallja is

be nyíltan, azon meggyzdést táplálja, hogy a szövetség

felesleges, hogy azon eszmék, melyeket képvisel, u. m. az

általános humanitás, emberszeretet, szabadság, egyenlség,

testvériség és mindenek eltt a népnevelés mai napság már

minden culturnépnek közös birtokát képezik és a politikai

tevékenység vagy társadalmi reform utján önállóan valósu-

lásuk felé haladnak.

b) Hiányzik a kötelék, amely az egyes páholyokat egy

egészszé összefzné, a közös érdekek, melyek köré csopor-

tosulhatnánk, melyekért lelkesülhetnénk. A szabadkmives-

ség Magyarországban, legalább ez id szerint, n 'in képez tömör

sereget. Az egyes páholyok hasonlítanak a szabadcsapatok-

hoz, melyek mindegyike harcol saját zászlója alatt és saját

felelsségére cselekszik ; hasonlítanak azon apró erecskékhez,

amelyek nem egyesülnek hatalmas folyamban, s csak apró

mocsárokban tnnek el, megöntözve az elfoglalt rétek terü-

letét, de hasznosabb és szükségesebb földin íveléstl vonva

el a talaj erejét.
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c) A két ritus között fennálló versengés, a nem épen

kell eszközökkel folytatott csatározások, a szabadkmive-

seket szétválasztó egyenetlenségek.

d) A szövetségbe becsúszott oly elemek, melyek a

szabadkmives nevére nem méltók, s kifelé az egész intéz-

ményt rossz hirbe ejtik.

«

Ami a második kérdést illeti, arra a páholy

memoranduma szerint a válasz benne van az els

kérdésre adott feleletekben,

E szerint a jelzett bajok elháríthatok: csak akkor lesz-

nek, ha

:

>1. mindnyájan bens meggyzdésbl leszünk szabad-

kó'mivesek

;

2. az együvé tartozás tudata bennünk ápoltatik és mi

egyesült ervel, közös eszmék megvalósításán dolgozunk

ha egy közös szellem fog vezérelni bennünket s feladatún

kat nemcsak abban találjuk, hogy eszményekért rajongjunk

hanem ernket concrét tervek megvalósítására fordítjuk

;

3. nem volnánk különböz rítusok által szétválasztva

4. s ha végre, csak hasonló gondolkozásuak volnának

együtt és mindegyikben egyenként valódi szabadkmivesi

gondolkozásmódra és élénk tettvágyra lehetne számítani

csak akkor volna egyáltalán élet a páholyokban és ezzel

együtt minden egyesnek részvéte is biztosítva lenne.*

»Hogy ez nincs így, az a királyi mvészet érdekében

ép oly sajnos, minthogy kívánatos volna az összes emberi-

ség érdekében, hogy ezen bajoknak minél elbb találtatnék

orvossága «

A nagypáholy teljes elismeréssel szól páholyunk

memoranduma felöl ; általában a kísérlet eredmé-

nyével meg van elégedve s uj kérdéseket tüz ki

megvitatás végett.

Az »Árpád* -páholy azonban 1878-ban már

adós maradt a válaszolással ; az év végén nem
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küldte be munkálatát, az 1879. március 31-edikéig

meghosszabbított terminus pedig Szeged városát

romokban találta.

Az 1878-ik évben szóba került az » Árpád «-

páholy felavatásának ügye. A nagypáholy, hogy a le-

véltárban lev hiányokat kiegészíthesse, még 1874-ben

intéz kérdést a páholyokhoz az iránt, mikor és ki

által történt felavatásuk s min dátuma van a fel-

avatási oklevélnek ?

Egymást érte ezután a páholyok ünnepélyes

felavatása, a mi páholyunk azonban elkerülte a

figyelmet s Berecz Antal h. nagymesternek 1876.

aug. 11-én tartott látogatása alkalmával derült csak

ki, hogy az » Árpád « -páholynak tulajdonképen mind-

eddig alapítási oklevele nincsen. A testvérek elhatá-

rozzák tehát, hogy a nagypáholyt az ünnepélyes fel-

avatásra megkérik s megbízzák a tisztikart, hogy al-

kalmas idpont kitzését a nagypáholynál eszkö-

zölje ki.

Két év múlik el a nélkül, hogy ezen ügyben

valami történt volna, mig 1878-ban megint a nagy-

páholy szólítja fel páholyunkat az ünnepélyes fel-

avatás idejének kitzésére és bejelentésére.

Az »Árpád« -páholy erre kijelenti, hogy bár a

nagypáholyt létesít szervez közgylés idejében

megalakulva még nem volt, de az els közgylésen,

1870-ben már részt vett, s e szerint, mint jogosan el-

ismert törzspáholy a formaszerü felavatásra nem is

gondolt, erre a nagypáholytól sem kapott felszólí-

tást, jogszer mködése ellen pedig kifogást soha
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senki nem emelt. A nagypáholy által most követelt

felavatás szükségét tehát a páholy nem találja

eléggé indokoltnak, mindazonáltal szivesén s kész-

séggel beleegyezik, hogy a formaszerü felavatás

megtörténjék s e végre a f. évben tartandó alapí-

tási évforduló napját tzi ki.

A nagypáholy, midn a jelentést tudomásul

veszi, egyszersmind közli páholyunkkal, hogy Pulszky

Ferenc nagymester a felavatást személyesen fogja

eszközölni.

A páholy a nagymester elzékenységéért kö-

szönetét nyilvánítja s elhatározza, hogy a felavatás

ünnepélyére az összes hazai páholyokat vendégül

hivja, egyszersmind felkéri Berecz Antal h. nagy-

mestert, hogy ezen örvendetes alkalomra is sze-

rencséltesse a páholyt látogatásával.

Az ünnepélyes felavatás azonban 29-én nem

volt megtartható.

A ftitkár ugyan még az 1878-adik év végén

újólag értesiti páholyunkat a fell, hogy a felava-

tásra a nagymester testvér készen van. az »Árpád«-

páholynak azonban elbb be kell mulatnia házsza-

bályait a nagypáholy eltt.

A páholy erre Bauer Simon dr. elnöklete alatt

Obláth Lipót, Szendri János és Varga Pál testvé-

reket bizottságul küldi ki azon utasítással, hogy

az 1875. február 26-odiki munka határozata ér-

telmében, a »Galilei« -páholy házirendje alapján

javaslatot készítsenek, s azt mielbb terjesz-

szék be.
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A házszabályok csak 1879. január 31-edikén ke-

rültek tárgyalásra. Bauer Simon eladó hang-

súlyozza, hogy a régi házszabályok legnagyobb

részben megmaradtak, s ujitás csak ott történt, ahol

azt az alkotmány követelményei tették szüksé-

gessé.

A páholy a házszabálytervezetet csekély mó-
dosításokkal elfogadja s febr. 13-adikán a nagypáholy-

hoz fel is terjeszti. A felavatást azonban most már
az árviz késleltette.

Pulszky Ferencz nagymester, bár nem a páholy

látogatása céljából, az 1878-adik év végén itt járt

közöttünk, mert volt a november 24-ediki országos

képvisel választás egyik jelöltje. A páholy az

ugyanekkor összehívott nagygylésrl azzal menti

ki távolmaradását, hogy a rendkívüli érdekességü

választáson minden tagja itthon kíván lenni.

A nagygylésen ugyanekkor mondott le a

hazai szabadkmivesség történetében oly nagy ér-

demeket szerzett Berecz Antal h. nagymester tiszt-

ségérl.

Az 1878-adik év még sem múlt el hivatalos lá-

togatás nélkül, mert okt. 30-adikán Schmidt Ferencz

falamizsnás tartott a nagymester képviseletében

vizsgálatot, teljes megelégedését fejezve ki a tapasz-

taltak felett.

De hogy mily állapotban volt tényleg ezen évek-

ben az »Árpád « -páholy, az legjobban kitnik magá-

nak a páholynak 1878. év végén kelt évi jelenté-
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sébl. Az ebben rajzolt kép már a régebbi évek

kedvezbb vonásait is elhomályosodva mutatja.

A páholy az els évtized befejezéséhez közéig :

ertlenül csüggetegen :

»Számot vetve a helyi viszonyokkal, páholyunknak

kezd idszakától máig még mindig szervezkednie kellett, s

bevárni azt az idt, mikor majd a nagyobbmérvü cselek-

véshez a siker biztosb reményeivel kezdhessen. Itt leli ma-

gyarázatát az, hogy páholyunk — bens megersödhetését

tzvén ki els sorban fcélul — kivülre mindeddig zajtala-

nul s csak óvatosan irányozta mködését. Nem alapitott s

nem állított fel a profán világban saját erejébl, mint más

kedvez anyagi helyzetben lev páholyok, ilyen vagy amo-

lyan humanisticus jótékony intézményt, de közvetve hatá-

sosan gyakorolta befolyását, midn ilyennek létrehozását az

emberszeretet s könyörületesség célul tzte ki. S habár

gyönge anyagi ereje miatt ön neve alatt a jótékonyság ol-

tárán nagyobb mérvben még a közel jövben sem igen ál-

dozhatik, mindazonáltal nem tartja magát haszontalan rész-

nek a szabadkmivesség nagy láncában, melynek a jóté-

konyság anyagiakbani gyakorlása nem lehet kiváló feladata.

Bár páholyunk múlt évi munkakörébl nem is mutat-

hatunk föl kiváló mozzanatokat, de vezérelveinkhez hn
biztos lépéssel igyekeztünk elre haladni s a jöv útját

egyengetni. Bens, szellemi munkásságunk egyik jeléül föl-

említhetjük, hogy a nagypáholy által kitzött kérdéseket be-

hatóan tárgyaltuk, s azokról véleményes jelentésünket be-

terjesztettük. Kiható munkásságunk egyik tanuja az, hogy

Szeged város által, a város egy kül — kiválóan földmive-

sek által lakott — részében fölálliltatni célzott kisdedóvó

ügye a városi közgylésben a páholy közvetett befolyása

által, akként lett megoldva, hogy az a nép számára gyer-

mekmenhelyül szolgáljon. Anyagi ernkhöz mérten a kö-

nyörületesség oltárára is meghoztuk áldozatunkat, szegény

iskolás gyermekeket ruházattal és könyvekkel segélyezvén,



s több szkölködk nyomorát enyhíteni sietvén. De mint

mindig, ugy jelenben is egy fontos — a népiskolai ügy

tartja lekötve éber figyelmünket, s Szeged város községi

iskolaszékénél kellen képviselve lévén, páholyunk rt áll a

népoktatás fölölt, hogy az annak megbénítására netán tö-

rekv pártok ne dominálják a tért. S ez ellenzéki szerep

már maga nem kis mértékben veszi igénybe a testvérek

idejét és mködését.

«

E szavak roszul leplezik a páholy gyengeségét,

s alig képesek eltakarni a teljes munkátlanságot. Az

egész szervezet beteg, vértelen, s a nyomasztó

céltalanság, bizonytalanság érzete jellemzi életét.

A bels bajokhoz járult még annak a bor-

zasztó rémnek megfélemlit hatása is, mely 1876-tól

fogva majdnem évenként vissza-visszatér, hogy

végre is elsöpörje a föld szinéröl az alföld legels

városát : Szegedet.

Páholyunk a 76-odiki árvizveszély idejében

sietett a védelmi munkálatra s a legveszélyesebb

napokban ötvenhárom orosházi napszámossal nyolc

napon át dolgoztatott saját felügyelete alatt.

A veszély ekkor elvonult Szeged felett, s a

május 12-edikén tartott munka alkalmával örömmel

üdvözölhetik a testvérek Marsovszky Gyulát, a »Hun-

gária«-páholy tagját, aki a véd munkálatok egyik

vezetje vala.

A rákövetkez évben megújuló árvizveszély

miatt a páholy kénytelen volt munkáit hetekig be-

szüntetni, az alapítási évforduló sem volt május

29-edikén megtartható.
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A veszély napjainak elmultával szabadon lélek-

zett fel újra e város népe, nem is sejtve, hogy e

fenyeget eljelek nyomában oly közel jár a város

megsemmisítésére indult végzet ; amely talán maga

is megszánta e szerencsétlen Szegedet közeli sorsa

miatt, s mintha többszörös intelmeivel akarta volna

megmenteni az 1879. márczius 12-ediki éjszaka

borzalmaitól

!

••-ív^
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AZ ARYIZ EYE.

1879 máre. 12. 1889 május 29.

Az 1879-edik év súlyos megpróbáltatások em-

lékét jegyezte be Szeged szabad királyi város tör-

ténetébe ; megdöbbent például, miként semmisitheti

meg a természet erinek parányi részecskéje

az emberi fáradozásnak évszázados eredményeit.

Elég egy kis szakadék a megáradt folyó ellen emelt

védgáton, hogy ezer meg ezer ember hagyja félbe

céltalanná vált megfeszített munkáját, s megrémülve

rohanjon élete megmentésére.

A szorgalom alkotásait halomba dönti a Tisza

szennyes árja, a takarékosság felhalmozott kincsei

ott vesznek a telhetetlen hullámokban, a meg-

megujuló robogások hangosan hirdetik egy-egy

kedves otthon összedltét, a jajveszékelk két-

ségbeesése az örökre megnémult családtag viszont-

látásának szivrázó fájdalmát, az elveszett testvér,

szül, gyermek után szaladó szerencsétlen rületét.
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Mintha a pusztulás átka teljesült volna be e

napon Szeged felett, mintha a városra s minden

intézményére elérkezett volna a megsemmisülés perce!

De a létért való küzdelemben megedzett, mun-

kához szokott ember nem áll meg tétlenül vesz-

tesége romjain, megtörli szemeit s újra felveszi a

harcot sorsával, a csapás alatt megszédült lélek

újra tiszta öntudatra ébred az emberszeretet báto-

rító szavára.

Az >Árpád* -páholy mindenkor a legbensbb

hála érzelmét táplálja lelkében a királyi mvészet
világra szóló szövetsége iránt, azon nemes munkáért,

melylyel a rombadlt Szegedet, a rokonszenv és

részvét érzelmének terjesztésével, felkeltésével újra-

építeni segített.

Nem lehet a megmentésünkre áldozott milliók-

ból krajcáronként kimutatni, mennyi eredt a

szabadkmivesek kezébl ? mennyi az buzdító

szavaiknak közvetlen hatására? mennyi az általuk

indított áramlat vonzóereje következtében ? De a

névtelenség diszével végzett nemes munka erre

nem is tart számot.

Az »Árpád« páholy azonban a segit kéz

szorításának melegérl tisztán megérezte a testvért,

s népünknek a szövetség jótéteményeiért érzett

háláját készséggel tolmácsolja s mindenkor kegye-

lettel ápolja.

Mit köszönhet maga az Árpád-páholy e nehéz

idk küzdelmei közepette a szabadkmives szövet-

ségnek ?
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Mindenét

!

Már a szerencsétlenség napján, márc. 12 edikén

délután öt ajánlott levelet küld a ftisztikar Sze-

gedre, más más testvér nevére czimezve mindegyi-

ket, hogy az összeköttetést valamikép létesítse.

Egy levél sem érkezett el rendeltetési helyére !

Március 13-án a ftisztikar rendkivüli ülést

tart s elhatározza, hogy a védelme alatt dolgozó

páholyokat gyors és bkez segélynyújtásra hivja

fel s a szerencsétlen szegediek javára való adako-

zásra a velünk baráti viszonyban álló szabadkmives

fhatóságokat is megkéri.

Március 14-edikén már a következ levél

indult útra a világ minden tája felé ; a felebaráti

szeretet nevében magyar, német, francia és angol

nyelven szólva ^valamennyi jogos és tökéletes

szabadkmives páholyhoz és a világ kerekségén

lakó minden testvérhez.

«

»Érdemes és szeretett testvérek !

Szeged, Magyarország legvirágzóbb városainak egyike

f. év márc. 12-edikén a Tisza folyó kiáradása folytán vizzel

teljesen elboríttatván, tökéletesen tönkre ment.

Ezrével sodorta el e város szerencsétlen lakóit a halál,

a szülk melll a gyermekeket, a kisdedek melll a tápot

nyújtó gondozó szült ragadta tova a hullám. Hetvenezer

ember van a legkeserbb nyomornak és ínségnek kitéve, s

kénytelen hajlék nélkül bolyongani ; még keresetforrásokra

sem nyílik a szerencsétlenek számára kilátás, miután a

term föld köröskörül több százezer holdnyi területen víz

által van borítva.

Ezen egykor oly virágzó és most érdemetlen balsors-

tól oly érzékenyen sújtott városban létezik legtevékenyebb
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mhelyeink egyike: az »Árpád a testvériséghez* cimü pá-

holy, melynél tagjai mindenkor buzgó harcosok valának a

királyi mvészet érdekében, nem egyszer igazolva be sza-

badkmivesi gondolkozásmódjukat tevékeny segélynyújtás

áttal. Ma k maguk is segélyre szorultak, mert minden

vagyonuk megsemmisült, évek hosszú során kifejtett szor-

galmuk jutalmát magával ragadta a bsz elem.

A magyarországi jánosrendi nagypáholy felhívta tüs-

tént saját páholyszövetségének mhelyeit tettleges segély-

nyújtásra ; de a szerencsétlenség óriási nagyságával szemben

a legnagyobb áldozatkészség dacára sem érzi magát arra

képesnek, hogy saját erejébl nyújthasson a szegedi nagy-

számú testvéreknek kielégít segélyt. Ezen meggyzdéstl
vezéreltetve, a magyarországi jánosrendi szabadkmives

nagypáholy ezennel valamennyi jogos és tökéletes szabad-

kmives páholyhoz, s azok valamennyi tagjához fordul azon

kérelemmel, hogy a balsors által sújtott szegediek segítsé-

gére siessenek és azoknak lehetvé tegyék, adományok nyúj-

tása által, hogy újjá alapítsák társas létüket.

Meg vagyunk gyzdve, hogy Önök részt fognak venni

az emberség igényelte jótett gyakorlásában s kérjük, hogy

adakozásaikat a magyarországi jánosrendi nagypáholy iro-

dájához —• Budapest, József-tér 11. — küldjék be. A ma-

gyarországi jánosrendi nagypáholy a kezéhez vett adomá-

nyokat a »KeleU cimü hivatalos közlönyben fogja nyug-

tatni, szétosztásukat pedig a védelme alatt dolgozó »Árpád«-

páholy tagjai által fogja foganatosíttatni.

Testvén üdvözlettel

!

A ftisztikar nevében:

Pulszky Ferenc, Uhl Sándor,
nagymester. ftitkár.

Elmúlt öt nap, a nélkül, hogy a ftisztikar a

szegedi szabadkmivesek felöl bárminem értesítést

kapott volna. Március 17-edikén Wolfarth Henrik

fgazda testvér azon megbízással indul Budapestrl
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Szegedre és Temesvárra, hogy az » Árpád «- páholy

tagjainak sorsa fell közvetlen tapasztalat utján

szerezzen tudomást.

Március 18-adikán a ftisztikar, kizárólag a

szegediek segélyezése ügyében, ismét ülést tartott.

Ekkor már 1400 frt gylt össze s remélni lehetett,

hogy a segélyezés nagyobb összegeket juttathat

nemsokára Szegedre.

A nagypáholy értesiti tehát az » Árpád* -páholyt,

hogy az 1400 frt s az ezentúl beérkez segély-

pénzek az »Árpád* -páholy rendelkezésére bocsát-

tatnak, oly célból, hogy azokat a Keletben közzé-

teend nyilvános elszámolás kötelezettsége mellett

a páholy segélyre szoruló tagjai között, — esetleg

más, arra érdemes szegedi árvízkárosultak gyámo-

litására, — oszsza szét.

A szétosztás ellenrzése magának a páholynak

kötelessége, miért is tartozik az e célra kebelébl

egy kisebb kör bizottságot választani s miután

egyelre nincs kilátás arra, hogy a páholy rendes

helyén összehivható legyen, a fmester azon fel-

hatalmazást nyeri, hogy a páholyt azon helyen,

a hol tudomása szerint az » Árpád « -páholynak leg-

több tagja tartózkodik, a segélyezési ügy rendezé-

sére összehívhassa és a szabad ég alatt mind-

addig munkákat tarthasson, mig a páholy rendes

mködését Szegeden ismét felveheti.

A nagypáholy felszólítására, nyolc nappal a

víz betörése után, volt csak megtartható az els

rendkívüli páholymunka. A megjelent kilenc testvér
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mindenek eltt hálás köszönettel emlékszik meg a

nagypáholy nemes buzgólkodásáról, majd megala-

kítja a segélyezésügyi bizottságot : Eördögh Mihály,

Scheinberger Antal, Nyilassy Pál dr., Weiner Miksa,

Varga Pál és Eisenstádter Nándor testvérekbl s

végül elhatározza, hogy a segélyezésünkre befolyt

összegek sürgs leküldését fogja a nagypáholynál

kérelmezni.

Szendri János h. fmester testvér pedig ha-

ladéktalanul Budapestre siet, hogy a fenn lev

Rósa Izsó dr. fmesterrel együttesen a páholy kíván-

ságának teljesítését a nagypáholynál személyes köz-

benjárással is elsegítse.

Másrészrl Wohlfarth Henrik fgazda is meg-

teszi jelentését szegedi és temesvári utjának ta-

pasztalatairól.

A ftisztikar, a páholy fmestereivel egyetértve,

erre elhatározza, hogy egyelre 300 forintot küld

Szegedre, a legégetbb szükség födözésére, mely

összeget e célra annál is inkább kielégítnek tart,

mert közvetlenül az »Árpád* -páholyhoz is érkezett

500 frtnyi segélyösszeg, a nagypáholy kikerülésével

;

továbbá határozatilag kimondja, hogy a pénzeket

szétforgácsolni nem szabad, s csak a most még

nem rendezett helyzet teljes tisztázása után lesz-

nek azok a ftisztikar ellenrzése mellett szét-

oszthatók.

Rósa Izsó dr. fmester Budapestrl vissza-

térve, március 29-edikén értekezletre hívja a páholy

tagjait a » Hungária* -szálló egyik szobájába.
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A páholynak fel kellett vetnie azon kérdést, hogy

e rendkívüli viszonyok között folytassa-e mködését ?

A testvérek jól érezték, hogy a páholy léte

forog kockán s hogy a páholy elaltatása igen

hosszú idre megszüntetné Szegeden a kmivesség

mhelyét s az els évtized nehéz küzdelmeinek

eredménye mind veszendbe menne. Ezenkivül a

nagypáholynak ugyszólva a szerencsétlenség percé-

ben meginditott rendkívüli buzgó munkássága, mely

a páholytagok anyagi megmentésére s felsegélyezé-

sére ezereket gyjtött össze, viszonzásul méltán

elvárhatta a testvérektl magának az »Árpád«-

páholynak a megmentését. Az érdemleges tárgyalás

eredménye tehát az ln, hogy a testvérek a

páholy munkáinak megszakítás nélkül való folyta-

tását határozták el.

Egy évig azonban a tagok minden fizetés

kötelezettsége alul fel vannak mentve s az összes

kiadás a begyült segélypénzbl nyer fedezetet.

Nyomban el is készítették a költségvetést, mely

valóban a takarékosság legszigorúbb követelmé-

nyeinek is megfelel. E szerint fel van véve :

Lakbérre 400 frt.

Berendezési törlesztésre és vi-

lágításra 120 frt.

Kisegítnek •
. . 180 frt.

Titkárnak ..-.,.. 120 frt.

Irodai s postaköltségekre . . 80 frt.

Elre nem látható kiadásokra 100 frt.

Összesen '. ÍÖ00 frt.
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A nagypáholy örömmel veszi tudomásul, hogy

a szegedi testvérek egyáltalán képesek voltak

munkát tartani, szabadkmivesi tevékenységüket

megszakítás nélkül tovább folytatni készek s igy

az ország ezen nagyjelentség kulturális központján

a páholy a feloszlás vagy elaltatás veszedelmétl

megszabadult.

A segélyezésre érkez pénzösszeg folytonos

emelkedése azonban mig egyrészt lehetvé tette,

hogy a nagypáholy az » Árpád* -páholyt komoly el-

határozásában hathatósan támogassa, másrészt a

ftisztikar felelsségét, különösen a külföldi adako-

zókkal szemben, mind súlyosabbá tette.

Az » Árpád « -páholy újra sürgeti a segélypénz-

nek leküldését, s a ftisztikar megállapodásaival

ellentétben arra törekszik, hogy a befolyt összeg

haladék nélkül rendeltetési helyére jusson, s az

éget szükségletek fedezésére legyen fordítva.

Ez-azon vélelmet kelti fel a nagypáholyban,

hogy a pénz azonnal szét fog osztatni s ez által

azon törekvés, hogy a pénz a testvérek jövjének

biztosítására legyen fordítva, meghiúsul.

A ftisztikar tehát ismét egy tagját, — Jelen ffy

Zoltán dr., h. fszónok testvért — küldi le Sze-

gedre, azon megbízással, hogy a szükség nagysága

fell tájékozást szerezzen, s az » Árpád* -páholynak

e célra választott bizottságával megbeszélje azon

módozatokat, melyek szerint a segélyösszeg a leg-

rosszabb helyzetbe jutott tes : vérek jövjének bizto-

sítására lordittassék.
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Jelenffy ápril 14-edikén a Hungáriában tartott

értekezleten tárgyal ezen ügyben az > Árpád « -pá-

holy tagjaival. Abban történt megállapodás, hogy a

pénz egyelre csak kölcsönkép adassék ki, a se-

gélyben részesül testvérek kötelezvényben ismer-

jék el a pénz átvételét, s nyilatkoztassák ki, hogy

a kölcsönzött összeget egy év leforgása után vissza-

fizetik.

A nagypáholy már most felhívja az » Árpád*

-

páholyt, hogy a segélyezés ügyében részletes javas-

latot terjeszszen mihamarább be, s hogy a javasla-

tok megállapításánál különös tekintettel legyen arra,

mennyi pénz szükséges magának a páholy fennállá-

sának biztosítására.

Páholyunk erre megbízza két tagját, hogy a

június 28-adikán tartandó évnegyedes nagygylésen

páholyunkat képviseljék, s a szegedi árviz által súj-

tott páholynak és tagjainak segélyezési ügyében telj-

hatalmulag részt vegyenek.

A kiküldött testvérek a július 8-adikán tartott

értekezleten tesznek jelentést eljárásaikról s a nagy-

páholylyal tartott közös értekezletrl felvett jegyz-

könyvet a páholynak bemutatják.

A jelenlevk megnyugvással veszik tudomásul,

hogy a szegedi árvizsujtotta testvérek segélyezésére

már 14169 frt 75 kr. gylt be, s a ftisztikarnak

sikerdus fáradozásaért hálás köszönetüket nyilvá-

nítják ; egyszersmind a budapesti értekezlet meg-

állapodásai értelmében egyelre 8300 frt leküldé-

sét kérik a nagypáholytól.
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A kivánt összeg csakhamar megérkezik, az

ápril 16-odikán tartott értekezlet a pénzt a bizott-

ság által megállapított arány szerint szétoszsza, s

ettl fogva a páholy hónapokon át semmi életjelt

nem ad magáról.

A nagypáholy november hó 10-edikén kelt táb-

lájában a miatt panaszkodik, hogy hosszabb id
óta nélkülözni kénytelen minden értesítést páholyunk

részérl, sürgs jelentést kér tehát a már kiadott

10400 frt felosztására s a szabadkmivesi munkás-

ság megkezdésére vonatkozólag, s azon kijelentésre

érzi magát indíttatva, hogy ha levelére 3 hét alatt

választ nem kap, kénytelen lesz a ftisztek sorá-

ból valakit az » Árpád* -páholy költségére a helyzet

tanulmányozása végett leküldeni.

November 28-adikán összeül ugyan a tisztikar,

de a fmt. azon elterjesztést teszi, hogy még min-

dig nem képes beszámolni, mert a számvizsgáló bi-

zottság nem járhatott el megbízatásában ; a munká-

kat eddig megkezdeni teljes lehetetlenség volt, most

már azonban remélni lehet, hogy a páholy rendes

mködését nem sokára ismét folytatni lesz képes.

A nagypáholy hiába sürgeti a megigért adato-

kat s a munkásság megkezdését, nem képes Sze-

gedrl még csak választ sem kapni. Uhl Sándor

ftitkár e miatt keser szemrehányásokat tesz az

»Árpád* -páholy tagjainak.

A november 28-adiki értekezlet arra nézve is

ígéretet tett, hogy a leküldött pénzsegély elszámo-

lására vonatkozó adatokat rövid id'mulva fel fogja
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küldeni, s az 1880 január 8-adikán tartolt fötiszti-

kari ülés még mindig arról kénytelen panaszkodni,

hogy a jelentés be nem érkezett. E körülmény arra

indítja Pulszky Ferenc nagymestert, hogy Szegedre

jövetelét elhatározza, s ezen kényes természet ügy-

nek végleges elintézését személyes közremködésé-

vel siettesse.

A ftisztikar kezében különben még 5000 fri

volt a szegedi árvizsujtottak javára, a nagymester

ez összeg felhasználására vonatkozólag is maga

akart a páholy tagjaival megállapodásra jutni. Az

újra fenyeget vizveszély miatt azonban az utazás

halasztást szenvedett.

Szegeden ez alatt sokkal nehezebben térhetett

vissza a közélettel együtt páholyéletünk is a ren-

des medrébe, mint azt a távolból gondolhatták és

kívánták. Rendszeres munkák tartásáról szó sem

lehetett, magára a segélypénzek szétosztását tár-

gyaló értekezletre is alig jelenhetett meg néhány

testvér ; a pusztasággá tett város csak nehezen éled

hetet t újra fel ; a lakosság csak lassan térhetett

vissza tzhelyéhez s a nélkülözésekkel való küzkö-

dés foglalja le az egész társadalmat.

Majdnem egy teljes év múlik el, mig az » Ár-

pád* -páholy újra képessé lesz arra, hogy tagjait a

kmivesi munkásság folytatására ismét összegyjtse.

Az árvizsegély természetesen állandó tárgya a ta-

nácskozásoknak.

A február 20-adiki értekezlet Rósa Izsó dr.

fmester elnöklete alatt Abafy Aurél és Nyilasy Pál
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dr. testvérekbl álló bizottságot küldi ki azon meg-

hagyással, hogy a leküldött pénzek elhelyezésére

vonatkozólag, a pénztáros és könyvviv adatainak

télhasználásával, részletes jelentést terjeszszenek a

páholy elé.

A rákövetkez heti értekezlet meg azt hatá-

rozza, hogy miután a nagypáholy többszöri sürge

tése dacára sem terjesztettük fel a segélypénzek

elszámolását : a tisztikar vegye kezébe a számadás

ügyét s a segélyezésre kiküldött bizottsággal együt-

tesen a számadást teljesen készítse el, hogy az a

nagypáholyhoz mielbb felküldhet legyen.

Ugyanezen értekezlet azt is elhatározta, hogy

mivel páholyéletünkben a szabadkmivesi szellem és

munkásság fel nem található, s a testvérekben az

ügybuzgóság szunnyadozni látszik, a jöv pénteken a

páholy rendes munkát tartson, s arra a testvérek

körözvénynyel hivassanak meg.

A fmestere páholyunk akkori viszonyait éle-

sen megvilágító levéllel hivja meg e munkára a

páholy tagjait

:

Kedves testvérek I

Itt az ideje, hogy páholyunk egy évi szünet után újra

megkezdje mködését ; megkezdje már csak azért is, inert

az »Árpád«-pálioly Szegedon a testvérek átdozatkészsége

folytán az anyagi gondoktól szabadulván, becsületbeli köte-

lességet vállalt saját fenmaradásának biztosítására nézve.

Lesz tehát páholy ezentúl is ; de komoly aggodalom-

mal nézünk körül és jogosult kétkedéssel kérdezzük : hol

vannak a testvérek ? — Rég nem láttuk egymást, már alig

ismerjük egymást ! Vagy azt hisszük, hogy az anyagi tá-
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mogatással esak kényelmes párnát készítettek számunkra,

melyen tovább is nyugodtan aludhatunk ? — Ha valóban

odáig jutottunk és a páholyélet iránti közönyösség oly fokot

ért el, akkor valljuk be szintén a világnak és az többé

kísérletet sem fog tenni megmentésünkre — akaratunk ellen!

De azt nem hisszük, mert ers a meggyzdésünk, hogy ha

megfogyva is, a régi hivek ismét össze fognak gylni és

részt fognak venni mnnkásságunkban.

Sok fontos és életbevágó közös érdekeink vannak,

melyekért, különösen most, a város újjászületésénél, lanka-

datlanul kell küzdenünk és a testvéries összetartás erkölcsi

hatalma egyedüli fegyverünk !

Sorakoznunk kell tehát és tudnunk kell, kikre szá-

mithatunk.

Azért felszólítjuk tehát kedves testvért, hogy a pénte-

ken, f. évi márczius hó 5-ödikén tartandó páholyülésre,

melyben meg akarjuk állapítani mködésünk programmjál

és ki akarjuk tzni azon célokat, melyekre legközelebb

figyelmünket ki kell terjeszteni, megjelenni annál is inkább

szíveskedjék, mert távolmaradását csak ugy magyarázhatnók,

hogy ezentúl törekvéseinkben részt venni nem akar.

1880. március hó 1-én tartott tisztviseli értekezletbl.

Dr. Rósa Izsó,
fömester.

A március 5-ödikén tartott páholymunkán 28

testvér jelent meg e felhívásra, kik a felhalmozódott

administrativ ügyek elintézése közben sem feled-

keznek meg a segélypénzek elszámolásának szor-

galmazásáról.

A rá egy hétre következ páholymunka végre

elintézheti ezt az ügyet is. Csak ekkor, tehát az

árviz napjának évfordulóján, kerülhetnek tárgyalásra

a ftisztikarnak a segélypénzek elszámolását kér

és sürget táblái

!
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Grasselly László testvérünk pontos kimutatást

terjeszt e munkán a páholy elé, kitüntetve nemcsak

az eddig érkezett segélypénzek elhelyezését, hanem

azt is, hogy a még Budapesten lev összeg kiknek

a segélyezésére van szánva.

Leéikezett eddig a páholyhoz 10,695 frt 82

kr ; ebbl

segélykép ki van osztva . 2685 frt — kr.

kölcsönkép elhelyezve .... 7100 frt — kr.

a páholy fentartására fordítva 910 frt 82 kr.

Összesen . 10,695 frt 82 kr.

jelenlegi szükséglet 5314 frt 18 kr.

az árvizsegély fösszege . . 16,010 frt — kr.

Nem mulhatik el egyetlen egy alkalom sem,

hogy az » Árpád c -páholy tagjai nagypáholyunknak

a szegediek felsegélyezésére kifejtett rendkivüli buz-

góságaért hálás köszönetüket ne nyilvánítsák. E na-

pon, az árviz els évfordulóján, sem feledkezhettek

meg jóltevjükrl, s elhatározzák, hogy az összes

tagok által aláirt köszön föliratot intéznek a nagy-

páholyhoz.

A ftisztikar a páholy által felterjesztett szá-

madást és szétosztási tervezetet elfogadja, s utasítja

a nagypáholy irodáját, hogy a kivánt 5314 frt 18

krt — levonva abból a nagypáholynak 317 frtnyi

követelését — összesen tehát 4997 frt '18 krt a

legközelebbi napokban Szegedre küldje le.

Egyúttal értesiti a ftisztikar páholyunkat a fe-

ll, hogy Pulszky Ferenc nagymester az iroda-igaz-

gató által kisérve, április 26-odikán Szegedre érke-
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zik, hogy a páholyt hivatalos vizsgálat alá vegye

és különösen a segélyezési eljárást azon szempont-

ból felülvizsgálja, vájjon a segélynyújtások kellleg

okmányolva vannak-e, a páholy a nagyszámú köl-

csönök visszafizetése iránt mily garantiákat szerzett

és hogy a visszafizetett kölcsönök hova fordítása iránt

a jövre nézve micsoda megállapodások jöttek létre.

A ftisztikar fentartja magának, esetleg a nagy-

páholy negyedéves gylésének a jogot, hogy a köl-

csönök ügyében végérvényesen beleszólhasson, mert

minden áron meg akarja akadályozni annak lehet-

ségét, hogy egyes kölcsönök behajthatlansága esetén,

a sokkal csekélyebb mérv végleges segélyadomá-

nyokkal szemben aránytalanságok keletkezzenek.

A nagymester látogatása tehát april 26-odikára

van bejelentve. De közeleg a május 29 edike is,

a mely napot a páholy ezen évben nagyobb ünne-

pélyeséggel kivan megülni.

Tizedik évforduló ! Annyi baj és viszontagság

közepette szinte csodálatos, hogy a páholy e napot

megérhette !

A 10-edik évforduló díszének emelésére a

páholy ünnepélyes felavatását is most akarja meg-

tartani, azon kéréssel fordul tehát a nagymesterhez,

hogy lejövetelének idejét május 29-edikére halaszsza.

Pulszky készséggel tesz eleget az »Árpád «-

páholy óhajtásának, s igy a páholy-vizsgálat egy hó-

nappal késbbre marad.

Hogy az alapítás 10-edik évfordulójával össze-

kötött felavatási ünnepély diszét a vendég testve-
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reknek minél nagyobb száma emelje, a páholy az

ápril 25-ödiki népgylésre Bauer Simon dr. testvért

azon megbízással küldi fel, hogy ott a hazai sza-

badkmves páholyok képviselit élszóval is ven-

dégül hivja.

Bauer Simon dr. szónok testvér e megbízás-

nak a következ beszédben tett. eleget

:

Nagytiszteletii nagymester

!

Kedves testvérek !

»Midn ez alkalmat fölhasználom, hojjy a nagypáholy-

nak azon példátlan buzgalomért, melyet a szegedi testvérek

fölsegélyezése körül kifejtett, és minden egyes páholynak és

minden testvérnek külön-külön azon lélekemel részvé-

tükért, melyet irántunk tanúsítottak, szinte és forró hálánkat

kifejezzem, teszem azt páholyom megbízásából, mint a mely

meg van gyzdve, hogy soha eléggé és soha elégszer nem
fejezheti ki és nem ismételheti hálás elismerését. Hiszen

máskép nem viszonozhatjuk e ritka jótéteményt. De ha a

jószív adakozó elég jutalomnak tartja azon tudatot, hogy

valóban segített a szükségen és hogy adománya áldást ho-

zott, akkor boldogoknak érezzük magunkat, hogy eziránt

teljesen megnyugtathatjuk önöket. Most, midn a testvéri

szeretet munkája legnagyobb részben be van fejezve és az

összegylt összegek elhelyezésérl a részletes kimutatás is

készen van, idszernek tartom a számokban és egyes té-

telekben kifejezett száraz adatokat a bennök rejl szellem-

mel kiegészíteni. Nem szólok a materialis szükségrl, me-

lyen segítettek és annál hathatósabban, mert rögtön, holott

a szegény polgárság legnagyobb része egy sanyarú télen át

kinlódva, még most is várja a könyöradományok kiosztását.

Nem akarom érinteni, mily különbség van a testvérkéz szí-

vélyes adománya és az idegennek hideg ajándéka között,

eltekintve egyáltalában az egyesektl és a részletektl és e

helyen csak azt akarom kimutatni, hogy mit tettek a sza-
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badkinivesség érdekében, mily nagy és eléggé meg nem
hálálható szolgálatot tettek a királyi mvészet eszméjének.

Közel tiz év óta áll fönn páholyunk, szépen fejldött és

gyarapodott s mindenkor igyekezett megfelelni nemes fel-

adatának. Nem is hiányzott soha a testvérekben a kó'mivesi

szellem, de valljuk be szintén. 1876. óta hiányzott a munka-

kedv. Mint egy Damokles kard függött fejünk fölött a ve-

szély és minden percben végpusztulással fenyegetett ; min-

den ernket és tehetségünket annyira igénybe vette és föl-

emésztette e folytonos élethalál küzdelem, hogy végre, mond-

hatom, teljes apathiába estünk. Kinek lett volna kedve a

jövben épiteni, mikor a következ perc sem volt a mienk !

Összejöttünk ugyan, de nagyon ritkán, és akkor is mindig

aggodalommal telt lélekkel és ez bizonyára nem azon han-

gulat, melylyel szellemi munkához lehet fogni és kulturális

missiót betölteni; elvégeztük — ugy ahogy — az administra-

tiv ügyeket, de nem építettünk, mert köveinket mind a Ti-

szába kellett dobni. Végre beállt a katastropha. leesett a

kard, mély és fájó sebet ütött, de nyakunkat nem szegte.

Önmagában talán nem is volt halálos a seb, de tekintve

kimerülésünket, bágyadtságunkat, magunkra hagyatva bizo-

nyára elveszünk és a szegedi páholy ma nincs az élk kö-

zött, ha a nagypáholy erélyes támogatása fel nem éleszti.

Föléledtünk és visszatért az er és a munkakedv, a bizalom

a jövbe és a lelkesedés az eszméért : a szellemi munkás-

ság e legfbb két tényezje. Dolgozunk, mert megszabadul-

tunk a lidércnyomástól. Ismét, mint kezdetben, seregesen

gylünk össze és templomunkat a valódi kmivesség szel-

leme lengi át ; építünk, mert miénk ismét a jöv.

A város reconstruktiójára vonatkozó közérdekekrl, nyil-

vános intézményekrl egy állandó bizottságunk referál, hogy

annak idejében a .zászlónkra irt eszméket megvalósíthassuk,

egyletekben, clubbokban és a tanács termében érvényesít-

hessük. Az iskolák újjászervezése és berendezése alkal-

mából gondoskodunk azoknak felszerelésérl taneszközökkel,

a közönség között mozgalmat indüoüunk egy közkönyvtár
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létesítése érdekében és március 12-edikén, a gyásznap év-

fordulóján, épen munkát tartván, elhatároztuk, hogy egy

kulturális célú alapítványt teszünk.

S hogy igy mködhetünk, ez a nagypáholynak müve.

Persze számokban azt kifejeznünk nem lehet és nem lehet

kimutatni egyes télelekben, s mégis az a segélyezésnek leg-

fontosabb, legáldásosabb eredménye.

És midn most, május 29-edikén, 10 éves fennállásunk

évfordulóját, — hosszú id óta els örömünnepünket üljük,

melynek fényét emelni fogja nagytiszteletü nagymesterünk

jelenléte, ki kilátásba helyezte nekünk, hogy akkorára láto-

gatásával bennünket szerencséltet, páholyom megbízásából

meghívom önöket is, kedves testvérek 1 Jöjjenek minél szá-

mosabban, vegyenek részt a mi örömünkben és üljék meg

velünk együtt ujrafelépülésiink ünnepét !«
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AZ ,,ÁRPÁD"-PÁHOLY FELAVATÁSA.

1880 május 29,

JTáholyunk felavatásának kérdése 1876-ban

kerül elször szóba, az elintézás azonban évrl-

évre múlik, marad.

A testvéri szeretet bkez áldozatkészsége,

által megmentett páholy a felavatást kedvez alkal-

mul tekinti arra, hogy jóltevi eltt létakaratát

megbizonyítsa, s az alapítás tizedik évfordulóját

jelöli ki az ünnepség megtartására.

Az 1880 -adik évnek május 29-edike ily módon

hármas öröm napjává vált az » Árpád* páholyra

nézve : a tiz éves fennállás jubileumát a megmen-

tésnek és a felavatásnak ünnepe teszi bensvé és

magasztossá.

Pulszky Ferenc nagymester most is szemé-

lyesen kívánja az »Árpád« páholy felavatását telje-

síteni, s nemcsak elbbre tervezett lejövetelét

halasztja szívesen e napra, hanem a testvérek

kértére egy nyilvános felolvasás tartására is kész-

séggel vállalkozik.
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A páholy épen egy közkönyvtár létesítésén

fáradozik, midn hirül veszi, hogy Somogyi Károly

esztergomi kanonok nagybecs könyvtárát Szeged

városának ajándékozta. Lelkesedéssel üdvözlik a

testvérek a nagylelkség e magasztos tényét, s most

már arra törekesznek, hogy a könyvtár népszer-

sítésében közremunkáljanak, s a felejthetetlen érdem
kanonok adományának városunk szellemi fejldésére

való rendkívüli fontosságát és értékét megvilágo-

sítsák .

Közlik tehát azon nézetüket Pulszky Ferenc

nagymester testvérrel, hogy mivel Szegeden a köz-

érdekldés kiváló tárgyát a Somogyi-könyvtár ado-

mányozása képezi, igen alkalomszer volna, ha a

nagymester, mint elismert szaktudós, a közkönyv-

tárak jelentségérl és hasznáról tartana eladást.

Ez óhajtás azonban oly rövid idvel jutott

az ünnepély eltt Pulszky tudomására, hogy a

miatt az eredeti tervet megváltoztatni már nem

lehetett.

Tisza Lajos, Szeged reconstrukciójára kiküldött

királyi biztos, amint értesül a fell, hogy Pulszky

Ferenc Szegeden az »Árpád* -páholy által kitzött

cél javára nyilvános fölolvasást fog tartani, arra

kéri t, hogy a felolvasást a könyvtár helyiség

megszerzéséhez szükséges alap javára tartsa meg.

Pulszky azonban kijelenti, hogy neki ebbe bele-

szólása nincsen, mert ezt az ügyet egészen azon

páholyra bizza, melynek vendége gyanánt Sze-

gedre j.
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A páholy azonban lemond arról, hogy a fel-

olvasás belépti dijjal legyen összekötve, s tisztán

morális eredmény elérését tartja szem eltt.

Az ünnepélyes felolvasást megelzleg a ház-

szabályok megersítésérl is gondoskodni kellett. Az

árviz eltt felterjesztett tervezetet a nagypáholy

1879. február 24-ediki táblája értelmében nem

hagyta jóvá, mert a 20. §-ban a páholy feloszla-

tására vonatkozó intézkedésrl van szó, e fell pe-

dig a nagypáholy szervezetében van megfelelleg

intézkedve. Az 1880. május 20-adiki táblával újra

sürgeti a nagypáholy házirendünk ügyének rende-

zését s kijelenti egyszersmind, hogy a múlt évben

felküldött tervezetet, amennyiben abból a 20. §.

kihagyatnék, megersítettnek fogja tekinteni.

Páholyunk a házszabály-tervezetet, a kifogásolt

szakasz kihagyásával, újólag felterjeszti, mire azt

a nagypáholy, egy nappal a felavatás eltt, meg-

ersiti.

A nevezetes ünnepélyre nagyszámú vendég-

testvér érkezett Szeged keletére Megjelent \ maga a

nagymester Pulszky Ferenc, Belányi Ferenc iroda-

igazgatóval. A Nagyvárad keletén dolgozó » László

király* páholy tiz tagú küldöttséggel tisztelte meg
páholyunkat. Képviselve voltak ezenkivül a »Béke«,

a budapesti » Haladás*, az »Eötvös* s a »Ereund-

schaft.

«

A » Galilei*. » Hallgatagság*, kassai 'Hala-

dás*, » Test vérülés «, »Régi hjvek«, »Columbus*,

» Honszeretet*, » László király*. »Szt. István*,
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»Felvidék«, » Három fehér liliom* és »Phönix« test-

vér páholyok, valamint Slielly Gyula, az »Árpád«-

páholy tiszteleibeli tagja s Sonnenfeld Zsigmond

budapesti képviselnk átiratilag üdvözlik páholyun-

kat az ünnepély alkalmával.

Kosa Izsó dr fmester a vendég-testvérek s

nagymester szertartásszer fogadása után Hruckner

Károly kerest felavatja a páholy Benjáminjává,

ez után pedig felkéri a nagymestert a kalapács át-

vételére.

Pulszky Ferenc nagymester elismerleg em-

lékezik meg a páholy tiz éves múltjáról ; kijelenti,

hogy a Szeged keletén dolgozó » Árpád a testvéri-

séghez' cimü jánosrendi szabadkmives páholyt,

nagymesteri hatalmánál íogva, törvényesen felavatja

a magyarországi jánosrendi szabadkmives nagy-

páholy védelme alatt dolgozó páholyuk sorába, s

az errl szóló oklevelet a páholy számára ünnepé-

lyesen átadja.

Belányi Ferenc irodatiszt testvér erre a fel-

avatási oklevelet az oszlopok között felolvassa.

Ez ünnepi jelenet méltatására Bauer Simon dr.,

a páholy szónoka, tart hatásos alkalmi beszédet ;

utána pedig Berkovits Ferenc testvér kér szót, s

a » László király* nevében üdvözli páholyunkat,

kijelentve, hogy k gyermeki szeretettel viseltetnek

az »Árpád* -páholy iránt, mert ez ers és tapasz-

talt munkásokból álló páholy volt az, mely a nagy-

páholy közremködése mellett Nagyvárad keletén a

szabadkmivesi mhely létesítését elsegítette.
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A szertartásos munkát diszvakolás követte az

ujszegedi népkertben ; a kedélyes estélyt a nvérek
jelenléte s azok sorában különösen a nagymester

fenkölt gondolkozású leánya : Pulszky Polixéna

nvér tette kedvességével emlékezetessé.

Másnap, vasárnap déleltt tiz órakor, megtar-

totta Pulszky Ferenc nagymester a városház köz-

gylési termében felolvasását. »A reactió nyíltabb

fellépte 1848-ban júliustól szeptemberig,* ugy tár-

gyának rendkívüli érdekességénél fogva, mint ma-

gának a nagynev felolvasónak tudományos tekin-

télye s egyéni szeretetreméltósága által élvezetes

tanulságot nyújtott a nagyszámban megjelent müveit

hallgatóságnak.

Az » Árpád* -páholy a felavatás ünnepségének

emelkedett jelenetei s a társas együttlét mulandó

örömei között nem feledkezik meg arról sem, hogy

e szép napot maradó érték jócselekedet által tegye

emlékezetessé, s ötszáz forintot adományoz a So-

mogyi-könyvtár számára, a következ levélben je-

lölve ki annak rendeltetését.

^Nagyságos Polgármester ur

!

A szegedi »Árpád a testvériséghez* cimü szabadk-

mives páholy f. hó 29- én ünnepli fennállásának tizedik

évfordulóját.

Ez alkalmat a páholy arra óhajtotta felhasználni,

hogy a város újraalkotásának nagy munkájához a maga
részérl is szerény erejéhez képest hozzájáruljon.

Pulszky Ferenc d.. a magyar országos múzeum
igazgatója és e napon páholyunknak kedves vendége, szíves

készséggel ajánlkozott közérdek emlékiratainak még kiadat-
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lan részeibl nyilvános felolvasást tartani, a páholyra bizván

a felolvasás rendezését, ugy a felolvasás céljának tüzete-

sebb meghatározását.

Ezen megtisztel bizalom folytán a vezetésem alatti

páholy a folyó május h 30-adikán tartandó felolvasás jö-

vedelmét a Somogyi-féle városi közkönyvtár javára tzte ki,

és tekintettel a közönségnek ez id szerint rendkivülilcg

nyomott és különösen is fokozottan igénybe vett anyagi

erejére, másrészt pedig áthatva lévén a természettudományok

ápolásának az általános mveldés és felvilágosodás ter-

jesztésére való jótékony hatásától: a felolvasást díjmentesen

határozta ugyan rendeztetni, de részben ennek váltságául,

részben a nagyságod által e czélra készségesen átengedett

közgylési terem használatának tiszteletdijául ötszáz frtot

szavazott meg oly rendeltetéssel, hogy ezen összeg a So-

mogyi-féle városi közkönyvtárnak természettudományi mü-

vekkel leend gyarapítására fordittassék. addig pedig, inig e

célra felhasználtatik, gyümölcsözleg elhelyeztessék.

Engem ért a szerencsi;, hogy ez összeget Nagyságod-

nak, mint e nemes város szeretve tisztelt Polgármesterének,

átnyújthassam.

És midn e tisztemben örömmel eljárok, engedje meg

Nagyságod,' hogy fölkérjem, miszerint az átadott összeget

a kijelölt célra fordíttatni és ez által a szegedi szabad-

kmives páholynak alkalmat szolgáltatni kegyeskedjék, misze-

rint a Somogyi-féle közkönyvtár fentartására a nemes

város közönsége által lelkesen megajánlott költség viselé-

séhez, habár csak legszerényebb módon is hozzájárulhasson.

Ki is egyébiránt megkülönböztetett tisztelettel maradtam

Szeged, 1880. május hó 28-án.

Nagyságodnak alázatos szolgája

Dr. Hósa, Izsó,

fömester.
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ARYIZI SEGELYPENZEK.

JVlily nagyrésze van a szabadkmivesség sz
vétségének a Szeged felsegélyezésére küldött milliók

összegyjtésében, arra nézve csak igen kevés adat

van rendelkezésünkre. De szolgáljon például,

hogy magának a »Columbus« -páholynak buzgólko-

dása folytán 16,320 frt jutott a városi hatóság

kezeihez.

A testvérek közül is nem egy adta jelét kiváló

jóakaratának. Lichtenstein Lajos t., a »Royal York*

nagypáholy képviselje, be sem várva a ftisztikar

intézkedését, azonnal a szerencsétlenség hirének

hallatára irt berlini képviselnknek, s felköltötte az

ottani irányadó körök érdekldését és részvétét

Szeged iránt. Maga Herrig t. a »RoyalYork« nagy-

mestere, sietett a német császárhoz, hogy t a

szegedi árvízkárosultak felsegélyezésére indított

mozgalom támogatására megnyerje.

De legjobban tanusitja a testvérek nagylelk

fáradozásának sikerét magának az » Árpád « -páholy-
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nak s a szegedi szabadkmiveseknek megmentésére

küldött segélypénzek kimutatása.

A magyarországi jánosrendi szk. nagypáholyhoz a szegedi

árvizsujtotta testvérek javára befolyt pénzek kimutatása.

A magyarországi J. N. P. ö. p.-ének adománya 400 frt — kr.

»Szt. István« Budapest 185 frt — kr.

»Régi Hivek« Budapest 300 frt — kr.

Hottelmann F. »Régi Hivek« 5 frt — kr.

»Haladás« Budapest 210 frt — kr.

Marguliez t. a »Haladás« tagjának gyjtése 677 frt 07 kr.

Lauffer t. a » » » 105 frt — kr.

Fischer t. a » » » 58 frt 10 kr.

Kren Adolf t. a » 408 frt 40 kr.

»Galilei« Budapest 180 frt — kr.

»Testvérülés* Sopron 100 frt — kr.

•Hallgatagság* Pozsony 300 frt — kr.

* Kölcsey Ferenc« Pápa 12 frt — kr.

László Király« Nagyvárad 411 frt — kr

»Tisza« Mármaros-sziget 55 frt — kr.

•Három oszlop« Brassó 40 frt — kr.

>Felvidék« Besztercebánya 100 frt - kr.

•Kisfaludy* Gyr 5 frt — kr.

»Náchstenliebe« Sziszek 200 frt — kr.

Schlesing'or t. a »Náchstonliebe« tagjának

gyjtése 23 frt — kr.

•Humanitás* Lajtba Szt. Miklós Bécs . . . 525 frt — kr.

•Zukunft* • » » .... 700 frt — kr.

Zdekanev t. *Zukunft« • . . . 2 frt — kr.

Singer t. » » »*»... 5 frt — kr.

»Sokrates« Lajtba Szt. Miklós Bécs . . . 200 frt — kr-

• Eintracht* » » » ... 25 frt — kr.

»Freundschaft« » » » » ... 150 frt — kr.

»Columbus« > > » » ... 100 frt — kr.

»BrüderIichkeit* Bukarest 157 frt 51 kr.

Átvitel . . 5649 frt 08 kr.
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Áthozat . . 5649 frt 08 kr.

Eintracht szövetség nagypáholya, Pfalz nmt. 415 frt 80 kr.

A bayreuthi nagypáholy kormányzótanácsa 344 fri 7>» kr.

A bayreuthi nagypáholy nevébenBethmannt. 22 frt SO kr.

Winkler t. a szászországi N. P -nál kineve-

zett képviselnk gyjtése 515 frt 99 kr.

Becker t. a hamburgi N. P.-hoz kinevezett

képviselnk gyjtése 380 frt 42 kr.

Schweinichen t a berlini Nemzeti nagy

anyapáholy flevéltárnokának gyjtése 398 frt 32 kr.

»Harpokrates« Magdeburg 224 frt 25 kr.

»Germania« Erlangen 11 frt 48 kr.

»Leuchturm a d. Ostsee« Lauenberg ... 11 frt 48 kr.

»Ervin* Kehi 57 frt 40 kr

»Sokrates« Frankfurt 28 frt 70 kr.

»Brudertreue a. d. Elbe« Hamburg .... 57 frt 55 kr.

»Die gekrönte Sáule* Braunsweig 57 frt 45 kr.

Wiesbadeni páholy 34 frt 47 kr.

Holzmindeni szk. kör 17 frt 25 kr.

Kiéli páholy 17 frt 25 kr.

Lucae N. P.-unk tiszteletbeli tagja, Berlin 28 frt 70 kr.

Anerbach t. Berlin 35 frt — kr.

Van der Welde t. Görlitz 14 frt 16 kr.

Olasz nagyoriens 46 frt 40 kr.

»Pestalozzi« Nápoly 32 frt 69 kr.

Franczia »Nagy Oriens* 232 frt 50 kr.

Buss-ouchard Károly t. a svajzi nagypáholy-

nál kinevezett képviselnk gyjtése . 2243 frt 50 kr.

»Amis du progrés* Brüssel 93 frt 40 kr.

Belga ftanács 93 frt 30 kr.

»La Liberté« Genf , 231 frt 50 kr.

A »monsi« p. részérl 46 frt 23 kr.

»La paix« Amsterdam 50 frt — kr.

»Bien Aimée« Amsterdam ........ - 48 frt 54 kr.

»Akacia« Botterdam 75 frt 97 kr.

Átvitel . 11512 frt 34 kr.
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Áthozat . 11512 frt 34 kr.

»La compagnie durable« Midolburg .... 29 frt 01 kr.

Bello t. a »Magnniek Weeklad« utján Deventer i73 frt 4."> kr.

Krieger t. dánországi képviselnk gyjtése 513 frt 34 kr

Eckströin t. svédországi » > 27S9 frt 75 kr.

Hervey t. gyjtése, Anglia 205 frt 15 kr.

Wilke John t.. London 50 frt — kr.

>Pythagoras« Brooklin 57 frt 50 kr.

»Fidelity« Devises 22 frt 45 kr.

»Pegase« p. részérl 11 frt 14 kr.

Terneuzeni p. részérl 9 frt 50 kr.

Szk. kör Lehesten keleten 17 frt 86 kr.

Tunisi nagyorieus 46 frt 50 kr.

»Madura« Jáva 95 frt 01 kr.

A nagypáholy kimutatásában tévedésbl meg-

nevezve nincs 254 frt 88 kr.

Kamatok 226 frt 64 kr.

Összesen . 16314 frt 50 kr.

Éhez járulnak az »Árpád«-páholyhoz befolyt

következ összegek:

»Könyves Kálmán« Budapest 200 frt — kr.

»Corvin Mátyás* Budapest . 100 frt — kr.

»Columbus« Pozsony-Bécs 200 frt — kr.

>La Liberté« franczia páholy 9 frt 45 kr.

Magyarországi >Nagy Oriens« 169 frt — kr.

Wohlfart Ern t. — »Galilei« — »Freimaurer

Gedichte* 17 frt 75 kr.

így az árvizi segély Fösszege . 17010 frt 70 kr.

A beérkezett segélypénzekrl, az adakozások

megsznése után 1880. szén számol el a Kelet

9-edik számában közölt:

Ftisztikari jelentés.

»Az 1879. március 12-ediki árviz által sújtott szegedi

testvérek számára a Keletben annak idejében részletezett
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segélyadományokban begyült 15,887 frl 86 kr., hozzájárul

a nagypáholy özvegyperselyébl utalványozóit 200 frt, id-
közi kamatokban befolyt 226 frt f>4 kr.,

tehát összesen . 16, .'.14 frt 50 kr.

Ebbl visszatartatott utazási és kezelési

költségekre, továbbá elszámolás utján

az »Árpád«-páholy tartozásai fedezésére 470 frt 44 kr.

Küldetett a páholynak 15,438 frt 35 kr.

Összesen . 15,908 frt 79 kr.

Marad a nagypáholy kezelése alatt . . . 405 frt — kr.,

mi e jelentés tudomásul vétele után •

végleg el fog számoltatni.

A szegedi páholy ezen összegekbl csakis 5100 frt-ot

osztatott ki, végleges segély gyanánt.

Ellenben 9900 frt-ot

kölcsönképen osztott szét, kötelezvén a kölcsönvevk magu-

kat önként, hogy ezen kölcsönöket kamat nélkül bizonyos

rendszeres terv szerint visszafizessék.

E szerint a segélyezett testvérek saját akarata folytán

idvel bizonyos pénzösszeg fog a páholy rendelkezésére

állani, mely közvetve e segélyösszegekbl ered

Miért is a ftisztikar, mely a múlt nagygylésen nyert

teljes intézkedési jog dacára illnek tartotta, hogy az eddig

történtekrl jelentést tegyen, kéri a nagygylést, miszerint

nemcsak ezen jelentést tudomásul venni, hanem egyúttal a

ftisztikart megbízni szíveskedjék, hogy azt ellenrizze, hogy

a visszaérkezend pénzek szabadkmives célra fordíttassanak.

Kelt a ftisztikarnak 1880. október 17. tartott ülésébl.

Pulszky Ferenc, Uhl Sándor,
nagymester. ftitkár.

Jegyzetté :

Belányi Ferencz,
irodaigazgató.



A PÁHOLY TENGODESE.

I88O május 29—1885 május 29.

Az árvíz nem szakított félbe páholyunkban

eleven szabadkmivesi tevékenységet. A munkakedv

egészen el volt itt már ernyedve, s ha nem j a

rendkivüli események hatása alatt a hazai s kül-

földi szabadkmivesség segítségünkre, talán már nem

bírta volna az élet harcát ertlenségünk.

De ' a mint a megmentésünkre siet testvériség

bátorító szava újra felrázta a páholy szunnyadó

öntudatát, remélni lehetett, hogy az életkedv s a

munkaképesség vissza fog térni, s az »Árpád* -páholy

az egészséges fejldés utján a város reconstructió-

jának munkájában tevékenyen részt vesz.

Az árvizkölcsön ügyének intézése, a páholy

felavatási ünnepélye anyagot adott és hangulatot

keltett a munkásság megkezdésében ; csakhogy a

múltban gyökerez bajok csirájában öltek el min-

den jóakaratú törekvést és nemesebb felbuzdulást.

A tizedik évforduló ünnepi szónoklatainak elhang-
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zása után mindinkább elhagyatottá válik a páholy,

inig végre már csak tengodéssé lesz az élet, s alig

árulja el hónapokon keresztül egy-egy felsóhajtás,

egy-egy panasz, hogy a lassú vergdésnek még nem

szakadt vége.

Már az 1880. év szén felhangzik az elégedet-

lenség panasza a páhoiyélet meddsége miatt. A

szónok valósággal megszégyenítnek nevezi a fenye-

get közönyt és tétlenséget; az 188 i-ediki alapitási

évfordulón pedig oly éles szavakkal itéli el a test-

vérek közönyösségét, hogy maga a kalapácsvezet

fmester is enyhíteni kívánja a szigorú bírálatot s

a város kivételes helyzetében keres mentséget a

páholy tagjai számára.

Mig az »Árpád* -páholy az árvíz által lesújtott

Szeged keletén csak alig képes nehéz helyzetével

megküzdeni, az ország szabadkmivessége nem egy

jelét adja erteljes fejldésének.

Elkészülnek a második és harmadik fok szer-

tartáskönyvei, megnövekszik a kelet terjedelmében

és tartalmasságában, alapvet munkálatok készül-,

nek a népnevelés, jótékonyság, az erkölcsök szeli-

ditése, s a nemzetiségi kérdés békés megoldása

ügyében, s érleldik lassan-lassan a két rítus teljes

egyesítésének terve is.

Az alsóbb . társadalmi osztályok nevelésének

támogatására a nagypáholy megalkotja az erköl-

csös ponyvairodalmi vállalatot. Eleinte sok nehéz-

séggel kellett megküzdeni e téren is, de azért ez-

rével osztották szét a testvérek nemsokára a nép
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számára irt könyvecskéket, hogy az értelmi vilá-

gosság és nemes gondolkodás terjesztésében közre-

mködjenek s az iiélert és kedélyt fejleszt szó-

rakoztató olvasmányokkal a rabló-históriákat és

trágár dalokat a ponyváról leszoritsák. Az »Árpád«-

páholy mindjárt a terv felvetdésénél 50 frtot sza-

vazott meg e célra, s buzgó terjesztje volt a nagy-

páholy által küldött vagy ajánlott jó könyveknek

minden idben.

A legfbb tárgyat a tengdés emez éveiben

természetesen az árvizkölcsön ügye képezte páho-

lyunkban.

Még az 1880 május 29-edikén tartott páholy-

vizsgálat alkalmával kijelentette Pulszky Ferenc

nagymester, hogy a páholynak nyilatkoznia kell az

iránt, min célra kívánja a kölcsönökbl visszaté-

rül összeget fordítani. A nagypáholy október má-

sodikán kelt táblájában újra felhivja páholyunkat

arra, hogy ezen kérdést az elsfokú munkán in-

tézze el.

Az » Árpád < -páholy oly célt kivan kitzni, mely

egyrészt a jöv felvirágzását biztosítani segítene,

másrészt alkalmas volna arra, hogy abban nagy-

páholyunk a mi érdekünkben kitejtett buzgó fára-

dozását megjutalmazva láthatná. Ez okból határo-

zattá vált. hogy az árvizkölcsön visszatérül pén-

zei » Páholyház alap«-ot fognak képezni.

A nagypáholy készséggel megersíti e határo-

zatot. Egyik testvér-páholy azonban : »Die altén

Getreuen* a leghatározottabban helyteleníti azt,
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terjedelmes átiratban csoportosítja azon érve-

ket, melyek a páholy határozata ellen felhozhatók,

ismételten tárgyalja e kérdést saját munkáin, s arra

törekszik, hogy az »Árpád* -páholy más cél kitzé-

sére legyen rábirható.

Az »Árpád « -páholy elhatározza, hogy a »Die

altén Getreuen< páholy fejtegetéseire egy memo-

randumban fog válaszolni, a minek elkészítését

Bauer Simon dr. szónokra bizza. — Bauer testvér

azonban kérdést intéz a ftisztikar tagjaihoz az

iránt, min véleményük van ezen memorandum

felküldésere nézve, s azt a választ kapja, hogy a

nagypáholy a maga részéri elintézettnek tekinti az

ügyet, s kár volna azt ujabb felszólalás által meg-

bolygatni.

Erre aztán nagy buzgóssággal hozzálát a pá-

holy a tervezgetéshez, s Rósa Izsó dr. fömester

elnöklete alatt bizottságot alakit egy páholyháznak

alkalmas telek kiszemelésére.

A bizottság csakhamar kiválaszt egy telket a

vár helyén, ajánlatot is tesz reá, de azt a választ

kapja, hogy az a szomszéd területtel egy tömbben
lesz eladva.

Most uj bizottság alakul egy másik telek

megvételére, s midn ez sem sikerül, a bi-

zottság egyenesen a kir. biztosság mszaki osztá-

lyának fejéhez : Lechner Lajoshoz fordul, aki a

reáliskola mellett lev helyen, a Tóth Béla s Kain-

féle ház között lev 400 D-öl telket ajánlja megvé-

telre. A bizottság a telket nagyon alkalmasnak tartja
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s megvételét a páholynak indítványozza, egyszer-

smind bemutatja a páholyház vázlatos tervezetét,

mely szerint az épület nagyterme felolvasásokra,

társas összejövetelekre, hangversenyekre s táncesté-

lyekre is alkalmas lenne, s idnként a közönség

használatára bocsátva, a páholynak jövedelmet

hajtana.

Az augusztus 16-odikán tartott harmadfokú

munka azután egyhangúlag elhatározta, hogy a páholy

a) a reáliskola melletti telket megveszi,

b) Popper L. Mór testvér nevére Íratja,

c) a megvételre s költségvetés elkészitésér e négy

tagú bizottságot küld ki.

A bizottság szeptember 16-odikán bemutatja a

ház tervét, mely a testvérek legnagyobb részének

tetszését megnyeri ugyan, Bauer Henrik azonban,

mint szakért, kifogásokat emel ellene, s azt ajánlja

a páholynak, hogy ha csak lehetséges, kizárólag a

saját maga számára emeljen épületet.

Hosszas vitatkozás után felkérik a testvérek

Bauer Henriket, hgy készitsen két tervezetet a

páholy számára, még pedig egyet csupán a páholy

használatára, 10,000 frt költségvetéssel, egyet meg
hasznosítható épületre 20,000 frt költségvetéssel.

A december 16-odiki munka még mindig a

telekmegvétel alakiságaival van elfoglalva s kimondja,

hogy bár az építkezésre nézve még semmi bizonyos

megállapodásra nem jutott, tekintettel arra, miszerint

a segélybl megmaradt összeg a nagypáholy által

is páholyház építésre van már helyben hagyva, a

9
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reáliskola melletti telek megvételére a kiküldött bi-

zottságot felhatalmazza.

S ettl kezdve hoszzu ideig alszik az épitke-

zés ügye, a páholy bels tevékenysége mindinkább

elcsendesedik. Az árvizsegély nagy összegének ke-

zelése, az azzal járó morális felelsség, épülni

kezd városunk társadalmának rendkívüli viszonyai

fokozott erélyt, kitartást, szigorúságot követeltek

volna meg a testvérektl. E helyett megkezddnek

a papiron maradó intézkedések a kölcsönök behaj-

tása iránt, a nagypáholynak folytonos sürgetései az

administratió legfontosabb adataiért s a munkák-

nak hónapokon keresztül való szünetelése.

A nyolcvanas évek elején ugyan még a jóté-

konyság terén tapasztalhatunk némi felbuzdulást,

de nemsokára teljesen lenygözi a páholyt pénz-

ügyeinek teljes összezavarodása.

A páholy minden tagja tudja, érzi, hogy a

páholy nehéz beteg, s nincs aki a segit orvos-

ságot megtalálja.

Az egyik a szigorú fegyelmet, a másik a szel-

lemi tevékenység fokozását sürgeti, a harmadik a

pénzbüntetések kirovásában reménykedik, de a jó-

tanácsok elhangzanak a beszélgetések folyamán s

nem segitenek a bajon.

A páholyszónok felolvasások tartását ajánlja
;

s például emliti fel, mennyire érdekes volna a

testvérekre nézve, ha valaki Anatóliai ismertetné

meg elttünk azon alkalommal, hogy az ottani Ín-

ségesek számára a magyar szabadkmivesség is
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könyöradományokat gyjt, s a buzgólkodók között

sokan azt sem tudják, merre kellene azt az Ana-

tóliát keresni.

Bauer Henrik testvér, aki ifjú korában hosszabb

idt töltött Anatóliában, vállalkozik a feladatra,

maga azonban azt a tanulságot vonja le saját fel-

olvasásából, hogy :

»Épen nem helyes dr. Bauer Simon feltevése,

s nem alkalmas minden tárgy a mi körünkben

való feldolgozásra.

»

»Ily irányú komoly mködés, ha tán mint mveldési
eszköz összefér is elveinkkel, itt e helyen való munkálko-

dásunknak nagyon is egyoldalú irányt adna és a mellett,

hogy sokszor legkevésbé sem érdekldnének iránta, a leg-

veszedelmesebb Ítéletnek tehetnk ki miatta magunkat.

Ha nem fog hiányozni közöttünk az egymás ismerése

és az ebbl ered kölcsönös bizalom, akkor nem kell majd

Anatóliáról beszélni, hogy dolgunk legyen egymással és itten.

«

Hiába minden intés, buzditás, minden dorgá-

lás! Az » Árpád* -páholy nem képes életerhöz,

munkakedvhez jutni, s visszatarthatlanul hanyatlik

rohamosan. Azon életre való eszmék, tervek, me-

lyek a hazai mhelyeket bejárják, a napról-napra

szaporodó szabadkmivesi alkotások alig képesek

érdekldését felkölteni. Ha tárgyalásra kerül is néha

a más keleteken dolgozó testvéreknek valami törek-

vése, egy-egy medd vita, vagy soha végre nem
hajtott határozat csupán, a mi a tárgyalás nyomán
fenmaradt.

A páholy teljes elgyengülésére s a munkásság

felélénkitésére irányuló igyekezet teljes meghiusu-
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lása megfojtja végre annak a testvérnek a kedvét

és reményét is, aki 1873. jun. 27. óta mint f-

mester állt a testvérek sorában legeli, erejével és

buzgóságaval már egy alkalommal felemelte a roska-

dozó páholyt s f alkotója volt a 75— 76-odiki

felélénkülésnek.

Rósa Izsó dr. 1882-ben már semmi kérésre

sem hajlandó tovább is magára vállalni a fmes-

teri tisztséget.

A páholy Rósa Izsó dr.-t érdemeinek elis-

meréséül örökös tiszteletbeli fmesterró választja

meg, s midn az 1883-adiki alapítási évforduló alkal-

mával a diszokmányt ünnepélyesen átnyújtja, öröm-

mel vesz tudomást a kitüntetett testvérnek amaz

ígéretérl, hogy a páholytól elszakadni nem akar,

a szövetségnek hasznára lenni a jövben is min-

den erejével törekedni fog, a páholy javát pedig

tle telhetleg mindenkor elmozditani igyekszik.

Az 1882. jul. 16-án megválasztott uj fmester,

Szendry János, valóban a legnehezebb körülmé-

nyek között vállalja el a páholy vezetését s nem-

sokára kénytelen tapasztalni, hogy a helyzet meg-

változtatására irányuló buzgó igyekezete mind

kárba vesz a páholy tagjainak közönyössége s

kedvtelensége miatt. Ezt látva, maga lép a páholy

elé 1883. márc: 17-edikén, ama kérdéssel, nem

jobb volna-e ezen szánalmas vergdés megszünte-

tésére magát a páholyt elaltatni?

E kérdés felrázza kissé a testvérek érdekldé-

sét. Hosszú, beható tanácskozás végeztével a pá-
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holy elhatározza, hogy az elaltatás hivatalos eljá-

rásának megindítása eltt a fmester valamennyi

páholy tagot hívjon meg egy magánjelleg értekez-

letre, hogy ott a felvetett indítványra vonatkozólag

mindenki kifejezhesse véleményét.

A testvérek a páholy elaltatása ellen nyilat-

koznak, s a bajok legfbb okát abban látják, hogy

a titkár és könyvel profán elfoglaltatásaik miatt

a reájuk bizott teendket nem végzik el. A felsza-

porodott hátralékok feldolgozását egy bizottság kapta

feladatul.

A június 26-odiki munkán újra szóba hozza a

fmester a hátralékok feldolgozását, s kijelenti, hogy

a páholy mindaddig nem lesz képes az alkotmány

követeléseinek megfelelni, mig az irattár és könyv-

vezetés teljesen rendezve nem lesz.

A páholy 100 frtot szavaz meg azon testvér

számára, a kit a tisztikar alkalmasnak talál arra,

hogy az irattárt és könyvtárt rendezze, a páholy va-

gyonát leltározza és az elmaradt könyvelést befejezze.

Maga a költségvetést elterjeszt helyettes f-

mester bevallja, hogy a költségvetés nem a köny-

veken alapszik, mert két év óta nem történt semmi

bejegyzés.

A páholy a tisztikar kötelességévé teszi, hogy

a tagsági és béremelési dijaknak, valamint a köl-

csönök kamatainak s a lejárt törlesztési részletek-

nek pontos befizetésérl, a behajthatatlan követelé-

seknek pedig leírásáról gondoskodjék, annál is inkább,

mert különben a páholy törzsvagyona lesz megtá-
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madva.— A tagsági dijnak 24 (rtra való felemelését nem

lehet számításba venni, mert még a 15 frt behaj-

tása is nehézségekkel jár.

De hiába várják a testvérek a helyzet javulását.

A munkák mind ritkábakká válnak, s bár az elal

tatás hivatalosan végrehajtva nincs, a tengd
páholyt nem lehet a dolgozók sorába számitanunk.

A június 16-odiki munka a tisztujitással fog-

lalkozik. Augusztus 13-adikán egy felvételi kérelem

sürgs elintézésre s egy 500 frtos kölcsön megsza-

vazására gylnek össze a testvérek. A rákövetkez

munka egyetlen tárgya : mikép világitsa ki a pá-

holy ablakait a király látogatás alkalmával, s a

harmadik munka december 13-adikán, mintha csak

azért volna tartva, hogy a félév eltt megválasztott

tisztikar az esküt letegye, az évszó a testvéri lán-

czot körüljárja. December 28-adikán gyászmunka,

ettl kezdve pedig majdnem négy hónapon át tel-

jes szünet.

Midn 1884. ápril 23-adikán a testvérek újra

munkát tartanak, maga a páholy sajnálatosnak

mondja ezen állapotot. A fmester mindenért ismét

csak a könyvvezetést okozza ; mert az eddigi intéz-

kedések dacára nincsenek a könyvek lezárva, a

páholy nem tudja mije van, mivel tartozik? Az

anyagi viszonyok mindinkább összezavarodnak, a

kibontakozásra való törekvések többé-kevésbbé fel-

tételezik a vagyoni állapot ismeretét, s a rendezést

igényl ügyeknek eme legfontosabb része egy lépést

sem halad elbbre.
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A fmester szavaira keletkezett eszmecsere még

sötétebb színben tünteti fel a páholy helyzetét.

A nagypáholy pedig mind türelmetlenebben

sürgeti á páholy felszaporodott tartozásainak ki-

egyenlítését. Azt a pár száz frtot, mit a nagypáholy

az »Árpád«-páholy javára befolyt segélypénzekbl

további eshetségekre visszatartott, a páholy tarto-

zásai már teljesen elnyelték, s a folyton növeked

hátralékok egyrészt a páholy mködését megbéní-

tották, másrészt az » Árpád « -páholy tekintélyén ej-

tettek csorbát.

A második munka az 1884-edik év folyamán

— nem számítva egy kis jelentéktelen értekezletet,

az alapítási évforduló napjára esik.

Egyetlen alkalom a páholy életében, midn az

els fokú munka e napnak jelentségérl meg nem

emlékezik. A testvérek elintézik egy keres felett

a szavazást, három folyamodó jelentkezését tudo-

másul veszik, egy kis vitát kezdenek a tudakozódás

és golyózás alakiságai felett, s újra elcsendesül a

kalapács október 6-odikáig, a midn a » Szent István*

által rendezett Pulszky-ünnepélyen való képvisel-

tetésünk ügyében kellett intézkedni.

Ily tétlen, ily medd volt az » Árpád* -páholy

elete akkor, midn magának a megmentésünkre

áldozott árvizsegély jelentékeny összegének kifo-

gástalan kezelése is elég munkaanyagot szolgálta-

tott. Nem vettünk példát a nagypáholynak s több

testvérpáholynak élénk szellemi munkásságán, El-

némultak a komolyabb viták, tanulságos felolvasás
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tartására senki sem gondolt, a jótékonysági csele-

kedeteknek a zilált anyagi helyzet majdnem telje-

sen véget vetett, s ha történt is egy-egy életrevaló

határozat, nem volt aki annak végrehajtásáról gon-

doskodjék ; szabadkmivesi actiónak nyomára sem

akadunk.

Végre a nagypáholy is megsokalja a dolgot, s

elhatározza, hogy Pulszky Ferenc nagymester test-

vérrel az »Árpád « -páholyt megvizsgáltatja.

A páholy az október 24-edikén tartott munkán

vesz e hirrl tudomást s újólag sürgeti a könyvek

kiegészítését s a szükséges okmányok rendbe-

szedését. A hátralékok behajtására nézve pedig

ugyancsak szigorú határozatot hoz, mert elrendeli,

hogy a hátralékosok harminc nap alatt rendezzék

tartozásaikat, különben a páholy iránt tartozó

kötelezettségük teljesítésének makacs megtagadása

és a köteles tisztelet megszegése cimén fegyelmi

vizsgálat fog kizárásuk ügyében intézkedni, s elle-

nük a páholy a birói eljárást fogia segélyül

venni.

Az október végére várt látogatás azonban a

jöv év tavaszára maradt, s ezzel a pillanatnyi

felbuzdulást megint csak a régi közöny váltotta fel.

Alig van havonként egy munka, s az is legtöbb-

nyire egészen üres.

A nagymester jövetelének ujabb hirére azután

ismétldik a sokszor hozott határozat: irattár,

pénztárkönyvek rendezésére s egyéb fontos iratok

elterjesztésére vonatkozólag.
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1895. ápril 9-edikén megjelent végre a várva-

várt nagymester, hogy személyes beavatkozásával

is igyekezzék a páholy bajainak elhárítására. Az

ezen alkalommal megejtett páholyvizsgálatról Pulszky

teljesen megnyugtatólag nyilatkozott az elsfokú

munka alkalmával; s valószínleg e megelégedésnek

köszönhet, hogy az európai hirü tudós szép

és tanulságos értekezéssel lepte meg testvéreit,

•Szeged skora* -t tárva fel elttünk vonzó el-

adásában.

Pulszky Ferenc kíséretében itt volt akkor

Szmik Lajos fszónok testvér is, s a l'ötisztikar e

két kiváló tagjának nagy része lehetett abban, hogy

az » Árpád < -páholy röviddel e látogatás után egy

uj korszakot nyit meg, melyben az éveken át tar-

tott csüggedést munkakedv, a tétlenséget pezsg

élet s a tengdést buzgó tevékenység váltja tel.
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SZEGED SKORA.

Pulszky F. nmt. t eladása.

1885 ápril 9.

Kedves testvérek !

Természetesnek fogják önök tekinteni, hogy én, mint

régész, kiváló érdekldéssel kisérteni figyelemmel azon

ásatásokat, melyeket ujabb idkben Szeged környékén vé-

geztek. E mostani látogatásom alkalmát arra is felhasznál-

tam, hogy a Somogyi-könyvtárban rzött régiségeket meg-

tekintsem. E vidék skorának oly emlékei vannak olt

felhalmozva, melyek nélkül évszázadokat takarna el a múlt

idk teljes homálya a historicusok vizsgáló tekintete eltt.

Kkori régiségek kerültek itt napfényre s kétségtelenné

tették, hogy e táj 3—4 ezer évvel ezeltt emberlakta föld

volt. Már akkor tudták azt, hogy oly hely, ahol nagyobb

folyók találkoznak, a letelepedésre kiválólag alkalmas, s a

kereskedés felvirágzására nagyon kedvez.

Nem rég találtunk erre kkori kagylódiszitményeket,

melyek tehát oly idkbl maradtak ránk, amidn eldeink

még nem ismerték a vasat, a fémet
;
mikor még kvel vág-

ták a fát, s igea egyszeren éltek az emberek. A kiásott

ni ékszerek azonban oly kagylókból készültek, amink csak

Egyptomban s a Földközi tenger legdélibb részein fordul-

nak el.
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Mikor e kagylókból legelször hoztak hozzám a nem-

zeti múzeumba, azt hittem, hogy a budai hegyekbó'l kikerült

megkövesült kagylók. Hanem ujabb idben Poroszországban

is találtak hasonló ékszereket, s midn Wirchow tanárnak

— aki ép oly kitn politikus is — megmutatták, eszébe

jutott, hogy hasonló kagylóékszereket Magyarországon is

látott. A hires anthropologus irt azonnal hozzánk, s felkért

bennünket e fajta kagylóink tüzetes megvizsgálására.

A vizsgálat kétségtelenné tette, hogy nem kagylókö-

vülettel, hanem a Földközi tenger legdélibb részén található

kagylókkal van dolgunk; s ebbl azt következtettük, hogy

e táj régi lakói már azeltt cserekereskedést folytattak déli

szomszédaikkal, midn ezen ékszerek a föld alá kerültek.

Ma is vannak népek Uj-Guineában, melyek kkorukat

élik, s az ott járt utazók épen olyan formájú szerszámokat

hoznak tlük haza, mint a minket itt találtunk. A szük-

ség a kielégítésére szolgáló eszközöket, hasonló mveltségi

fokban lev embereknél ugyanegy alakban teremti meg: az

eveszköz s a fejsze egyszersmind fegyver is, mert ahol

kevés a szerszám, ott a meglevket annál inkább és annál

többfélekép hasznosítják.

Eszembe jut errl egy beszélgetésem Garibaldival, ki

nekem jóbarátom volt. Mikor azokat a csudadolgokat mi-

velte, amelyek híre az egész világot egyszerre bejárta, azt

mondtam neki : »Tábornok, amióta ismerem az ön tábor-

nokait és tisztjeit, még jobban tisztelem és becsülöm önt,

mert látom mily középszer emberekkel vitt végbe nagy

dolgokat I« Mire azt felelte : »Ha az ebédnél nincs éles

késünk, a tompával is tudunk vágni, ez is megteszi kö-

telességét.*

Ha nagy czélt akarunk elérni, kis eszközökkel is ké-

pesek vagyunk elre menni ! A bronzkorszak embere fegy-

verével, baltájával oly dolgokat tudott elvégezni, mint mi

jobb eszközeinkkel.

A bronzkorban is voltak e vidéken lakott telepek. A
ksírok mellett találtunk a bronzkorból származó sírokat is,
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különösen Öthalonmál ástak ki érdekes bronzkori tár-

gyakat.

Majd elkövetkezett a Dunántúl elfoglalásának ideje a

rómaiak által. Bár a mai Szeg'ed vidékén nem volt római

légió, a nagyobb civilizatióju nemzetnek szomszédsága nem
maradt reá hatástalanul.

Mikor a rómaiak Pannoniát s a hozzá tartozó Szerém-

séget elfoglalták, Sziszek volt a legjelentó'sebb hely, s csak

késbb emelkedett Aquincum, a mai Ó-Buda a fváros rangjára.

A római birodalmat és civilizatiót a népvándorlás

rombolta össze. Hunok, góthok, gepidák váltották fel egymást

e vidéken. Azt tartottuk, hogy ezek a népek olyan barbárok

voltak, mint akár Amerika vadonjainak lakói, pedig az

korukból maradt emlékek mvészi hajlamokról s igen sok

ügyességrl tesznek tanúságot. De ez természetes is. A
rómaiakat mind ki nem irtották, a mesteremberek nagy

része megmaradt telepén, s csak ugy szolgálta az uj urat

annak ízlése szerint, mint elbb a régit.

Találtunk itt a szomszédságban pár érdekes sirt, melyen

a régi izlés befolyása már nem látszik, s napfényre hozták

az ásatások a népvándorlás korára valló kengyelvasat is

;

ezt a rómaiak és görögök nem ismerték.

A kengyelvasat hazánk földjére a hunnok hozták, a kik

innét Konstantinápolyba, Itáliába, Galliába törtek s rettene-

tet terjesztettek egész Európában.

Attila népének rendkívüli hódításait részben a ken-

gyelvas használata magyarázza meg. A lovas nép a ken-

gyelvas által jobban tudta lovát kormányozni, szorosan egy-

más mellett tartott s igy vált az ellenségre nézve félelme-

tessé és ellenállhatatlanná.

Attila uralma, nem sokáig lartott. A góthok, gepidák,

a kik vele együtt harcoltak, halála után elzték a vezér

nélkül maradt liunnokat. A góthok Itáliába mentek, a gepi-

dák itt maradtak.

Majd jöttek az avarok, s 300 évig voltak urai ezen

országnak. Utánok a szlávok következtek, akik azonban e
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földön nem uralkodtak soha, hanem eleinte az avaroknak

voltak alattvalói ; k mivelték a földet, s ez a magyarázata

azon sajátságos jelenségnek, hogy bár Erdélyben sohasem

voltak tótok, hegységök és folyóik nagyobb i észéinek nevei

az nyelvükbl vannak véve : Szlávok építették Visegrádot,

ez ép oly tót szó, mint Nógrád, (novo Grad = uj város),

Csongrád (cserni Grad = fekete város) vagy az erdélyi

:

Magura, Kraszna, stb.

Az avarokat a frankok gyzték le. Nagy Károly népét

azután már a magyarok követték e föld meghódítói sorában.

Az Árpádok idejébl származó régiségeket a sövény-

házi vonalon találtak nagyobb számban.

A mai Szeged városa és vidéke már a legrégibb id-

ben lakott hely volt Az itt elterül város mindenkor f-

helye volt a kereskedelemnek.

S ez adja a szép jöv reményét.

Szeged városának 1848-ban nem volt még annyi la-

kója, mint Debreczennek, mert mig ez lakosainak számará-

nyához képest három képviselt küldött az országgylésre,

Szeged csak kettt.

Az elnyomás idejében is fejldött e város, lakóinak

száma 7Q ezerre emelkedett. Az 1879-edik évben nagy csa-

pás érte, de azóta is szép fejldésnek indul. S ha a mostani

pillanat nem is épen kedvez, ha nehéz felhk járnak is

felette, munkás népének serény iparkodásával rövid idn
újra fel fog virágozni, s »szebb lesz, mint volt.«

Ezt kívánom és remélem is. Hiszem és remélem, mert

látom, hogy oly nép lakik itt, a mely bízik önmagában, s

amely iparából és kereskedelmébl nem csak meg tud élni,

de a nagyra fejldés feltételeit is meg tudja szerezni. S örü-

lök azon, hogy Magyarország e culturalis középpontján oly

szabadkmivesi páholy létezik, mely a testvériséget nemcsak

hirdeti, de ápolja és gyakorolja is, s Szeged közügyeinek

elmozdításán tle telhetleg közremködni törekszik.



A JANOSRENDU ES A SKÓT RITUSU SZABADKOMI-

YESSÉG UNIÓJA.

liz éve múlt már annak, hogy a kétféle ritust

követ hazai szabadkmivesség, testvéri szövetség-

kötéssel, a viszálykodásnak véget vetett. Az unió

hivei nem érték ugyan el teljesen céljukat, mégis

megnyugodtak egyelre a félsikerben, s várták a

kedvez alkalmat, midn törekvésüket a maga egé-

szében megvalósíthatják.

A szövetségkötéssel megsznt a magyar kmi-
vesség bels békéjét, st létét veszélyeztet súrlódás

és egyenetlenkedés, de hiányzott még az erk egye-

sítése és tömörítése.

Még oly nemzeti szerencsétlenség, mint a sze-

gedi árvíz, s oly társadalmi betegség, mint az

antisemitismus, sem képes a két fhatóság között

együttes eljárást létesíteni.

Pedig a hazai szabadkmivesség fejldése lassan

és nehézkesen tudott csak elre haladni : mily nagy

szükség lett volna itt kezdettl fogva az összetar-

tás ersít hatalmára

!

A » Tisza* -páholy 1882. november 10-edikén

kelt feliratában azon indítványt terjeszti a jános-
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rend nagypáholy elé, hogy »oldassék immár meg

az unió kérdése« ; egyúttal átiratot küld az összes

testvér-páholyokhoz, az unió tervének megvalósí-

tására kérve támogatást tlük.

Mily nagyjelentség ügy volt a hazai szabad-

kmívességre nézve az unió kérdése, s mennyire

el volt már készülve a testvérek közvéleménye és

hangulata a teljes egyesüléshez, azt azon általános

lelkesülés tanúsítja legjobban, melylyel a »Tisza«-

páholy fellépését ugy a páholyok, mint a fhatóságok

fogadták, s az a buzgó tevékenység, mely a kez-

deményez páholy nyomán a tervet teljes ervel

felkarolta.

Az unió lesz ismét a kmivesek legfontosabb

thémája ; a munkák tanácskozásain, a kelet hasáb-

jain egymást, érik a beható eszmecserék
;
jánosren-

düek és skótok egyaránt lelkesülnek a teljes egye-

sülés gondolatáért, a fvárosi jánosrendü páholyok

közös munkán vitatják meg az unió elnyeit

és szükségességét, maga Fulszky Ferenc nagymester

is tartózkodás nélkül az egyesülés mellett nyilatkozik.

Az »Árpád « -páholy, 1883. január 24-edikén

tárgyalja a » Tisza* páholy átiratát, s megfeledkezve,

arról a buzgóságról, melylyel a hetvenes évek ele-

jén az egyesülésért folyt küzdelemben részt vett,

oda nyilatkozik, hogy a kétféle ritus közt elvi kü-

lönbséget nem talál, az alaki eltéréseket pedig nem

tartja olyanoknak, a melyekbe a beavatkozást kívá-

natosnak tartaná, s ez okból a formális egyesülést

szükségesnek nem véleményezi ; kifejezi azonban
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azt az óhajtását, hogy a két ritus egymással —
alkalmas módozatok alkotása : igy szaklapok, név-

jegyzékek s egyéb kimutatások kölcsönös kicserélése

által — minél szorosabb szellemi kapcsolatba lépjen.

A nagypáholy a január 28-adiki negyedéves

gylésen szinte örömmel s bens megelégedéssel

üdvözli s elfogadja az unió eszméjét, a ftisztikart

pedig megbizza, hogy ezen ügyben tárgyalásokat

kezdjen a skót szertartású testvérek nagyoriensével.

Az egyesülésre nézve háromféle módozat ke-

rült szóba az eszmecsere folyamán :

1. Teljes egyesülés Közösen megállapítandó, te-

hát uj szertartással és a magas fokok elejtésével.

2. Szövetkezés egy fhatóság alatt és a paritás

elve szerint, mindkét résznek eddigi szertartását,

szervezetét épségben hagyva.

3. Teljes egyesülés a jánosrendi szertartás alap-

ján, vagyis a skót 1-3 fokú páholyok beleolvasz-

tása a nagypáholy szervezetébe, de a magasfoku

intézménynek épségben tartásával.

A két fél által megalakított 14-tagu vegyes

bizottság 1883. február 21-edikén tartotta meg els

tanácskozását, a mely alkalommal az egyesülés f-

feltételeire nézve szerencsés megállapodásra jutott,

a szövegezésre s a további tárgyalások programm-

jának tervezésére pedig egy 4-tagu albizottságot kül-

dött ki.

A március 5-ödikén tartott második ülésben a követ-

kez pontozatok váltak határozattá

:

»1. Magyarország nagypáholya és nagyoriense egy f-

hatósággá egyesül, és mint »Magyarország symbolikus nagy-
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páholya« az els három symbolikus fokra nézve az egye-

düli jogos szabadkmivesi fhatóságot képezi.

2. Magyarország symbolikus nagypáholyának ebbeli

egyedüli jogosultságát Magyarország 33. \ nagytanácsa is

elismeri. Viszont elismeri Magyarország symbolikus nagy-

páholya az s és elfogadott skót szertartás 33.". fokának

eddig is fennállott nagytanácsát Magyarországon az egyedüli

jogos szabadkmivesi fhatóságnak az Összes magas fokokra

nézve a 4—33 fokig bezárólag.

3. A nagytanács symbolikus páholyokat sem nem alapit,

sem meg nem szüntet ; mint ilyen a páholyokkal semmi

hivatalos összeköttetésben nem áll, s az els három fokot

sem maga nem adja, sem mások által nem adatja meg.

4. Viszont Magyarország symbolikus nagypáholya

csupán symbolikus páholyokat alapit, esetleg szüntet be és

csak az els három fokban vesz fel és avat.

5. A magasfoku testvérek symbolikus páholyokban

csak is mesterekül tekintetnek.

6. A symbolikus páholyok részére az egyesülés tényleges

megtörténte eltt egységes alkotmány és egységes rituálé

dolgoztatik ki.»

A tizennégyes bizottság a további munka fel-

osztása és lehetleges gyorsítása céljából négy

albizottságot küld ki a következ munkakörrel

:

a) az els albizottság egységes alkotmány-

tervezetet készit

;

b) a második kidolgozza az egységes szertartás-

könyveket
;

c) a harmadik összeállítja a pénzügyi részt

;

d) a negyedik összeegyezteti a többiek munká-

latait s véleményes jelentéssel terjeszti azokat a

vegyes bizottság elé.

Az egyesülés elkészítési munkálkodásai közben

nagy érdekldéssel fogadják a testvérek ama statis-

10
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tikai kimutatásokat, a melyek a két tábor erejét

tüntetik fel, különösen a mköd páholyok, s test-

vérek számára való tekintettel.

E szerint a skótoknak 1883-ban, az általuk

alapitott 29 páholy közül, 13 mköd páholyuk

volt 459 taggal, mig a jánosrendi páholyok közül

25 páholy közül 23, s még 2 kör volt mködésben,

az activ tagok száma pedig 125 l-re emelkedett.

A jánosrendi páholyok közül épen a bennünket

legközelebbrl érdekl »Három fehér liliom* s a

bajai » Honszeretet* szüntette meg munkálkodását.

Az alvó skót páholyok között van az aradi »Frater-

nitás« a csabai »Béke«, a nagybecskereki »Thales«

az oraviczai » Kosmos «, a verseczi »Egalitás« és a

fehértemplomi »Fels der Wahrheit.

«

Szegedtl délre már csak romjait találjuk a

királyi mvészet hajlékainak !

A mi a két külön ritusu szabadkmivesség

anyagi viszonyait illeti,

Pénztári bevételek :

a jánosrendüeknél .... 39,878 írt.

a skótoknál 20,394 frt.

Összesen . 60,272 frt.

Özv. pers. bevételei

:

a jánosrendieknél .... 12,129 frt.

a skótoknál-

Összesen

Fösszeg

Ezzel szemben a kiadás .

2,771 frt.

14,900 frt.

75.172 frt.

50.094 frt.
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Pénztárban van :

a jánosrendüeknél . .

a skótoknál ....
Özv. perselyben van :

a jánosrendüeknél . .

a skótoknál ....
Összesen

12,794 frt.

5,424 frt.

7,459 frt.

1,754 frt.

27,431 frt.

Ezenkívül külön alapok cimén mind a két rí-

tusnál mintegy 60,000 frt van kezelésben.

Az unió megvalósításáért mindkét fél egyaránt

lelkesedik, a szükséges elmunkálatok azonban kissé

lassan haladnak elre, s e miatt egyes testvérek

azon aggodalmukat fejezik ki, hogy az unió létesí-

tését célzó tárgyalások nehézkes menetét az egye-

sülés szándékának lanyhulta okozza.

Eltelt az 1884-edik év els fele, míg Mezei Mór

az alkotmány tervezetét, Széli Farkas a törvényke-

zési szabályokat, Wohlfart Ern pedig a rituálét

elkészítette.

A nagypáholy azonban csak az 1885. év már-

cius havában van azon helyzetben, hogy az egy-

séges alkotmány, az ügyrend és a háromfok szer-

tartáskönyv tervezeteit a páholyoknak tárgyalás

végett megküldheti.

»A két rítus egybeolvadása*, — mondja ez alkalommal a

nagypáholy — »már évekkel elbb, még mieltt a fható-

ságok e kérdést felkarolták, egyesek és egész páholyok ál-

tal, mint felette üdvös és kívánatos ismételten szóba hoza-

tott, st utóbbi idben azo 1 nézet, hogy ezen ügy sikeres

keresztülvitele immár elodázhallan postulatumát képezi a

10*
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magyarországi szabadkmivesség további fejldésének, oly

általánossá válik, hogy annak megvalósitását a jelen pilla-

natban páholyaink már epedve várják. Azért is e nagy fontos-

ságú kérdést a legmelegebben ajánlva, felkérjük a szabad-

kmives testvéreket, hogy a megküldött tervezetek elbírálásánál

lelkiismeretesen eljárni, mindazonáltal minden kicsinyes-

kedést, ugy mint a kelleténél talán tul men akadékoskodást,

mellzni szíveskedjenek, annál inkább, mert a tervezetek ez

id szerinti elfogadása és szentesítése még nem zárja ki

azon lehetséget, hogy késbb, nevezetesen a nagygylések

alkalmával a netáni hiányok pótoltassanak és a közös alkot-

mányon még szükségeseknek mutatkozó változások és javí-

tások megtétethessenek.

Ezen általános megjegyzések után szükségesnek tartjuk

még egy részletes kérdést a szere'ett testvérek eltt tárgyalni,

t. i. a magas fokok kérdését. Ezen kétségtelen kényes kér-

dés — nézetünk szerint — az alkotmánytervezet által sze-

rencsés megoldást nyert, a mennyiben ennek több czikkelye

világosan és határozottan kimondja, hogy a magas fokok a

páholyokra a legkisebb befolyást sem gyakorolhatják, mert

ezek nemcsak semmiféle alaki vagy hivatalos összeköttetés-

ben egymással ezentúl nem állanak és nem állhatnak, ha-

nem még azon küls jelek is, melyek a magas fokok léte-

lére utalnának, a páholyokból ki vannak zárva.

A magas fokok egyszer elismerése az egyesitett magyar-

országi symbolikus szabadkm ivességre semmi hátránynyal

sem fog járni s azt annál jogosabban állithatjuk, miután a

magas fokok fhatósága a jánosrendi nagypáholy által ed-

dig is el volt ismerve, st vele cartell egyezségben is állott,

s miután a jánosrendi páholyokban mindig léteztek testvé-

rek, kik a magas fokokat birták, — például Pulszky Ferenc

nagymesterünk, ki mind a 33 fokot birja — a nélkül, hogy

az a mi páholyainkra a legkisebb káros befolyást gyakorolta

volna, st a legjobb informátiók alapján kimondhatjuk, hogy

a magas fokokat bíró testvérek még a skót szertartású pá-

holyokra — mely páholyok kötelébe tartoznak — sem
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gyakoroltak a magas fokok értelmében, túlnyomó be-

folyást.

Ha azonban idvel, a mit nem hiszünk, még is kitn-

nék, hogy a magas fokok a symbolikus páholyokra kedve-

ztlen hatással volnának, akkor még mindig hatalmában

álland a nagygylésnek a hátrányok meggátlására a szük-

séges intézkedéseket megtenni.

Különben gondulják meg a testvérek, hogy közös

megegyezés csak ugy jöhetett létre, hogy mindkét fél egy-

más meggyzdését igaz szabadkmivesi szellemben tisztelve,

egymásnak engedményeket tett.

A mi végre a szertartáskönyveket illeti, a tervezet

csak ig n lényegtelen ilolgokban lér el a jánosrendi páho-

lyokban jelenleg divó szertartáskönyvektl, ugy, hogy ez

irányban is a nagyjelentség syn bolika nagyjában meg-

óvatott és fentarlatott.«

A tervezetek fogadtatása azonban a jánosrendi

páholyokban épen nem volt oly kedvez, mint azt

a fötisztikar remélte.

»Die altén Getreuen* páholy határozottan állást

foglal a. tervezetek ellen, s igen beható elabora-

tumával világítja meg a jánosrendü szabadkmives-

ség szempontjából a 14-es bizottság javaslatait.

Más páholyokban is mind ersebbé válik az elége-

detlenség az unió tervbe vett módozatai miatt.

Az »Árpád« -páholy ápril 7-ediki munkájában

értesül a nagypáholy leirata fell, s Szendry János

fmester elnöklete alatt Bauer Simon dr., Polgár

Sándor dr., Szivessy László dr. és Rósa Kálmán

dr. testvéreket bizza meg a tervezet áttanulmá-

nyozásával.

Polgár Sándor dr., az ötös bizottság eladója,

a május 15-ödikén tartott elsfokú munkán ter-
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jeszti az ügyet a páholy elé, határozoltan helytelenítve

a »Die altén Getreuen« páholy azon nézetét, hogy a

tervezetben a jánosrendiek a skótok javára abdicaltak

s hogy a szándékolt füzió következménye a tiszta

jánosrendüek újra szervezkedése s uj jánosrendü

nagypáholy alkotása lesz.

Az »Árpád «-páholy, az eladó fejtegetéseit

magáévá téve, a két ritus egyesülésébl a szabad-

kmivesség megersödését várja s erre még az

esetben is törekednék, ha a jánosrendnek bizonyos

fokig áldozatot kellene hoznia. Az alkotmány-

tervezetben, azonban nemhogy áldozatra nincs a

jánosrendü szabadkmivesség kényszerítve, st annak

érvényre jutása tapasztalható a skót ritus által tett

engedményekben. Mivel az alkotmány- tervezetben

épen a legkényesebb pont, a magas fokok kérdése,

a leghelyesebb módon van megoldva, azt általános

tárgyalás alapjául elfogadja. Abban, hogy az elége-

detlenek esetleg uj fhatóságot szerveznek, uj ve-

szedelmet nem lát, mert eddig is lehetett volna az

.

illuminátok, svédek vagy mások ritusa szerint szer-

vezkedni a már fennálló jánosrendü skót ritus

mellett.

Az »Árpád* -páholy tehát ez alkalommal újra

az unió mellett tör lándzsát s a terv mielbb való

megvalósításáért a küzdk sorába lép.

A testvér páholyok jelentékeny része azonban

a nagypáholy által megküldött tervezeteket, a »Die

altén Getreuen* példájára, még az általános tárgya-

lás alapjául sem fogadta el.
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A fnehézséget a magas fokok kérdése ké-

pezi. A jánosrendi páholyok a kidolgozott alkot-

mánytervezetben nem találnak elég biztosítékot arra

ézve, hogy az egyesülés által a jánosrendi jelleg

veszélyeztetni nem fog. A »Bauhütte« cimü szabad -

kmivesi lapban ismételve jelentek meg olyan cik-

kek, melyek az Uniót a tervezett alakban a jános-

rendi páholyokra nézve elfogadhatatlannak tüntetik

fel, mire a javaslat mellett küzd testvérek azzal

válaszolnak, hogy közlik azon szerzdést, mely a

33-adik fok legfbb tanácsa s az »Alpina« eimü

nagypáholy között Svájcban jött létre. Ezen szer-

zdés ugyanis majdnem szórói-szóra ugyanazon

pontozat okból áll, melyek a 14- es bizottság dolgo-

zatában kifejezést nyertek.

A svájci példa nem is állt egyedül, mert a

belga »Supréme conseil« s a symbolikus Nagy

Oriens -közölt 1881. augusztus 22-én létrejött szer-

zdés hasonlókép ugyanazon elvek alapján kelet-

kezett.

Mindez azonban nem képes a jánosrendü

páholyok aggodalmait szétoszlatni.

A jánosrendi páholyok ugyanis attól tartanak,

'

hogy a nagytanács a symbolikus nagypáholy fölött

álló testület gyanánt fog szerepelni s ez által a

szövetség fejének olyan hatalom jut kezébe, a mely

a symbolikus páholyok demokratikus szellemét

veszélyezteti.

»Ha a magas fokokat <
; s a nagytanácsot talán levesen

fogjuk föl-< — mondja az Kinlraehi -páholy — ha a
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titokzatos nagy tanács mögött kevesebb rejlik, akkor a skót

rítus részérl ezen alapszabály-tervezetet illetleg testvéries,

nyilt és alapos magyarázatot és fölvilágosítást kívántunk

volna.

»

A ftisztikar, mivel a két ritus egyesítésének

alapjául kidolgozott alkotmány-tervezetet a védelme

alatt dolgozó páholyoknak jelentékeny — bár ki-

sebb része — a tárgyalás alapjául sem fogadta el,

azon felhivást intézi a 14-es bizottság jánosrendü

tagjaihoz, hogy a tervezeten oly módositásokat

igyekezzenek létrehozni, a melyek a jánosrendü

páholyok kívánságait kielégítik.

A 14-es bizottság tehát, a páholyok kívánsá-

gait és indítványait lehetleg figyelembe véve. újra

átdolgozza a tervezetet, mire azután a nagypáholy

azon kérelemmel küldi szét tárgyalás végett, hogy

a páholyok jelentéseiket minél elbb közöljék a

ftisztikarral, miután a fusio ügye már a november

havi évi nagygylés napirendjére ki fog tzetni.

A XVIIÍ-adik rendes évi nagygylés végre el-

intézhette ezt a sokáig tárgyalt s annyi keserséget

okozott ügyet. A ftitkár felolvassa a ftisztikar

azon indítványát, hogy a 14-es bizottság által el-

készített ujonan alakítandó » Magyarországi 'sym-

bolikus nagypáholy* -ról szóló alkotmány-tervezet

— miután az a jánosrendi páholyok részérl nyil-

vánított kívánalmaknak megfelel — a részletes

tárgyalás alapjául elfogadtassák.

Ez ügyben szót kér Goldenberg Gyula dr., ki

hosszabb beszédben a magyarországi két szabad-

kmivesi rítus egyesítésének fontosságát kiemelvén,
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indítványozza, hogy a kérdéses alkotmány- terve-

zet a részletes tárgyalás mellzésével összeségben

(en bloc) elfogadtassák, kivéve a II. rész 5. §-ának

2-ik bekezdését, melynek következ módosítását in-

dítványozza :

»A nagytanács csak mester testvéreket avat fel a

magas fokokba, de csak akkor, ha azok a magyarországi

symbolikus nagypáholy oltalma alatt dolgozó oly páholynak

tagjai, mely a magyarországi symbolikus nagypáholy ala-

kulása után négy hét alatt, vagy ha késbben keletkezik

az alakulása és befogadtatása iránt a magyarországi symbo-

likus nagypáholyhoz intézett kérvényében a magas fokok

elvben való elfogadása mellett nyilatkozott.*

A nagytekintetü nagymester testvér, miután

e tárgyhoz senki sem kivánt szólani, kimondja a

határozatot, mely szerint Magyarország jánosrendi

nagypáholyának XVIII-adik nagygylése a ftiszti-

kar által bemutatott alkotmány-tervezetet az alakí-

tandó magyarországi symbolikus nagypáholy alapsza-

bályai gyanánt, Goldenberg Gyula dr. testvérnek a II.

R. 5. §-ának 2-adik kikezdésére vonatkozó módosít -

ványával egyhangúlag elfogadja. Kijelenti továbbá

elnökl nagymester testvér, hogy h kívánsága,

miszerint az imént nyilvántartott határozat kiegé-

szítést nyerjen a magyarországi nagyoriens védelme

alatt dolgozó páholyok hasonló határozata által,

hogy igy a skót testvéreket, kik eddig is velünk együtt

éreztek és egy cél felé törekedtek, mint egy családhoz

tartozó tagokat, szoríthassuk testvéri keblünkhöz.

A nagyoriens november hó 29-edikén tar-

totta meg évi közgylését, s ez alkalommal egy-
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hangulag kimondja, hogy a magyarországi jánosrendi

nagypáholylykl való uniót, a 14-es bizottságnak erre

vonatkozó alapszabály és agyrend tervezete alapján

a jánosrendü nagypáholy XVIlI-adik évi nagygylé-

sével teljesen egyértelmüleg elfogadja. :

Az »Árpád « -páholy a két ritus egyesülését tár-

gyaló XVIII. évi nagygylésen Nyilassy Pál dr.,

Bauer Simon dr. és Gferer Miklós testvérek által

képviseltette magát, a kiknek nevében Bauer testvér

a november 5-ödiki munkán jelenti be azon örven-

detes hirt, hogy a két ritus egyesülése immár

ténynyé vált.

A két nagygylés egyértelm határozata után ;i

magyarországi symbolikus nagypáholy alapszabályai

a magyar kir. kormány megersítését rövid idn

elnyerték, s a 14-es bizottság megállapodásai szerint

1886. március 21-edik napjaira az összes páholyok

meghívást nyertek az uj fhatóságot megalakító kö-

zös gylésre.

A magyarszági jánosrendi nagypáholy 1886

március 20-adikán tartotta utolsó negyedéves gy-
lését, s 21-edikén megalakul az összes hazai páho-

lyok részvételével » Magyarország symbolikus nagy-

páholya. «

Joannovics György az alakuló ülés vezetésére

felkért nagymester elfoglalván az elnöki helyet, a

következ szavakat intézi a közgyléshez :

»Szeretett testvérek '.

Magyarországban külön-külön dolgozó két szabad-

kniivesség mától fogva nincs többé, A jelszó most már ez:
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Egységes mködés. E jelszó fontosságát magyarázni annyi

lenne, mint fényes nappal fáklyákat gyújtani. Hisz az e szó

jelölte gondolat vezérelt mindnyájunkat évek hosszú so-

rán át, e magasztos eszme szülte az uniol 1

Nem elmélkedem tehát, nem is tehetném, mert o pil-

lanatban minden más gondolatol háttérbe szrit bennem is,

tudom mindnyájunkban egy eleven érzel : az öröm érzete.

Ezt kell kifejeznem, és ezt is hasztalan igyekezném sok

szóval nyilvánítani. Annak a kijelentésére szorítkozom tehát,

hogy az öröm érzete teljesen elfoglalta keblünkben azt a

helyet, a melyet az egymásért táplált testvéri szeretet fen-

hagyott számára.

De e testvéri szeretet érlelte meg az egyesülési;

ugyanez fogja tartóssá, felbonthatatlanná tenni. El fogja

oszlatni az egyszer-máskor felmerül félreértéseket, arra

intvén mindegyikünket, hogy az igazi szeretel a kölcsönös

engedékenységben nyilvánul. Lehetetlent nem fogunk kivánni

egymástól.

A mai közgylés a legnagyobb ünnep is egyúttal.

Fogadják kedves testvéreim legforróbb köszönetem kifejezé-

sét a megtiszteltetésért, amelyben részesítettek abbeli hatá-

rozatukkal, hogy immár egységes szövetségünk ez ünnepét

én nyissam meg, hogy a legels közgylést én nyilvánítsam

megalakultnak és vezessem addig a percig, a melyben a

tanácskozás vezetése az erre kijelölt uj tényez kezébe

megyén át.

»Egy nagy szabadkmives mhely, ezrek vállvetett

egységes közremködése és egy kéz, a mely vezeti a mun-

kákat !«

Hogy az e három részbl összetett szép ige testté

váljon, azzal a kívánattal fejezem be szózatomat és aján-

lom magamat testvéri szeretetükbe.

Magyarország symbolikus nagypáholyának ezen köz-

gylését megnyitottnak nyilvánítom.

«

E megnyitó beszéd után Joannovics (lyörgy és

Pulszky Ferenc testvérek lemondanak nagymesteri
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tisztükrl és elbocsátják a két fhatóság oltalma

alatt állott páholyokat azok kötelékeibl, mire

megtörténik az uj ftisztikar megalakítása. Az egy-

séges szavazás a symbolikus nagypáholy els nagy-

mesterévé Pulszky Ferencet, els helyettes nagy-

mestereivé pedig Rakovszky István és Szontagh Áb-

rahám dr. testvéreket emelte.

Pulszky Ferenc erre a következ szavakat

intézi a közgyléshez !

»Midn a testvérek bizalmából a kalapácsot átveszem,

elször is hálaérzetemnek adok kifejezést ezen rendkiviili

megtiszteltetésért, melynél alig ismerek magasabbat, mert

egyenlk, testvérek közt engem emeltek a vezéri polcra.

Fogadják még egyszer igéretemet, hogy lankadó ermnek
megfeszítésével azon feladatnak megfelelni törekszem, mely

elttem áll. A mint ily alkalmakkal megtörténni szokott, a

választásnál inkább a múltra voltak tekintettel, mint a

jövre, mely ifjabb ert igényelhetne.

Magasztos feladatunk ugyanaz marad, mely a királyi

mesterség kezdete óta nem változott, a humanismus, a fel-

világosítás terjesztése, mely az emberi nem minden tagját

testvéri szeretettel öleli át. Ellenségeink szintén a régiek,

azok, kik mindenütt válaszfalakat emelnek, hogy a szétválasz-

tottakat annál könnyebben leigázhassák, kiket, mindamellett,

hogy számunk csekély, mégis elveink megfélemlítenek.

Ezekben tudjuk mi is ernket, s nem gondolva elle-

neink anathémáival és üldözéseivel, folytatjuk utunkat a

magasztos cél fplé.

Küls formák választottak el bennünket eddig, de

miután célunk ugyanaz, testvéri kezet nyújtottunk egymás-

nak
; a folyam két árja egyesült, hogy annál sikeresebben

termékenyítse meg a talajt.

A mai napon kezddik a tavasz, mely a télen át szuny-

nyadó erket uj életre ébreszti; legyen uj alakulásunk els
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napja a királyi mesterségnek is ifjú tavasza, mely uj igyek-

vésre buzdítson bennünket, bogy a nehéz munkában ki ne

fáradjunk s folytassuk utunkat azon ösvényen, mely eddig

is nem megvetend sikerre vezetett. Bizonyítsuk be tetteink

által, hogy azon láncban, mely az egész földtekét körül-

övezi, a mi láncszemünk nem a legértéktelenebb, s azért

mint kalapácsvezet nagymester az összes testvérek nevében

bátran kijelenthetem, hogy mindegyikönk tehetsége szerint

igyekezni fog megfelelni szabadkmivesi kötelességeinek.

Üdvözlöm önöket szeretett testvérek a mai nevezetes

munkánál.

«

Az alakuló gylés azon számos és bokros ér-

demekre való tekintettel, melyeket Joannovics György,

Berecz Antal és Németh Miklós testvérek a magyar-

országi szabadkmivesség érdekében kifejtett mun-

kálkodásuk által szereztek, ket a magyarországi

symbolikus nagypáholy tiszteletbeli nagymesterévé

választja meg.

Az » Árpád i- páholyban Nyilassy Pál dr. fméster

testvér, ki páholyunkat az alakuló ülésen képviselte

ápril elsején teszi meg jelentését. A páholy öröm-

mel vesz tudomást a történtekrl, s az ápril else-

jén tartott munkán szabadkmivesi módon üdvözli

a megalakult »Symbolikus nagypáholyt.* Midn pe-

dig az uj fhatóságtól azon felszólítást nyeri, hogy

nyilatkozzék az iránt, elíogadja-e elvben a magas

fokokat vagy nem? a páholy kijelenti, hogy mivel

a magas fokok elleni álláspontját a két ritus egye-

sítésére vonatkozó tárgyalásai alkalmával részlete-

sen és behatóan kifejtette, ezen állásfoglalástól je-

lenleg sem tér el, s a tiszta jánosrendi jelleget

továbbra is meg fogja rizni.
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Az unió megvalósításának munkájában kevesebb

rész jutott maguknak páholyoknak, mint a két fél szö-

vetségkötésének létrehozásában. Most már ugyanis ugy

a jánosrendiek mint a skótok szervezett fhatóság

alatt mködtek, s igy az egész ország szabadkmi-

vességére vonatkozó tervek keresztülvitelére termé-

szetszerleg a fhatóságok voltak hivatva. Mivel

pedig az egyesülést mindkét fél szintén akarta,

nem volt szükség arra, hogy a páholyok erltessék

az uniót keresztül.

Az »Árpád « -páholynak sem jutott tehát oly

jelents szerep ez alkalommal, mint a szövetség-

kötés elkészitésében. Mindazonáltal azonban vala-

mikor nyilatkoznia kellett az unió ügyében, minden-

kor hü maradt azon elvéhez, hogy a magyarországi

szabadkmivesség legyen : demokratikus szellem,

egységes és ers.

*fc
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Azon élénkség, melyet páholyunk Pulszky

Ferenc nagymesternek 1885-ödiki látogatása alkal-

mával tanúsított, nem tnik el nyomtalanul az

ünnepségek lezajlása után. A páholy szerencséjére

oly szellemi munkások veszik fel a kötényt, akik

a magasabb ideákért való lelkesedésüket hozzák a

a kir. mvészet templomába, s uj irányt adnak az

elernyedt páholy munkásságának.

Az ifjú nemzedék buzgósága csakhamar meg-

szabadítja a testvérek körét a csüggedés, kedvet-

lenség nyomasztó levegjétl, s az anyagi kérdések

zrzavarába bonyolult páholyt, felfelé irányított te-

kintettel, a haladás útjára segiti.

A páholy fegyelmezésének és restaurálásának

nagy feladatához szükséges lelkesedést, tapintatos

ságot és akaratert a páholy Nyilasy Fái dr. test-

vér személyében látja legnagyobb mértékben össz-

pontosulva, s azért az 1895. szeptember 4-edikén
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tartott tisztújítás alkalmával t emeli a fmesteri

tisztségre.

Az uj vezér a legels munkán a tisztikar m-
ködési programmjával lép a testvérek elé, s a kö-

vetkez tiz pontban foglalja össze a legközelebbi

tennivalót.

1. A páholy vagyonára vonatkozó könyvelés lezárása.

2. A pénztárak megvizsgálása.

3. A hátralékos tagsági dijak és kölcsönök lehetség

szerinti beszerzése és gyümölcsöztetése.

é. Vagyon-leltár készítése.

5. Az irattár és könyvtár leltározása és kiegészítése.

6. Költségelirányzat készítése és elterjesztése.

7. A nagypáholy számlájának rendezése.

8. Az iránt való intézkedés, hogy a testvérek a páholy

munkáit pontosan látogassák, a mulasztók pénzbüntetést

fizessenek, a tízszer indokolatlanul elmaradók ellen a fe-

gyelmi vizsgálat elrendeltessék.

9. A városi közügyek melegebb felkarolása ; s végre

10. Oly testvérek ellen, a kikkel szemben az kívánatos-

nak mutatkozik, a fegyelmi eljárásnak haladéktalan meg-

indítása.

Magának a tisztikarnak programmjából is kitnik,

hogy az anyagi ügyek rendezése a legégetbb szükség.

A nagypáholy sürgeti a páholy tartozásainak

kifizetését, s 300 frtnak haladék nélkül való fel-

küldését kéri. A páholy megküldi a kért összeget, a

tartozási ügy rendezése azonban erre megint csak

lekerül a napirendrl.

A könyvelés adatainak kiegészítése és a szám-

adások szabályszer lezárása volt a legnehezebb

feladat, mert e nehéz s kellemetlenséggel járó munka
teljesítésére senki sem vállalkozott. E miatt azután
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a részletes pénztári jelenlés is egyik évrl a má-

sikra maradt.

A hátralékos tagsági dijak és kölcsönök behaj-

tását azonban az uj tisztikar a legnagyobb erélylyel

szorgalmazza s midn a felszólítás, kérés kell

eredményre nem vezet, a páholylyal az összes köl-

csönöket felmondatja, oly formán, hogy az adósok

köteleztetnek 1887. márciustól kezdve tartozásuk

5%-át havonként a pénztárba befizetni, a ki pedig

e rendelkezésnek eleget nem tesz, az a kamat-

mentesség kedvezményét elveszíti, s az összes tar-

tozás haladéktalan visszatérítésére lesz kényszerítve.

E határozottságnak meg is volt a látszata.

Nemsokára 5000 frt van már a pénztárban, s 8000

írtnak mielbbi befizetése remélhet. Már ekkor

azonban nyilvánvalóvá lett, hogy a kölcsön egy

része a páholyra nézve elveszett.

A financiális zavaroknak fokát az képezte,

hogy az » Árpád* -páholyban tulajdonkép nem

volt, már évek óta megállapodás arra nézve, ki

tartozik a könyvelés munkáját teljesíteni. Az ismé-

telt sürgetések, felszólalások ennélfogva célra nem

vezettek, mert soha sem volt tisztán megjelölve,

kinek a mulasztása miatt nem halad a rendezés

ügye elre, s a páholy maga sem volt tisztában az

iránt, kitl követelheti a könyvelés munkájának

teljesítését.

Az 1887-edik évben végre legalább rendes

költségvetést terjeszt a tisztikar a páholy elé. Már

ez is nagy haladást jelent az elz évekhez képest.
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Ez alkalommal a páholy belátja, hogy a jövedelmi

elirányzat a kiadások fedezésére nem elé^, s a

tagsági dijat 15 frtról 18 frtra, felvételi dijat pedig

25 frtról 30 frtra emeli fel.

A nagypáholy követelésének tisztázása is nagy

nehézségekkel járt, s ez annál hátrányosabb volt a

páholyra nézve, mert a fhatóságnak hangulatát

irányunkban nem kis mértékben elrontotta.

Az anyagi kérdések nehézségeivel való küzkö-

dés közepette azonban a páholymunkák látogatott-

sága és tartalmassága érdekében tett intézkedések

határozott eredményeket érnek el ezen évek folya-

mán. Sürgetik az oktató munkák s a nvérestélyek

tartását s azon elvet hangoztatják, hogy a mint a

testvéreknek kötelessége a munkákon pontosan

megjelenni, ugy viszont a páholy tartozik a kell

szellemi munkaanyagról gondoskodni. A fokozódó

szellemi tevékenységgel kapcsolatosan a városi köz-

ügyek terén is élénkebb közremködés tapasztalható.

Több rendbeli intézkedés történt az alkalmat-

lan elemek távoltartására vonatkozólag is. A fegyelmi

eljárás meginditása alkalmával azon tisztikari indít-

vány válik határozattá, hogy a hitelezkkel való

»egyezkedés« puszta ténye miatt, — bármily okból

keletkezett is az, — az illet testvér a páholy köte-

lékeibl való távozásra legyen kényszerülve.

A munkásság élénkitése céljából a tisztikar

megalakittatja a gazdasági és irodalmi bizottságokat,

s egy külön bizottságot küld ki a páholy mködé-
sét feltüntet jelentés szerkesztésére.
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A tisztikar buzgó munkatársra talál az irodalmi

bizottságban, amely : a tiszteletbeli fmesterré meg-

választott Szendri János elnöklete alatt Bauer Si-

mon dr.. Kovács János, Kulinyi Zsigmond és Polgár

Sándor dr. testvérekbl alakulva, a szellemi munkás-

ságot csakhamar oly magas színvonalra emeli, amely

eladdig a páholy által még csak megközelitve sem volt.

Maga azon jelentés, melyet Kulinyi Zsigmond

az irodalmi bizottságnak 1886. július 29-edikén tar-

tott els értekezletérl a páholy elé terjeszt, a min-

den nemes ügyért való lelkesedés kiváló példája.

»A ki igaz tisztelettel van eltelve a szabadkmivesség

magasztos céljai iránt, annak óhajtania kell, hogy valahol

az emberbarátok nagy szövetségének egy szerény hajléka

van, abban soha nem szn lelkesedéssel ápolják a meg-

tisztult, eszményi emberszeretet cultusát e hatalmas szövet-

ségnek legkisebb porszemei is. A szabadkmives fogadás

h, tökéletes beváltása abban áll, hogy az óriási láncnak

minden egyes kapcsa tényleg egy részecskéje legyen annak

az ernek, mely a társadalmakat jobb és nemesebb irányba

van hivatva terelni.*

E magas szempontból lehetetlen az » Árpád «-

páholy szellemére és mködésére megelégedéssel

tekinteni, s Kulinyi testvér is sajnálattal és fájda-

lommal látja egyes testvéreknél a közönynek,

következéseiben aggasztóvá válható, mérvét. Ez

ellen a közöny ellen az eszmék fegyverével kell

küzdeni, s e munkában az irodalmi bizottság kész

örömmel áll a páholy vezetinek rendelkezésére.

Az irodalmi bizottság egyelre a következ terveket

viszi a páholy elé, mint olyanokat, melyeknek keresztül-

vitelére legjobb erinket érdemes fordítani.
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1. Polgár Sándor dr. egy rabsegélyz egylet kezdemé-

nyezésének tervéf veti fel. Egy ily kiválóan humanisticus

egyesületnek valóban felesleges propagandát csinálni sza-

badkmivesek között, kik az omberszeretet tanait vallják

és hirdetik. Szebb célja már a mi szövetségünknek is alig

lebet, mint visszaadni a becsületes társadalomnak az élet-

küzdelmében elbukottakat és lehetvé tenni, hogy a bntl
való megtisztulásuk után jóakaró segítség vezesse ket
vissza a tisztesség útjára, módot adva nekik némi kis

segély és munkaeszközök nyújtása, esetleg alkalmazás szer-

zése által arra, hogy igyekezetük után becsülettel keres-

hessék meg kenyerüket és munkás tagjaivá legyenek a

társadalomnak, melynek nincsenek nagyobb ellenségei a

heréknél és a naplopóknak

Szükségesnek tartjuk, hogy a páholy, mint kezdemé-

nyez, szélesebb alapokon szervezend rabsegélyz egye-

sület létesítésére segítségül hívja nem csupán a sokfell

igénybe vett szegedi közönséget, hanem a szegedi törvény-

szék területéhez tartozó két megye társadalmát, megszerezve

Csanád- és Csongrád-vármegyék hatóságainak, valamint

a nagyobb uradalmaknak anyagi és erkölcsi támogatását.

2. Szendri János egy gyermek-menhely berendezéséi

javasolja, ott, a hol kisdedóvó nincs, a Móra városrészben.

Tervét az a tapasztalás támogatja, hogy e városrészben

lakó nagyszámú kofák és kézimunkások, mialatt kereset

után látnak, gyermekeiket kénytelenek magukra hagyni,

kitéve azokat a legborzasztóbb szerencsétlenségeknek, melyek-

rl idnként hajmereszt példákat olvasunk.

A menedékház oly jelleg lenne, hogy abban a kenyere

után men szül 2—5 éves gyermekét reggeltl estig ügyelet

alá helyezhetné, megszabadulna igy az aggodalomtól, mely

gyakran a kereset föladására készti.

A menedékhely létesítése nem igényelne nagyobb

költséget. Szeged városa bizonyára készséggel engedne át

e célra egy államkölcsönös házat, míg a felügyeletet szíve-

sen elvállalnák az emiitett városrészben lakó jobbmódu
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polgárasszonyok, kiknek a társadalom ily nemes szolgála-

tába való bevonása már magában véve is oly cél, mely a

páholy kezdeményezésére méltó.

3. Szivessy László dr. azt a kiválóan fontos célt kí-

vánná elsegíteni, hogy a tanköteles gyermekek lehetleg

valamennyien rászoriüassanak az iskolák látogatására.

Szükségesnek tartja, hogy a szegényebb sorsa gyermekeknek

az iskola látogatását esetleg ruha vagy könyvsegély nyúj-

tása által könnyítsük meg, és e célból 10—10 kr. havi

díj fizetésére alapított egyesületet létesítsünk, természetesen

a legmesszebb körökre kiterjesztve.

Az irodalmi bizottság e tervet is figyelmébe ajánlja a

páholynak és esetleg kombinálandónak tartja azt a »ron-

gyos-egylet«-nek Kovács János által fölvetett eszméjével és

annak céljaira nyilvános fölolvasások rendezésével.

4?. Fölhívja az irodalmi bizottság a páholy gondját

arra, hojy hazai és külföldi szabadkmivesi lapokat járasson

és bizza meg egyik tagját, mikép e lapok teljes anyagát

áttanulmányozva, rövid idközönként jelentéseket tegyen

mindazon mozgalmakról és érdekesebb eseményekrl, me-

lyek a magyarországi és külföldi páholyokban elfordulnak,

5. Végül a páholy szellemi életének élénkítésére azt

javasolja az irodalmi bizottság, hogy a páholyban minél

többször tartassanak fölolvasások az erre készséget mutató

tagok jelentkezésének rendjében, vagy esetleg fölkérend

páholytagok által.

Az irodalmi bizottság valóban bséges munka-

anyagot tár a páholy elé. Van már mirl tárgyalni,

tervezgetni!

A páholy pedig e felbuzdulás láttára elhatá-

rozza, hogy minden hét péntekén este tel 8 órakor

munkát tart, és a testvéreket arra kötele/J, hogy

azon minden külön meghívás nélkül megjelenjenek.
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Az irodalmi bizottság által felvetett tervek közül

a rabsegélyz egyesület alapitására irányuló indítvány

kerül elször napirendre, Polgár Sándor dr. elterjesz-

tésében. Az országban már meglev három enemü

intézménynyel, — melyek mindegyike szabadkmi-

vesek kezdeményezésére alakult — Polgár Sándor dr.

épen nincsen megelégedve, s azt ajánlja, hogy

az alakítandó egyesü'etet lehetleg széles alapokon

kell felépiteni. Be kell vonni a mozgalomba Szeged

társadalmát, a törvényszék egész testületét s a

szomszédos megyék, városok és községek érdekelt-

ségét. A páholy csak mint kezdeményez szerepeljen,

a terv keresztül vitelében azonban illetékes profán

egyének nyerjék a f szerepet ; — a kmives dol-

gozzék névtelenül és buzgón mindenütt, a hol nemes

ügy szolgálatában épit az emberszeretet!

A páholy általános helyesléssel fogadja a fel-

vetett eszmét, s a leghivatottabb munkások fognak

az elkészítés feladatához.

Nemsokára Szivessy László dr. is elkészül az

iskoláztatás támogatására, valamint a rongyos egye

sülét megalkotására irányuló javaslatával s igen

érdekes és tanulságos beszédben terjeszti azt a

páholy elé. — Az eszmecsere, mely e tárgy felett

keletkezett, teljesen leköti a testvérek érdekldését,

s még a következ munka nagy részét is elfoglalja.

Végül a páholy azon kérdéssel terjeszti vissza az

indítványt az irodalmi bizottsághoz, mikép lehetne

e tervet egy süketnéma intézet felállításával kap-

csolni össze ?
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Mieltt az irodalmi bizottság e kérdés megol-

dásának módozatát megállapíthatná, Szivessy László

dr. újra szóba hozza az éhez és fázó iskolás

gyermekek ügyét, s indítványozza, hogy a páholy

tegyen sürgsen intézkedéseket e szegény gyermekek

szomorú helyzetének javítására.

A páholy megbízza Szivessy és Kulinyi test-

véreket, hogy e czélra a hatóság s a sajtó támo-

gatását megnyerni igyekezzenek.

Kulinyi Zsigmond már a legközelebbi munka al-

kalmával jelenti, hogy bár a szükséges statistikai ada-

tokat még nem szerezhette meg egész teljességükben,

már is megdöbbent nyomorúság képe tárul fel eltte.

— Javasolja, hogy a sajtó utján kell a szegény

gyermekek érdekében propagandát csinálni, s fel

kell rázni a társadalmat, hogy ezen humánus ügyet

szivére vegye.

A páholy 100 frtot adományoz az éhez iskolás

gyermekek segélyezésére.

A társadalom azonban sajnálatos közönyössé-

get tanusit az éhez iskolás gyermekek nyomorával

szemben. E körülmény folytán a páholy saját körében

keres módozatokat a kitzött cél megvalósítására.

A kiküldött bizottság már a legels munkán

elterjeszti, hogy ezen ügyben egy nagyobb nyilvános

értekezletet fog a » Tisza* szálló kistermében össze-

hivni, s hogy az eddig elért eredmények után mégis

remélni lehet a társadalom irányadó tényezinek

nagyobbmérvü érdekldését és részvételét.
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Az értekezlet, melyen városunk müveit közön-

sége nagy számmal volt képviselve, hatvan tagú

bizottságot alakit meg a mozgalom vezetésére. Ez

által a szegény iskolás gyermekek gyámolitására

sikerült magát Szeged város társadalmát megnyerni,

s nemsokára tényleges eredmények tanusitják a pá-

holy által indított mozgalomnak sikerét.

Az » Árpád* -páholy valódi lelkesedéssel karolta

(el a szegény iskolás gyermekek segélyezésének

kérdését. — Az eszme felvetése után alig múlik el

egyetlen munka, hogy azzal a testvérek ne foglal-

koznának, s csak akkor kerül le ezen ügy a

napirendrl, midn a páholy, hivatott profán egyének

buzgósága által, tervét teljesen biztosítva látja.

Az irodalmi bizottság, valódi szabadkmüvesi

lelkesedéssel munkálva a páholy szellemi életének

felélénkitésén, a cigánykérdést is a páholy tárgya-

lásai körébe vonja. Kulinyi Zsigmond testvér a bizott-

ság eladója, az 1886. december 17-ediki munkán,

ép oly érdekes mint tárgyilagos szép beszédben

vázolja a kóbor cigányok szánalmas helyzetét, s

indítványt tesz arra nézve, hogy páholyunk e páriák

társadalmi befogadására mozgalmat kezdeményezzen.

A páholy örömmel fogadja a cigánykérdés meg-

oldásának eszméjét s Kulinyi Zsigmond és Kovács

János testvéreket arra kéri fel, hogy ezen ügyben

memorandumot készítsenek a szükséges tenni valók

megismertetésére.

E közben ugyancsak Kulinyi azon kedves hírrel

lepi meg az »Árpád«-páholyt, hogy a ^Könyves
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Kálmán* nagyobb számú küldöttség által fogja páho-

lyunkat meglátogatni.

A páholy a vendégek óhajtására az ápril elsejére

es munkát, másodikára — szombati napra —
helyezi át, s felkéri Kulinyi Zsigmond és Kovács

János testvéreket, hogy az ünnepi munka ftárgyául

a »cigány kérdésrl* irt tanulmányukat mutassák be.

Az ápril másodikán tartolt díszmunka alkal-

mával a » Könyves Kálmán* -páholy tagjai közül

:

Mezei Mór fmester, Gelléri Mór hely. lomester.

Biró Kálmán dr., Bastoria Vilibald, Hevesi József,

Majorossy (iéza, Fekete Ignác, Jellinek Lajos,

Kenedi (léza, Fraenkel Sándor dr., Grünwald Mór

dr. és Révész Adolf testvérek jelentek meg vendé-

gekül az » Árpád* -páholy templomában.

Az est munkarendjének legértékesebb számát

Kulinyi Zsigmond és Kovács János emlékirata

képezte. A dolgozat igen érdekesen és kimeríten

tárgyalja a kóbor cigányok nyomorúságos helyze-

tét. Az eladás után Gelléri Mór testvér kívána-

tosnak tartja, hogy a memorandumot nyomtatásban

az összes testvér- páholyok megkapják, s az abban

kifejtett eszmékkel mindenütt behatóan foglal-

kozzanak.

Mezei Mór dr. testvér pedig készséggel fel-

ajánlja közremködését arra, hogy e kérdés iránt

ugy a » Könyves Kálmán*, mint a fvárosi sajtó

melegen érdekldjék.

A »Könyves Kálmán*-páholy tagjainak látoga-

tását páholyunk még az 1887. év lolyamán viszo-
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nozza. Szivessy László dr. a december 2 odikán

tartott munkánkon tesz jelentést azon szives fogad-

tatásról, melyben az » Árpád* -páholy tagjai a

» Könyves Kálmán* otthonában részesültek.

A czigánykérdésrl irt tanulmányt páholyunk

illetékes elintézés végett a nagypáholyhoz terjeszti

fel, s azon reményben van, hogy ezen ügy az évi

közgylés munkarendjén szerepelni fog.

A symbolikus nagypáholy második évi köz-

gylésén, az » Árpád* -páholy felszólalása folytán,

utólagosan csakugyan felvette a cigánykérdést is a

tárgysorozat közé, s beható tanácskozás után, mely-

ben Kulinyi Zsigmond fejti ki a cigánykérdés meg-

oldásának nagy fontosságát és éget szükségét, azt

határozza, hogy az »Árpád* -páholyt az ügy meg-

oldására vonatkozó concrét javaslat kidolgozására

hivja fel.

A nagypáholyban lefolyt tárgyalásról itthon

Kulinyi Zsigmond testvér tesz jelentést, kifejezve

elégedetlenségét a miatt, hogy a közgylésen ez

ügyet a tárgyalásra kellleg elö nem készitették.

Kulinyi és Kovács testvérek a cigánykérdés

tanulmányozásával tovább is buzgón foglalkoznak.

Eleinte szóba kerül, hogy az egész dolgozat a páholy

költségén jelenjen meg, késbb a terjedelem növe-

kedésével Kulinyi és Kovács testvérek azt tervezik,

hogy a munkát a páholy segélyével saját maguk

adják ki, s bocsátják a könyvpiacra. A páholy a

legnagyobb készséggel ajánlja fel támogatását, 100

példányra eljegyez, s az esetre, ha a kiadás költ-
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ségei meg nem térülnének, kétszáz írttal hajlandó

az iró testvéreket a nagyobb anyagi veszteségtl

megvédelmezni ; egyszersmind elhatározza, hogy a

kibocsátandó prospectust a testvér páholyokhoz

szétküldi, s a mii ajánlására és terjesztésére min-

den telhett megtesz.

Sajnos, hogy e szép tervezgetést Kovács János

testvérnek a páholy kötelékeibl való kiválása félbe

szakítja.

Az irodalmi bizottság buzgó tagjain kivül még

Deutsch Adolf testvér tart ez idben igen érdekes

felolvasást, a gyári munkások ügyét világosítva meg

a páholy eltt. Nagy vonásokban rajzolja azon ve-

szedelmes mozgalmakat, melyeket az ipar terén

elre haladott nyugati államokban, Német-, Francia-,

Angolországban és Belgiumban a gyári munkások

elégedetlensége idéz el, s melyek gyakran csak

fegyveres erszakkal fojthatok el.

Deutsch Adolf tv. saját tapasztalataiból felemlíti, Le

Creusot francia g-yárvárost — Saüne et Loire departernent —
amely munkás zavargásoktól ez ideig teljesen meg volt ki-

méivé. E város nagyságát Schneidernek, ama kitn fér-

fiúnak köszönheti, aki III. Napóleon idejében, Hausmannal

együttesen a szögletes Parisból a világ legszebb városát al-

kotá meg. Schneider 1837-ben létesítette itt azt a vasmüvet,

melybl 1846-ban már egy 4000 lakosú város keletkezett,

e szám azóta 28 ezerre emelkedett, a melyben 15,500 gyári

munkás van.

A város körül 5 munkástelep épült : Propriétaire, Vil-

ledieu, Croix, Menée és Szt.-Eugéne, a melyekben a mun-

kások célszer lakásokban vannak elhelyezve. S ez az meg-

elégedettségüknek legfbb oka, s nyugalmuk egyik biztositéka-
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Minden lakóház a gyártulajdonosnak 660 frtba kerül,

s mivel a munkás azért 29 frtot fizet, 4%-nál valamivel

többet jövedelmez.

A felolvasó bemutatja a munkásházak tervrajzát, s

azon nézetét fejezi ki, hogy a munkás osztály számára ná-

lunk is lehetséges volna ily telepeket létesíteni, a pénzinté-

zetek a szükséges tkét szívesen ellegeznék
; s ha ily irány-

ban valamit tenni képesek volnánk a társadalom jöv bé-

kéjének és nyugalmának érdekében s a legnehezebb mun-
kát teljesít embertársaink javára és védelmére végeznénk

hasznos szolgálatot.

A páholy elismeréssel fogadja Deutsch testvér

felolvasását s az abban kifejezett indítványt az

irodalmi bizottsághoz utalja a további teendk meg-

jelölése végett.

Az élénk szellemi munkásság emez idszaká-

ban a páholy több munkán át foglalkozik a lufton

kérdéssel is.

A » Testvérülés* páholy lS86-odik évben a

következ inditványnyal lép a szövetségtanács elé :

»Magyaroszág symb. nagypáholya tegye meg a kez-

deményez lépéseket az iránt, hogy lehetvé tétessék, mi-

szerint kiképeztetésük céljából Budapesten, vagy hazánknak

nagyobb, szabadkmivesi páholylyal biró városaiban idnként

tartózkodó luftonokat erkölcsi vagy testi károktól megóvhas-

suk, hogy azokat szükség esetén addig, mig szüleik vagy

rokonaik személyesen közbenjárhatnak, tanácscsal vagy tet-

tel segítsük és így a szülei gondozást némileg pótoljuk. <

Az » Árpád*.-páholy szívesen vállalkozik arra,

hogy az itteni keleten tartózkodó szabadkmives

liuk felett felügyeletet gyakoroljon, ha erre a szülk

vagy a nagypáholy részérl felszólítás érkezik hozzá.

Három esetben pedig egyes testvéreink szabadk-
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mivesi felügyelet alá, vagy a munkákban való be-

fogadásra ajánlották fiaikat. De egy esetben sem

lehetett a kívánt célt elérni. Maguk a testvérek

sem igen voltak a lufton intézmény rendeltelése fe-

ll tisztában. A vitákban kifejezésre jutott ellentétek

arra indították azon testvéreket, a kik fiukat a pá-

holyba bejelentették, hogy szándékuktól elálloiíak.

A szép terv nem részesült a kell figyelemben és

méltánylásban, s egészen elkallódott.

Polgár Sándor dr. az 1880. ápril 29-ediki

munka alkalmával felhívja a lestvérek figyelmét

azon hazafias mozgalomra, mely Gyertyámos német

lakosú községben magyarnyelv terjeszt egyesület

alakítására keletkezett. Az egyesület egyik fcél-

jául azt tzte ki, hogy szegény sorsú német ajkú

gyermekeknek Szegeden való taníttatásához segély-

kezet nyújtson.

Az »Árpád* -páholy örömmel vesz tudomást

e hazafias és humánus törekvés sikerérl, »Árpád«

névvel maga is az alapítók sorába lép, s midn e

határozat foganatosításával Nyilassy Pál dr. fmes-

tert megbízza, t egyszersmind arra is megkéri,

miszerint az egyesület alakítóival a Szendroi János

testvér által nagy körültekintéssel és tapintattal

szerkesztett idevágó emlékiratot közölje, s kifejezte

a páholynak arra vonatkozó szolgálatkészségét, hogy

az ide küldött stipendisták a kell felügyeletben

és támogatásban részesüljenek.

Az »Árpád«-páholy bels tevékenységének élén-

külésével a nagypáholy munkássága is nagyobb ér-
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deklödés tárgyává lesz a testvérek körében. Mig az

elz években a közgylések alkalmával igen sok-

szor a páholy képviselve sem volt, most igen nagy

gondja van rá, hogy az alkotmány által megköve-

telt számú képviselket felküldje.

A 85-ödiki közgylésen az unió ügye érdekelte

különösen páholyunkat. 86-ban volt a symb. nagy-

páholy alakuló gylése, a 87-ediki közgylés alkal-

mával pedig magának a páholynak inditványa gya-

nánt szerepelt a közgylés tárgysorozatán a cigány-

kérdés.

Ez alkalommal a következ utasításokat adja a páholy

képviselinek

:

1. Kisérjék figyelemmel a nagypáholy költségvetését,

nem háramlik-e a páholyokra sokkal nagyobh teher, mint

a két ritus egyesülése eltt ?

2. Tudják meg, miben áll a hivatalos lap ügye, mert

a subventionált »Hajnal« a páholyok igényeit ki nem elégíti.

3. Hassanak oda, hogy a szk. múzeum minél elbb és

pedig lehetleg széles alapon létrejöjjön.

4. Puhatolják ki, nem volna-e kötelezhet minden pá-

holy arra, hogy részletes évi jelentést adjon ki, a mely a

nagypáholy által megfelel módon az összes testvér páho-

lyokkal közöltetnék ?

A közgylési képviselk nevében Rósa Kálmán dr. h.

fmester számol be megbízatásuk eredményérl, mind a

négy pontra vonatkozólag kedvez jelentést téve a novem-

ber 4-ediki munkán.

Nyilassy Pál dr. fmester a komoly munkás-

ság fejlesztése mellett kiváló gondot forditott arra

is, hogy a páholy tagjai közt lev testvéries viszony

bensségét a társas együttlét örömeivel is ápolgassa.

Alig vette kezébe a páholy vezetését, szóba ke-
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rült a nvér-estélyek tartásának terve, s az 1886-dik

év december 3-adikán érdekes ujitásképen megtar-

tották testvéreink az els növérmunkát páholyunkban.

Kisebbszerü összejöveteleket a testvérek gyak-

rabban rendeztek, s azokra a nvéreket is meghívták,

különösen a felvételi munkákat követ vakolások

alkalmával.

A 88-adik év elején pedig egy nagyobbszabásu

ünnepélyt rendeztek a testvérek a » Tisza* -szállónak

páholylyá alakított termében a nvérek számára.

Bauer Simon dr. a szabadkmivességrl szóló al-

kalmi beszéddel, Kovács János testvér a » nkrl*
tartott felolvasással, Kreybig Riza kisasszony pedig

szép énekével emelte az ünnepély bels értékét.

A vakoláson és táncestélyen hatvan nvér je-

lent meg, s a nagyszabású ünnepség kedves

emléke maradt a résztvevknek.

A páholyban uralkodó egészséges szellem a mig

egyrészt a munkásságot elevenebbé és értékesebbé

tette, másrészt újra felemelte a páholy tekintélyét a

kivül állók ítéletében, s növelte a feléje vonzódó

alkalmas elemek számát. — Mig az 1874-edik évben

egyetlen egy kerest sem avatott fel a páholy, e

három évben a neophiták száma összesen 22-re

emelkedett. — Minden irányban a férfias törekvés

és munkálkodás jelei látszanak ugyan, de leginkább

kiválik e kor a magasztos eszmékért való lelkese-

désben s az emelkedett szellemi munkásságban, —
a szabadkmivesség megértésében pedig az eldök

által elért szinvonalat messze túlhaladta.
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A múltban összekuszált anyagi viszonyok ugyan

szk határt vetnek a magasra tör vágyaknak, de

az általános helyzet javultával ezen akadályt is el-

háríthatta volna a komoly kitartás, s a páholy rövid

idn elérheti a harmonicus fejldés teljességét, ha

váratlanul uj bajok nem torlódnak útjában össze.
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UJABB BAJOK ÖSSZETORLÓDÁSA.

1888 febr. 3 1891 azept. 25.

A legélénkebb munkálkodás közben, egész

váratlanul, kellemetlen meglepetés éri az » Árpád «-

páholyt, s a haladás hirtelen megakad. A páholy,

mely a felsvárosi Ábrahám-házban s a Kálvária-

utczában lev Felmayer-házban csak rövid ideig

dolgozott, 1871. május 1. óta a Buza-téren fekv

Pacher-házban volt elhelyezve.

A háztulajdonos most egyszerre azzal a kí-

vánsággal áll el, hogy a páholy a lakást három

évre vegye bérbe, s magát szerzdésileg lekötelezze.

Mivel a páholy erre hajlandó nem volt, a háziúr

a lakást felmondta.

Nyilassy Pál dr. fmester, nehogy a templom

a lakást néz közönség által profanáivá legyen,

rögtön intézkedett annak leszerelése iránt.

A páholy tehát egyszerre helyiség nélkül

maradt.
12
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A testvérek erre elhatározzák, hogy a mun-

kásságot megszakítás nélkül folytatni fogják, egye-

lre minden pénteken a Tisza szállóban gylnek

össze értekezletre s a szükséghez képest arról is

gondoskodni fognak, hogy elsfokú páholymunka

legyen tartható, ezen intézkedésekrl, változásokról

pedig ugy a testvér-páholyokat, mint Magyarország

symbolikus nagypáholyát értesitik.

A nagypáholy mindezt nem jó szemmel nézi s

figyelmezteti páholyunkat, hogy addig, mig e tárgy-

ban a szövetségtanács legközelebbi ülésében dön-

teni nem fog, a szállóban kibérelt helyiségben a

a testvérek se rendes munkát ne tartsanak, se fel-

vételt ne eszközöljenek, mert az ily munkában ho-

zott határozatot, vagy az esetleges felavatást a

nagypáholy szabályosnak el nem ismeri

A páholy felvilágosítja a nagypáholyt a fell,

miszerint itt csupán arról van szó, hogy a beál-

lott kényszerhelyzetben se legyen a szabadkmi-

vesi tevékenység megszakítva, egyszersmind kijelenti,

hogy a Tisza szállóban tervezett templom berende-.

zésérl költségkímélésbl lemond, s egyelre a Bu-

dapest keletén dolgozó » Könyves Kálmán* -páholyt

kéri fel arra, hogy az esetleges felvételeket az

>Árpád* -páholy nevében teljesítse.

A szövetségtanács e felvilágosítás után enge-

délyt ad arra, hogy a páholy tagjai, egyelre a

jöv szig, értekezletekre az ideiglenes helyiségben

gyülekezzenek össze, s hogy idnként, az alkotmány

idevágó rendelkezéseinek figyelembe vételével, s a
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nagypáholytól elzleg kikért engedély alapján

szertartásos munkát is tartsanak.

A páholy helyzete természetesen az épités

tervét s ezzel kapcsolatosan a kölcsönök behajtá-

sának siettetését is napirendre hozta. — Bizottsá-

gok tanácskoznak és fáradoznak mindkét irányban.

Majd a bérelés, majd az épités pártolói vannak

többségben. Különféle tervek vetdnek felszinre, s

váltakoznak gyors egymásutánban.

Végre a behajtható követelések összeirására

kiküldött bizottság jelenti, hogy a tervezett ház-

építésre szükséges pénzalap korántsem lesz a pá-

holynak rendelkezésére. Minek következtében a

páholy elhatározza, hogy a Csányi János és Gál

Ferenc testvérek által felajánl t alkalmas lakást

augusztus elsejére páholyhelyiségül kibérli, nehogy

a templomépítés ügyének lassú fejldése miatt

ezen ideiglenes állapot magának a páholy-

nak létét veszélyeztesse. — Szerzdést a páholy

hosszabb idre nem köt, mivel az épités szándé-

káról lemondani nem akar. A testvérek arra való

tekintetbl, hogy a közel jövben a költözködés és

berendezés anyagi terhét kell magukra vállalniok^

a tagsági dijat 18 frtról 24 frtra emelik fel.

A költségvetés letárgyalása után, a páholy

megköszönve Kass János testvérnek a terem díjta-

lan átengedését s intézkedve az uj helyiség beren-

dezése iránt, — elhatározza, hogy a tisztújító

munkáig szünetelni fog.
12*
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Ennek folytán 1888. április
c
20-adikától október

12-edik napjáig, a június 24-edikén tartott tiszt-

újítás leszámításával, teljes szünet volt páholyunkban.

Az uj helyiség berendezésével megbízott test-

vérek a nyári hónapokban elkészültek, s igy

október 12-edikén meg lehetett tartani az uj

templom felavatását.

Az ünnepélyes alkalommal megjelent Berecz

Antal tiszteletbeli nagymester és Ferenczy József.

Képviselt küldött a nagyváradi » László Király* is

Adler Géza t. személyében.

A háromnegyed évig tartó ideiglenességnek

ezzel vége szakadt, s az »Árpád* -páholy újra ren-

des otthonában folytathatta munkásságát.

Annyi haszna meg volt a rendkívüli helyzetnek,

hogy a páholy követeléseit jórészben behajtotta. A
testvérek alig is foglalkoztak egyébbel ez idben,

mint a páholyépités tervezgetésével s a pénzek

befizetésének sürgetésével. — Az illet bizottság

eladójának jelentése nem is volt soha ily kedvez,

mint épen most, a mikor a kölcsönök nagyrészének

megtérülésérl adhatott számot.

Csakhogy a páholy nem sokáig örülhetett a nagy

bajjal beszedett s féltve-féltett házépítési alapnak.

Alig vonultak be a testvérek a Tisza-Lajos-

köruti uj templomba, jött a »Szegedi altalános

takarékpénztár* bukásának megdöbbent hire. A

páholy pénzei ott voltak elhelyezve s csak nagy

ermegfeszitéssel s az érdekellek rendkívüli anyagi

áldozataival lehetett a betétek 40%-át megtéríteni.
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De nem csupán anyagi veszteséget szenvedett

az » Árpád* -páholy az »Általános takarékpénztár*

bukásával. — Az intézet élén szabadkmives állott,

s a bnösnek szabadkmivesi jogaitól való felfüg-

gesztése nem mentette meg a páholy reputációját

a csorbától; hiszen most sem hiányzottak a kmi-
vességnek azon roszakarói, a kik az egyes ember

gyarlóságát és botlását magának a páholynak igye-

keztek felróni.

Az általános takarékpénztár bukásában ersen

érdekelt testvéreink anyagi veszteségei s az ily

bonyodalmas ügyekben elmaradhatatlan személyes

természet kellemetlenségek, a páholyt megnéptele-

nitették, szellemét egy csapással tönkre tették s

létét vetették kockára.

S e szomorú idben meg kellett a páholynak

érnie azt is, hogy egy másik testvér jóneve felett

mondja ki a halálos Ítéletet, s a szövetségbl örök

idkre kizárja azt az embert, a ki megfeledkezett

a szabadkmives legels kötelességérl : a becsületrl.

Ily események hatása alatt a sok nemes törekvés,

a fejldés utján haladó tervek egész tömege, —
mintha csak egy láthatatlan kéz semmisitette volna

meg azokat

!

S mikor oly nagy szükség volt kitartó fér-

fiakra, el kellett a páholynak a legjobb munkásai

közül veszíteni : Kovács János és Rósa Kálmán dr.

testvéreket. Az egyiket az elégedetlenség idegeníti

el tlünk, a másikat a hivatalos pályáján nyert

elléptetése szólítja el városunkból.
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A páholy 1889. augusztus 8-adikán külön mun-

kát szentel arra, hogy Rósa Kálmán dr. testvértl,

aki liárom év óta mint a páholy helyettes fmestere

vesz részt a munkásság vezetésében, bucsut vegyen.

— 1890 márczius 14-én pedig örökös tiszteletbeli

fmesterévé választja t meg.

S nemsokára le kellett mondanunk egy másik

testvérünk kiváló munkaerejérl is. Bauer Simon

dr., akit a testvérek szeretete több alkalommal a

szónoki és helyettes fmesteri tisztséggel tüntetett

ki, aki a szellemi tevékenységnek évek során át

egyik ftényezje vala, s mint a ftisztikar által

felkért ünnepi szónok egyik közgylésen iselimerést

szerzett az » Árpád « -páholynak, szintén kivált munká-

saink sorából.

A viszálykodás szelleme is betolakodott közibénk,

hogy két igen érdemes testvérünk között tépje szét

a szeretet kötelékeit. — A profán téren történt éles

összeütközést hiába törekedett a páholy ártó erejé-

tl megfosztani ; a mit a testvéri szeretet gyógyítani

akart, azt az emberi indulat teljesen elmérgesitette.

S mintha minden csak eljátéka lett volna

annak a rendkivül kinos összeütközésnek, amely

maga az »Árpád* -páholy s a magyarországi symbo-

likus nagypáholy közt történt az 1890-edik év

folyamán, s mely. egy hosszú ideig tartó fmester-

válsággal kapcsolatosan oda juttatta a testvéreket,

hogy e páholy elaltatásáról, s külföldi fhatóság

védelme alá helyezend uj páholy alapításáról

tanakodnak.
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A baj egy szabálytalan golyózás miatt keletkezett.

— Páholyunk ugyanis 1890 február 14-edikén

tudomásul véve egy keres jelentkezését, s meg-

hallgatva a felvételi folyamodványt, azt határozza,

hogy felir a nagypáholyhoz a 21 napi határid el-

engedése végett ; s mivel e kérelem teljesítésében

nem lehet kétség — utólagos jóváhagyás reményé-

ben — mindjárt a golyózást is elvégezte, s a keres

felvételét egyhangúlag elhatározta.

A nagypáholy a golyózást érvénytelennek nyil-

vánítja, s felhívja a páholyt, hogy az alkotmány

által elirt 21 napi határid leteltével — a mintk

engedéséhez a nagypáholy jelen esetben hozzá nem

járult — újra szavaztasson ;
— egyszersmind

komolyan figyelmezteti a testvéreket, hogy jövben

ily szabályellenes eljárástól tartózkodjanak.

A tisztikar legtöbb tagja, de különösen Nyilassy

Pál dr. fmester e hivatalos leirat hangját indo-

kolatlannak és sértnek tartja, s az »Arpád« -páholy

válasza annyira éles és bántó lett, hogy azt men-

teni alig lehet.

A nagypáholy ápril 27-ediki leiratának pár

pontja már ersen jellemzi a helyzet veszélyességét,

s a szabadkmives szellemtl és stylustól való el-,

tévelyedettségét.

»Ha önök érdemes fmester és szeretett testvérek

nemcsak jogos, méltányos, hanem kötelességszer elvi állás-

pontunkat ez egyedül helyes és józan szempontból fogták

volna föl, bizonyára tartózkodtak volna »a nagy visszatet-

széstl s a leirat hangjának illetlenné való nyilvánítá-

sától, melylyel szemben kénytelenek vagyunk kijelenteni,
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hogy ilyen határozatot minden profán hatóság is kereken

visszautasítana, annál inkábh keli ezt tennünk nekünk, a

kik kötelességeink erélyes és lelkiismeretes teljesítésében sem

a páholyok tetszése, vagy nem tetszése után indulunk, a

kik sem elismerést nem keresünk, sem kegyeket nem haj-

hászunk, hanem követjük legjobb meggyzdésünket, telje-

sítjük kötelességünket, a mit a V. E. N. É. M. színe eltt

esküvel megfogadnunk kel lelt.

És habár az illem meghatározására nézve is meglehe-

tsen ki van fejldve jó Ízlésünk, nem habozunk kijelen-

teni, hogy miután minden szabadkmivesben meg kell

lenni az önnemesités és tökélyesbiilés után való vágynak,

mi is szívesen fejlesztjük ebbeli ízlésünket. De testvéri

szinteséggel ki kell jelentenünk, hogy az önök táblájából

e tekintetben épenséggel nem okulhatunk.

Ezek után fentérintett táblájukat a szeretett testvérek-

nek idecsatoltan visszaküldjük, s ez által alkalmat adunk

a lestvér páholynak arra, hogy annak szövegét a nagypá-

holy méltóságának megfelelen megváltoztathassa, hogy ne

maradjon annak látható nyoma, hogy páholyuk egy percre

is megfeledkezett volna a kell tiszteletrl azon szabad-

kmivesi fhatóság iránt, melyet a testvérek összessége al-

kotmányunk szigorú megtartására és megtartatására le-

kötelezett.*

A páholy fumestere rendkívül elkeseredve a

nagypáholy magatartása miatt, e leiratnak a leg-

erélyesebb hangon való visszatorlását kivánta, a

tisztikar azonban, nehogy e lépéssel a nagypáholy-

lyal való összeköttetésünk teljesen megszakadjon, s

a felmerült differenciák kiegyenlithetetlenné válja-

nak, abban állapodott meg, hogy e levelet a kedé-

lyek ily zaklatottságában tárgyalni nem fogja, s az

egész ügyet 6 hónapig a napirendrl leveszi. Ebbe

a fömester is belenyugodott.
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Közbejött Majláth Béla h. nagymesternek s

Horn Ede fkincstáros testvérnek 1890. június

26-odikán tartott látogatása.

Mivel a h. nagymester testvér felvételi mun-

kát kívánt, tartani, a fömester távollétében tiszti-

karunk intézkedése folytán a szóban lev kerest,

ki felett május 81-edikén uj golyózás volt tiszta,

világos eredménynyel — a páholy felavatta.

A fömester mivel e felvétel a hat hónapi ha-

tárid letelte eltt, s az mellzésével történt,

másrészt meg azon ok miatt is, hogy a nagypáholy

a köztünk támadt éles ellentétek kiegyenlítése eltt

két ftiszt által vizsgálatot tart páholyunkban, tiszt-

ségét leteszi s július 0-odikán a páholy kötelékeibl

való elbocsátását kérelmezi.

A tisztikar egyes tagjai, valamint az egész

testület, mindent elkövetnek, hogy Nyilassy Pál dr.

testvért a fömester i székben megtartsák. E tárgya-

lások közepette, hogy a baj még jobban elmérge-

sedjék a Kelet szeptember 2ü-adiki száma a » Szö-

vetségtanács* munkatáblájában e sorokat közli :

•Majláth Béla hely. nagymester jelenti, hogy Horn

Ede fkincstáros t.-rel együtt Szegedre utaztak, hogy a

szövetségtanács határozatához képest az »Árpád«-páholyt

megvizsgálják. E vizsgálat nem matatott fel örvendetes

tényeket, a mennyiben ugy az adminislrationalis ügymenet-

ben, mint a vagyonkezelésben lényeges hiányokat voltak

kénytelenek constatálni, melyek a vizsgálatról felvett jegyz-

könyvben foglaltainak és a melyekre nézve jelent hely.

nagymester t. gyökeres orvoslást kér.-
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A testvérek megütközéssel olvassák e közle-

ményt, és sürgetik a munkák megkezdését.

Végre október 10-edikén összeül a páholy,

hogy e kényes természet ügyekben határozatot

hozzon.

Mindenek eltt a * Kelet « közleménye kerül

tárgyalásra, s a páholy kimondja, hogy mivel a

Kelet közleménye nem felel meg azon tényeknek,

melyeket a páholyvizsgáló t.-ek itt constatáltak. s

alkalmas arra, hogy a páholy jóhirnevét és be-

csületét kompromittálja, a szövetségtanács maga

igazítsa helyre a Kelet közleményét, s szolgáltasson

elégtételt megsértett páholyunknak. A kalapács-

vezet h. fmt. egyszersmind kijelenti, hogy a meny-

nyiben a kell elégtételt a nagypáholy meg nem

adná, a tisztikar összes tagjai a páholy rendelke-

zésére bocsátjuk tisztségeiket.

Nyilassy Pál dr. elbocsátási kérelmére a páholy

elhatározza, hogy küldöttség által fogja fmesterét

maradásra kérni.

Most került tárgyalásra a nagypáholynak

21-edikén tartott táblája is, mert a tisztikar e leira-

tot oly robbantó anyagnak tekintette, a mely az

egész páholy létére a legnagyobb veszélyt tar-

talmazza.

Hosszú eszmecsere fejldik ki, a melyben a

jelenlev t.-ek legtöbbje részt vesz Általános meg-

állapodás szerint

:

1. Az »Árpád« -páholy a február 14-ediki szabálytalan

golyózással nem akadályozta meg a nagypáholyt abban, hogy
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a felvétel ellen tiltakozzék, s oly keres nem juthatott volna

be, aki a S: N. P. hozzájárulását nélkülözi.

2. A nagypáholy a golyózás jóváhagyását egyszeren
megtagadhatta volna, s nem volt szükséges oly hangot

használnia, melybl a páholy fmt.-e a leckéztetés szándékát

érzi ki.

3. A N. P. levele a gúny és sarcasmus hangján van

fogalmazva
;
— s épen ez a szöveg az, mely fmesterünkre

sértleg hatott. Létezzék, vagy ne, differentia páholyunk

fmt.-e és a N. P. között, az >Árpád«-p. tartozik annyival a

saját akaratából választott fmesterének, a kit minden t.

osztatlan rokonszenve, szeretete, bizalma és becsülése környez,

hogy a p. nevében szenvedett sérelme esetén számára elég-

tételt követeljen.

4. Az »Árpád«-p. azon fhatósággal, melynek ellenrzési

jogát és tiszta szándékát soha kétségbe nem vonta, toll-

harcba bocsátkozni nem akar. de saját méltóságának

követeléseirl sem mondhat le.

Tehát abban állapodik meg, hogy munkatábláját a f-

tisztikarral közli, a N. P. által visszaküldött táblánkat pedig

újólag felterjeszti. Egyúttal azon reménynek ad kifejezést,

hogy a N. P. talál módot Nyilassy Pál dr. fmt.-ünl- meg-

nyugtatására — s ezen felvételi ügy végleges befejezésére.

A szövetségtanács már a legközelebbi ülésén

elégtételt ad páholyunknak a következ határozatával,

mely a Kelet októberi számában jelent meg.

»A munkatábla hitelesítésével kapcsolatban ftitkár

fölemlíti, hogy a »Kelet«-nek szept. hó 20-adikán kiadóit

számában a szövetségtanács szeptember 10-ediki ülésérl föl-

vett munkatábla 26. pontjában a Szeged k. d. »Árpád« -páholyra

nézve egy sajnálatos iráshiba csúszott be, a mennyiben a

páholy viszgálatával megbízott Majláth és Horn t.-eknek

jelentése ugy van reproducálva, mintha nevezett páholyban

»ugy az administrationalis ügymenetben, mint a vagyon-

kezelésben lényeges hiányokat« kellett volna constatálniok.
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Miután e helytelenül választott, s tévedésbl átcsúszott ki-

fejezés természetszerleg ferde értelmezésre adhatna alkalmat,

s nevezett páholyt méltán sérthetné, ftitkár t. olyformán

kéri a hivatkozott kifejezést reclificálni, hogy az »Árpád<-

páholy adminislratiójában és vagyonkezelésében fordul lak-

ugyan el könyvelési hibák és ebbl folyó szabálytalanságok,

de vagyoni hiány nem fordult el, sem a vizsgálatot

teljesít testvérek jelentésében említve neui lett s ilynem
jelentésre ok egyáltalán fenn nem forgott.

Ftitkár t. e jelentése jelen munkatáblában egész ter-

jedelmében beigtattatni s errl az érdekelt »Árpád«-páholy

jegyzkönyvi kivonatban is értesíttetni határoztatik.*

Ezzel azonban csak a sért közlemény volt

kiigazítva. A nagypáholy s páholyunk között kiéle-

sedett ellentélek elsimítására még semmi sem tör-

tént. Maga a tisztikar is jól érzi azt, hogy e

kellemetlen helyzetbl tollharc által nem lehet

kimenekülnünk ; s azon gondolatra j, hogy

Rakovszky István nagymt. fogja megkérni a viszály

megszüntetésére.

Rakovszky István nagymester, kit páholyunk

még 1889. május 2í-edikén tiszteletbeli fömesterévé

választatott meg, készséggel vállalkozik a kibékítés ne-

mes munkájára, s látogatását márc. 6-odikára tzi ki.

A páholy azonban nem okulva azon a sok

kellemetlenségen, a mely egy szabálytalan golyózás

következtében reá zúdult, 1891. február 27-edikén,

tehát pár nappal a nagymester látogatása eltt,

egy felavatásnál elkövetett mulasztásával készit

olyan ujabb bonyodalmakat, melyek a bels békét

ismét csak feldúlják, s a kibontakozást még inkább

megnehezítik.
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Még 1889-ben történt, hogy azon belgrádi

keresk közül, a kiknek felvételét a Zimony k.-én

tervezett »Stella Orientális* -páholy alapítása céljá-

ból elhatároztuk, egyik a kitzött felvételre meg

nem jelenhetett. Az illet most 1890. végén újra

benyújtotta felvételi folyamodványát, s a testvérek

figyelmen kivül hagyva azt a körülményt, hogy a

kezességet elvállaló mester ez idben már nem volt

activ tagja páholyunknak, a felvételt újólag egy-

hangúlag elhatározták s 1891. február 27-edikén

végre is hajtották.

Mivel ezen idben a »Stella Orientális* -páholy

már szabályszer mködésben volt, az alkotmány

idevonatkozó intézkedése s a nagypáholynak hatá-

rozott utasítása értelmében páholyunk a »Stella

Orientális* -nál is bejelentette ez ügyet, hogy a t.

páholy esetleges észrevételeit velünk idejekorán

közölhesse.

A felavatás actusa közben érkezett két távirat

Zimony keletérl, melyek egész általános jelleg

megjegyzéssel a felvétel elhalasztását ajánlják.

Másnap reggel pedig jött egy hosszabb távirat is.

a mely már igen ers kifogást emel a keres

ellenében.

Alig értesülnek a felvételrl a »StelIa Orientális*

s az épen ez idtáj t megalakult »Pobratim« -páholy

Belgrád keletén, távirali kérdést intéznek hozzánk

az iránt, megtörtént-e valóban a felavatás ?

Amint e táviratok a zimonyi és belgrádi test-

vérek hangulatáról hirt hoznak, Polgár Sándor dr.
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helyettes fmt, — aki ezen idben a páholyt ve-

zette, — megkéri Matskássy József titkár t.-t, utaz-

zék le Belgrádba s ott a két érdekelt páholy veze-

tivel ezen ügyet legjobb belátása szerint rendezze.

Matskássy Belgrádban a »Pobratim« s »Stella

Orientális « tv. páholyok fmesterével bizalmas ér-

tekezletet tart s a következ két pontozatban álla-

podik meg :

1. >Dass die betreffende Aufnahme in der Frm Bund
als null und richtig betrachtet werden muss, und die nötbi-

gen Schritten dazu durch die Loge »Árpád« sofrt einge-

leitet werden.

2. Die belgrader und semliner Logen nennien es genehmi-

gend zur Kenntniss, dass die Loge Árpád gegen den Empfeh-

ler bei der Gr. L. wegen Irrefiihrung der genannten Loge

das Frm.-sches Strafverfahren erbitte.*

Az » Árpád « -páholy tagjai sajnálattal látják,

hogy a nagypáholylyal szemben kiélesedett ellenté-

tekhez már most köztünk és két t. páholy között

keletkezett egyenetlenségek is csatlakoznak, s min-

den reménységüket Rakovszky István nagymester

lejöveteléhez s az személyes beavatkozásához kötik.

1891. márc. 6-odikán megjelent végre a várva

vártvendég, s Gelléri Mór ftitkár, hogy az »Árpád* -

páholyt a nyugodt munkálkodás útjára visszasegítsék.

Rakovszky István nagymesternek sikerült az

» Árpád* -páholy. viszálykodását a napypáholyal meg-

szüntetni. A kibékités müve azonban nem volt tel-

jes. Nyilassy Pál dr. fmester t -ünk ugyanis nem

talált megnyugvást a megoldás módjában s a mun-

kások sorába való visszatérésre nem volt hajlandó.
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De az 1890. febr. 14-ediki szabálytalan golyózásból

támadt bonyadalmak lekerültek a napirendrl, s a

páholy nyugodtan munkára térhetett volna, ha nincs

eltte a belgrádi ügy fenyeget simptomáival.

A testvérek a »Pobratim« és »Stella Orientális*

páholyok panaszának közlésével nem akarták a

nagymester hangulatát rontani, s e kérdés nem is

került volna megbeszélésre, ha hatodikán éjjel meg

nem jelenik körünkben egy belgrádi kiküldött, hogy

a nagymester jelenlétét a szóban lev ügy végleges

rendezésére felhasználja

A nagymester a belgrádi conferentia megálla-

podásait nem helyeselte, s a szabadkmivesség szel-

leméhez illbb megoldási módnak tartotta, ha azon

t., a kinek felvétele ellen két t. páholy kifogást

emel, önmaga kér szabályszer elbocsátást.

Erre nézve az akkor Szegeden lev t. kész-

nek nyilatkozott.

Rakovszky István nagymesternek s páholyunk

tiszteletbeli fmesterének jelenlétét az » Árpád «-

páholy fényes ünnepséggé avatta a 7-edikén tartott

n vérestélyen. A Tisza-szálló kisterme páholylyá

volt alakítva, s ott folyt le az alkalmi concert,

melynek frészét Polgár Sándorné n. zongora játéka

s Hentallerné Pauli Mariska n. éneke képezte. Az

estét a nagyteremben tartott bankett s tánc fejezte

be, melyen a páholy tagjai s a nvérek majdnem

teljes számmal jelen voltak

A belgrádi ügyben tett nagymesteri nyilatkozat

után a »Stella Orientális* s a »Pobratim«-páholyok
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tagjai most már nem követelték a felvétel megsem-

misítését, s megelégedtek azzal, hogy az illet sza-

bályszer elbocsátással távozzék az » Árpád «-páholy

kötelékeibl. E terv keresztül vitelére egy ujabb

conferentiát tartottak küldötteik által Budapesten.

Ez alatt azonban az »Árpád« -páholy s vezeti

ujabb informatiók alapján a felavatott t. ellen irá-

nyult támadások jogosultságát kezdték kétségbe

vonni, s arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a

a szóban lev testvér, mint az >Árpád « -páholynak

activ tagja, els sorban magától a páholytól vár-

hat védelmet.

Maga a páholy az április 3-adikán tartott mun-

kán foglalkozik elször ezen ügygyei.

Polgár Sándor dr. h. fmt. elterjeszti, hogy

belgrádi testvérünk egy Írásos nyilatkozatában vissza-

vonta szabályszer elbocsátást kér nyilatkozatát,

a mit különben is csak pressió alatt irt meg. A h.

fmt. jelenti továbbá, hogy a » Stella Orientális*

meglehets brusque modorban követelte az elbo-

csátás elintézését, s hogy a történt tévedések és hibák

helyreigazítása végett Belgrádba utazott titkár t.

oly egyezménybe ment bele, a melyet a páholy

egyenesen perhorrescál.

»A páholy tudomásul veszi az elbocsálási kérelem,

visszavonását, mely tény páholyunkat minden további lépés

alól felmenti. A »Slella Orientalis« pedig értesítend, hogy

ha a felvétel ellen bármely irányú kifogása van, forduljon

a nagypáholyhoz. A »Stella Orientális* egyben figyelmez-

tetend, hogy testvérek között azon hang. a melyet k hasz-

náltak, nem szokásos és nem felel meg a testvéri szeretetnek.*
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A »Pobratim«-páholy erre az »Árpád «-páholy

ellen M. S. N. P.-a eltt panaszt emel.

»A szövetségtanács felhívja páholyunkat, hogy a kér-

déses felvételi munka építészeti rajzát, valamint a felvételre

vonatkozó összes iratokat terjeszsze fel s egyúttal adjon

felvilágosítást arra nézve, mi indíthatta az »Árpád«-páholyt

arra, hogy a két illetékes oldalról nyert rossz informatió

ellenére és a »Pobratim«-páholy által emelt óvás dacára a

kérdéses felvételt mégis eszközölte. Felvilágosítást kér a

nagypáholy arra nézve is, »mi akadályozta ama jegyzkönyv

bemutatását, mely e felvételre vonatkozólag az »Árpád«-,

»Stella Orientalis« és »Pobratim« páholyok küldöttei között

»három hóval ezeltt« Belgrádon tartott értekezleten felvé-

tetett, mely jegyzkönyvnek a nagypáholyhoz való haladék-

talan beküldésében az értekezlet megállapodottá

Az „Árpád* -páholy erre azzal válaszol, hogy

a nagypáholy kívánságának mindaddig eleget nem

tehet, mig az elllene emelt vádak természetérl és

minségérl tudomást nem vesz.

»Azért is tisztelettel kérjük a nagyérdem nagypáholyt,

hogy a Pobratim-páholy panaszlevelét akár eredetiben, akár

másolatban velünk közölni szíveskednék, mert ha a vád-

pontokat nem ismerjük, igazolásunk is csak hézagos lehetne.

Reméljük, hogy a nagyérdem nagypáholy felfogá-

sunkat osztva csak méltányosnak fogja tartani azt, hogy

ismeretlen vádaknak magunkat kiszolgáltatni nem akarjuk

s komoly ügyben a szükséges megfontolással járunk el.«

Szeptember 26-odikán kelt sürgetésünkre a

M. S. N. P. leküldi a kért iratokat, mire az »Árpád«-

páholy az október 23-adiki munkán megállapodik

a felirat szövegére nézve, s a felvételi iratokat 17

drbban a nagypáholyhoz fölterjeszti.
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Az » Árpád « -páholy részletesen megismertette

a felavatást és elzményeit, arra a kérdésre pedig,

hogy miért teljesítette a felvételt a Pobratim » óvása*

dacára? kijelenti, hogy az óvásról mit sem tud,

mert ilyet nem kapott.

A szövetségtanács november másodikán tartott ülésén

tárgyalja a felterjesztett iratokat s elhatározza, hogy :

»Habár már e felterjesztésbl kétségtelenül kitnik,

hogy az »Árpád«-páholy sarkalatos törvényeket sértett meg

e felvétel által
; nevezetesen a) hogy nem vette figyelembe

az alkotmány 173. §-át, mely szerint a felvételi folyamod-

vány a páholy egyik mestertagja által kezes minségben

aláírandó; b) nem igazolta, hogy a 171. §. utolsó kikezdése

értelmében az illet páholytól, melyhez keres lakhelye

legközelebb esik, a szükséges informátiót beszerezte ; st

valószinü, hogy az elmulasztatott, mert különben nem kel-

lett volna az utolsó napon az illet páholyt táviratilag meg-

kérdezni (az állítólag elment tudakozó levelek vevényét a

páholy nem képes felmutatni)
; c) minden kétséget kizárólag

kiderül, hogy a 179. §. második kikezdésének ama rendel-

kezése, mely szerint a szavazás elolt az összes a keresre,

esetleg más részrl vett Írásbeli értesítések felolvasandók, a

kalapácsvezet fmt. részérl hatályon kívül helyeztetett
;

mégis, miután itt fontos elvi intézkedésrl van szó, a f-

szónok t. véleménye döntés elüt! minén esetre meghallga-

tandó : minél fogva az iratok a fszónok t.-nek mielbbi

véleményes jelentés tétele végett kiadatni határoztatott.*

A fszónok csak az 1892. szept 19 edikén

tartott ülésen terjeszti a szövetségtanács elé ezen

ügyet, mely alkalommal határozattá vált, hogy :

>Miután az egyedüli sérelmet e fölvételi eljárá: nál a

líelgrád és Zimony keletérl érkezett sürgönyök föl nem
olvasása képezi, utasittatik az »Árpád«-páholy, hogy a 10.,

11. és 12. sz. alatti sürgönyök felolvasása után golyózás
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utján újból szavazzon a fölött: fúntartja-e a felvételt

megenged kedvez golyózást vagy nem ?

Iía a páholy uj határozata a kedvez golyózást fen-

tartja, a felvételt újólag szabályositotlnak ismerjük el,

ellenkez esetben a felvétel érvénytelennek lesz kimondandó.

Amennyiben a szóban lev testvér ellen olyan kifo-

gások forognának fenn, melyek kizárását az alkotmány

értelmében indokolnák, minden testvérnek jogában áll azt

törvénykezési utón szorgalmazni.*

Az »Árpád« -páholy az 1892. szept. 24-ediki

munkán tárgyalja a M. S. N. F. e leiratát. A tit-

kár, az ifjabb páholytagokra való tekintettel, az ügy

egész fejldését megismerteti, mire a fmt. a nagy-

páholy által kijelölt iratokat fölolvastatja, s meg-

történik a szavazás, mely az 1891. február 27-ediki

felvételt egyhangúlag megersíti.

Ezzel az » Árpád* -páholy szerencsésen meg-

szabadult a sok izgalommal járó belgrádi ügytl,

mely az 1891-edik év els felében ugyancsak sok

bajt okozott. A páholy munkái nem egyszer voltak

miatta zaklatottak, s általában nagy mértékben

hozzájárult ahoz az ingerült, izgékony hangulathoz,

mely a 88—91. években az » Árpád « -páholyt jelle-

mezte, s 1891. május 20-adikán Polgár Sándor dr.

h. fmt. lemondását is elidézte. Igaz, hogy Polgár

Sándor dr. engedett a testvérek szeretetteljes ma-

rasztalásának, de maga a lemondási szándék is

jelentségteljes adata a páholy bels zavarainak.

Az összetorlódott uj bajokkal küzködve, a

páholynak sem gondja sem nyugalma nem volt

arra, hogy a régebbi eredet fogyatkozásokon
13*
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segítsen. A pénzügyek megint csak bonyolódnak.

A páholy fizetési kötelezettségeit lazán teljesiti.

A nagypáholy 1890. febr. 8-adikán már 1032

frt 91 kr. hátralékot követel tlünk. Folyton ismét-

ldik egyrészrl a sürgetés, másrészrl a követelés

kifogásolása, s ez igy tart évrl-évre, sok idt

rabolva el a munkától s nem egy kellemetlenséget

idézve el.

A páholy egy alkalommal elhatározza, hogy a

nagypáholy által hozzánk küldött fizetés, kimutatást

s a több évre visszamenleg készített fkönyvi ki-

vonatot Rósa Kálmán dr. testvérhez küldi fel a

nagypáholylyal való közvetlen rendezés végett.

Titl István irodaigazgató nemsokára értesíti

páholyunkat a fell, hogy a számadások revisiojával

és rendezésével megbízott Rósa Kálmán dr. tv.-rel

a célzott megállapodás nem létesülhetett, mert a

rendelkezésre adott kivonatok nemcsak a nagy-

páholy számadásaival nem egyeznek, de még a páholy

által idközönként felküldött korábbi jelentésektl

és számadásoktól is eltérnek.

Majláth Béla h. nagymester s Horn Ede fö-

kincstáros 1890. június 26. és 27-edik napjain tartott

páholyvizsgálatuk alkalmával ezen ügyet is rendezték.

— Az adatok eltérésének okát abban találták, hogy

a páholy anyakönyvét sem tartotta rendben ; az

elhalt, szabályszerüleg elbocsátott, vagy a páholytól

rég megvált tagok nem voltak kitörölve, s mig igy

a nagypáholy az »Árpád«- páholy tagjait 89-ben

jegyezte, a tényleges szám csak (iH-ban volt meg-
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állapitható. A kell helyesbítések után az »Árpád «-

páholy hátralékos tartozása a nagypáholynál 490.80

frt-ra szállt alá.

A nagypáholy kiküldöttei s a páholy tisztikara

egyetértleg abban állapodtak meg, hogy a páholy

1890. szeptember elsejétl kezdve havi 25 frtos

részletekben fogja e tartozását letörleszteni.

A páholy azonban e kötelességének teljesítésérl

megfeledkezett.

Ezen vizsgálat az árviz-kölcsön ügyére is ki-

terjedt, s ez irányban sem talált valami örvendetes

eredményre.

A Szegedre érkezett árviz-segély összeget 15,887

frtban állapították meg. — Ebbl a páholy 11,100

frtot adott ki kölcsön, a mibl 6365 frt térült

vissza, künn volt még 4735 frt. — A befolyt összeg

a megbukott általános takarékpénztárban volt el-

helyezve, a még künnlev követelés pedig nagyrészt

behajthatlanná vált.

Ily szomorú körülmények között, midn a

páholy tekintélye ugy magában a szegedi társa-

dalomban, mint a nagypáholy s egyes testvér

páholyok eltt is meg volt ingatva, midn egye-

netlenségek támadnak itthon, viszálykodások fható-

ságunkkal, összeütközések a »Pobratim« s » Stella

Orientális* páholyokkal, midn administrativ s finan-

ciális bajok vannak folyton napirenden, meg volt

bénítva a páholy egész mködése.

De a rósz viszonyok dacára sem volt a pá-

holyélet egészen medd.
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A testvérek igyekeznek a consolidatió feltételeit

megszerezni. Újra átdolgozzák a házszabályokat

;

sajnos, az egész fáradság kárba veszett, mert a fel-

terjesztett iratok nyomtalanul eltntek.

Az anyagi ügyek rendezésére irányuló törek-

vések mellett a tervszer terjeszkedés is szóba ke-

rül ; a felolvasói kedv pedig egészen lendületnek

indul.

Nevezetesebb munkák e téren Kulinyi Zsigmond : »A

vidéki páholy felélénkitése«.

»A szabadkmivesség hatása a társadalomra*.

Bauer Simon dr. »Mikép gondolkoztak a szabadkmi-

vesi titokról a régiek.

«

Matskássy József: A »szabadkó'mivesség Francziaor-

szágban.«

Szemerjai Károly: »A szabadkmivesség gyakorlati

eredményei.

«

Nyilasy Pál dr. : »A párbajról.

«

Tóth Gyula: »A népkönyvtár.*

Khegyi Lajos dr. : »A gyógyult elmebetegeké

»Visszaélések a modern orvosi tudományban.*

Lipcsey Ádám dr. : »A meggyzdés*
Fkövi Lajos : »Modern jótékonyság.

«

Egyes testvérpáholyok indítványa folytán fel-

vetdik az érdekesebb felolvasások és szónoklatok

kiadásának gondolata, mely többféle alakot öltve,

ezen években még csak tervezgetés marad. Hason-

lókép a páholy ' történetének megírása is többször

szóba kerül. Még 1891. febr 13-adikán határozza el

a páholy Kulinyi Zsigmond indítványára a páholy-

történet megiratását. A testvérek többször sürgetik

a tisztikart, mely végre azt javasolja, hogy a mun-
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kát az irodalmi bizottság vállalja magára. Az ön

kéntes ment egyesület, s a szünidei gyermektelep

létesítése sem tud a gyakorlati megoldás útjára

jutni, bár az utóbbi érdekében a brassói »Pannonia<

páholy felavatási ünnepélyének alkalmával, 1891.

máj. 17-edikéo a páholy egyik testvérünket Erdélybe

küldi idevá»ó tanulmányozás végett.

Kezdeményez lépést tesz a páholy a hivata-

los óráknak és tanításnak egyfolytában való tartá-

sára, s egy népkönyvtár alapítására.

Az elbbi tervet kísérlet képen a városi pol-

gári és kereskedelmi iskola valósította meg, nép-

könyvtár pedig az alsóvároson létesült szabadk-

mivesi kezdeményezésre.

A páholy több alkalommal oszt szét ingyen

ponyvairodalmi jó könyveket, a gyárak munkásai,

kórházak betegei, a tanya népe s a város iparos-

tanulói között. — Arany Toldiját háromszáz pél-

dányban terjeszti el a nép körében.

A süketnémák ügyének felkarolására megnyeri

a város köztörvényhatóságát, mely évente 1000

frtot vesz fel költségvetésébe a szükséges alap

megalkotására.

Igen szép és tanulságos viták folytak a páholy

munkáin különösen a párbajkérdés, az iskolai okta-

tás és a halotti koszorúk kérdése felett. — Ez utóbbi

ügy az 1890. március 22-edikén tartott nvéresté-

lyen is a ftárgyat képezte, mely alkalommal a

nvérek túlnyomó száma a koszoruküldés mellel I

nyilatkozott.
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Föigyekezetét fordította a páholy ezen idben

arra is, hogy Szeged vidékén szabadkmives körük

és páholyok keletkezését elmozdítsa. A közelségben,

sem Szabadkán, sem Zomborban nem lehetett a tervet

megvalósítani, Zimonyban azonban sikerült megalapí-

tani a »SteIla Orientális* páholyt, az » Árpád « -páholy

els leánypáholyát, mely nagyrészt belgrádi polgá-

rokból alakulva, a magyarországi szabadkmives-

ségnek Szerbiában is utat egyengetett.

De ha volt is egy-egy eredménye a lelkesebb

tagok buzgóságának, beteg volt maga a páholy. A
sok kellemetlenség a munkakedvet aláásta. A bels

fegyelem meglazulása lépten-nyomon megnyilvánult,

s magát a páholy fennállását is ves/.élyeztette. Az

1891. ápril 19-edikén újra munkába álló Nyílasy

Pál dr. fmesternek azonban sikerül a páholyt a

rendes fejldés útjára visszaterelni.
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A „STELLA ORIENTÁLIS" M ECALAPITÁSA.

Az 1887. év folyamán, midn lelkesedéstl

duzzadó munkakedvvel fáradnak az »Árpád* -páholy

mhelyében a durva k simításán s a mester terve

szerint való alkalmazásában, Kszeghváry Kálmán

Zimonyban lakó t -ünk június 24-edikén azon érte-

sitést küldi fmesterünkhöz, hogy több elkel ál-

lású, kifogástalan jellem zimonyi és belgrádi is-

mersével páholy-alapitás tervezéséhez fogott s ez

irányú törekvéseihez az »Árpád* -páholy támogatá-

sát kéri.

A páholy nagy örömmel veszi a jelentést tudo-

másul s elhatározza, hogy a zimonyi páholy meg-

alapítására minden tle telhett megtesz.

Kszeghváry Kálmánnak ezen els kísérlete nem
sikerül. A kitartó testvér azonban nem mond le

tervérl, hanem uj egyének számításba vonásával

igyekszik azt megvalósítani. Másfél év múlva azután

nyolc folyamodvány beküldésével a következ levél-

ben jelenti be fáradozásainak eredményét

:
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Az »Árpád« -páholynak
Szegeden.

Igen érdemes fmester !

Szeretett testvérek !

A mint méltóztatnak tudni, még múlt évben egy sza-

badkmives páholy létesítésén fáradoztam. Ebbeli mködé-

semnek sikere nem volt, mert az ajánlkozók túlnyomó része

a tizenkettedik órában szándékát megváltoztatta, hogy miért,

nem kerestem.

A Belgrádban lakó magyar alattvalók között azonban

több keres jelentkezett.

Van szerencsém egyelre nyolc belgrádi s három

zirnonyi keres folyamodványát beküldeni, azon tisztelet-

teljes megjegyzéssel, hogy legközelebb még 6—8 keresleve-

let fogok a páholy elé terjeszteni.

Ha esetleg Zimonyban létesülhetne szabadkmives

páholy, — a »La vraie Union« formára berendezve, — azt

hiszem prosperálna, mert ha már egyszer páholyunk lesz, a

keresk száma is növekedni fog.

Üdvözletem és szerencse kivánatom kifejezése után

maradtam a nagy tekintet szabadkmives páholynak

Zimony, 1888. novemh. 20.

alázatos szolgája

Kszeghváry Kálmán
tv.

A dec. 14-ediki munkán újra három ziinonyi

s három belgrádi, 1889. január 4-edikén egy zi-

inonyi, két belgrádi, s október 18-adikán két zi-

inonyi s két belgrádi kelet keresöleveleí nyújt be

a fáradhatatlan Kszeghváry Kálmán t.

A páholy, hogy a legnagyobb óvatossággal

járjon el a személyek megválogatásában, két mester

tagját Zimonyba és Belgrádba küldi a szükséges

informátiók megszerzése végett.
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Február 15-ödikén a testvérek a beérkezett

jelentések alapján két kerest elutasítanak, tizen-

kettt pedig tiszta, világos szavazással a fül vételre

alkalmasnak Ítélnek, március elsején pedig ismét há-

rom keres felett golyóznak kedvez eredménynyel.

Ezek után megkezddik a zimonyi és belgrádi

keresk felavatása. A íelvetetre alkalmasnak ítélt

tizenöt keres közül azonban csak 8 jelent meg,

akik a következ sorrendben nyerlek meg az » Árpád «-

páholyban a teljes világosságot :

Staud Ferencz 1889. mára 29. 1. és II.
;

mára 80. III.

Aliin László 1889. ápr. 21.

Fuchs József 1889. ápr. 21.

Goldner Dezs 1889. ápr. 21.

Engel Sándor 1889. ápr. 21. iun. 16. II.

Jankovits András 1889. jun. 10. I. és 11.

Beck Mosin 1889. jul. 28., nov. 17. II. és III.

Radulovits Wasa 1889. szept. 1.

A május 24-ediki munka foglalkozik els izben

a belgrádi és zimonyi testvérek azon kérelmével,

hogy az » Árpád « -páholy a Zimony keletén tervezett

szabadkmives páholy megalapításában az ott lakó

testvéreket támogassa.

A testvérek elhatározzák, hogy az uj páholy léte-

sítésére le fognak rándulni Zimonyba, valamint hogy

a béremelési dijakról leány-páholyuk javára le-

mondanak, egyszersmind megbízzák Polgár Sándor dr.

t.-t, hogy a belgrádi és zimonyi testvérekkel a további

teendkre nézve megállapodást létesítsen.
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Június 10-edikén jelenti a szónok, hogy a bel-

grádi és zimonyi testvérek az »Árpád«-páholynak

minden határozatához készséggel hozzájárulnak : a

Belgrádban lefolyt politikai események miatt azon-

ban a páholy- alapitás alig lesz megvalósítható.

Páholyunk, nehogy a szépen megindult mozgalom

eredménye kétségessé váljék, szivesen vállalkozik

arra is, hogy a még fel nem vett keresket Belgrádon

szabad ég alatt felavassa.

A zimonyi és belgrádi testvérek buzgósága le-

küzdte az akadályokat s 1889 nov. 30-adikán már

a következ tábla ad hirt az uj páholy meg-

alakulásáról.

Or. Belgrád, Jen 30. Nov. 1889.

An die ehrw. Symbol Gr. L. von Ungarn.

0. Budapest.

Beseelt von dem Wunsche ím fernen Osten der königl.

Kunst zu huldigen und eingedenk der hohen Mission, welche

unseres edleu Bundes in den halbcultivirten Lándern des

Orientes hairt, habén die unterfertigten in Sémiin und Bel-

grad wohnenden Brr. den Entscbluss gefasst, eine eigene

Bauhütte unter dem hohen Schutze der ehrw. Symb. Gr. L.

von Ungarn zu grundén.

Zu diesem Behufe versammelten sich dieselben zueiner

Coníerenz, in we'cher definitive Beschlüsse gefasst wurden,

derén Ergebniss vorliegende Tafel ist.

In erster Linic wurde beschlossen, dass die zu griin-

dende Loge den Namen »Stella Orientális* fiibren, im 0.

Sémiin in deutscher Spraclie arheiteu und sobald als möglich

ins Lében gerufen werden soll ; ferner wurde das provisorische

Beamten-Collegium folffendermassen zusammen''estellt.
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M. von St. Alphonse Brun Mitgl

Dep. M. Colom. Kszeghváry
,,

I. Aufs. : Samu Ludassy
,,

II. Aufs. : Alex. Engel*)

Hedner : Július Stielly jun. „

Secretár : Vasa Hadulovi s*) „

Schatzmt. : Andr. Jankovits*)
,,

Vorb. Mt. : Josef Wolfner „

Biblioth. : Vladisl. Aliin*)

Tempclh. : Mosin Bock

,, Dezs Goldner*) „

der L. »Árpád.«

„ „ »Árpád.«

„ „ >Hiram.«

„ ,. »Árpád

«

„ „ »Galilei.«

,, ,, »Árpád

«

„ ,,
» Árpád.*

Könyves Kálmán.*

,, ,,
»Árpád.«

„ „ > Árpád.

«

„ ., »Árpád.«

Bemerkung : Die mit *) bezeichneten Brr. wurden von

der Loge >Árpád« eigens zum Zwecke in Frage stehendcr

Gründung aufgenommen.

im Anschlusse hieran beehren wir uns anzuzeigen,

dass sich die L. »Áipád* mittelst architect. Tafel béreit pr»

kiiirt hat. zum Zwecke der Gründung die Brr. : Engel. R.i-

dulovits, Jankovi's, Aliin und Goldner in den 3. : zu befördern.

Nachdem nun die genannten Brr. durch derén profáné

Bescháftigung zu ihrem Leidwesen verhindert sind in aller-

náchster Zeit im Szegedin zu erscheinen. bitten die

Unterfertigten ehrerbietigst die ehrw, Gr. L mögé einen

Br. Mt. als Vertrauensperson hierher entsenden, welche im

Namen und Auftrag derselben die notwendige Lohnerhöhung

bczeichneter Brr. unter freiem Himmel vornehmen und uns

sodann bei Constituirung der L. ratend zur Seite stehen mögé.

Nachdem die Frage der Grandung sich wegen ver-

schiedener Verháltnisse, vor Allém wegen zu grosser Um-
stiindliclikeit der Beisen nach Szegedin nunmehr schon seit

zu langer Zeit herumzieht, hitten wir die ehrw. Gr. L. urn

rascheste Verstiindigung über derén hohó Entscheidung,

unter gleichzeitiger Mitteilung,ob es auch die zu befördern-

den Brr. gleich der übrigen vor eventueller Entsendung und

Hierherkunft des Gr. L. Delegirten bereits gcdeckt habén

miissen, oder nicht.
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lm Falle die Gr. L. unser Ansuchen gewáhren sollte,

bitten wir, dein Delegirten die Ritualien, Drucksorten, etc.

mifzugeben, sowie densclben dabin bevollmáchtigen zu

wollen, dass derselbe nach vorberiger Priifung unserer mrr.

Dokumente die L. als constituirt erkláren könne. Die für

obige Behelfe, sowie für die Gründung zu zalenden Gebühren

werden wir dem Delegirten Brr. übergeben.

Mit Riicksicht darauf, dass wir vorláufig über geringe

financielle Mittel verfügen und das Schicksal jener LI. vor

Augen haltend, welche mit bedeutenden Schulden beginnend

sich nie, oder nur mit grösster Anstrengung und Opfer-

willigkeit der Brr. der Finanzcalamitáten erwebren konnten,

babén wir uns entschlossen, in Allém und Jedem die grössle

Sparsamkeit walten zu lassen, nun je eher financiell zu

erstarken und unsere Mittel den höheren Zwecken der

königl. Kunst weilen zu können.

In erster Linie wollen wir dieses bei der Logenein-

richtung betátigen, indem wir — wenn irgend möglich -

der Neuanschaffung einer solchen ausweichen wollen, ver-

suchend den Ankauf der Einrichtung einer der 20—22 ein-

geschláferten Ll. nachdem wir nun keine Kenntniss davon

babén, wo solche zu habén sind, wessen Privafeigentlmm

dieselben bilden, und an wen wir uns diesbe/üglich wenden

sollen, bitten wir die ehrw. Gr. L. uns hierbei helfend zur

Seite zu stehen, und uns event. im Wege eines Aufrufes im

off'iziellen Organ, sowie Vermittelung des Ankaufes durcb die

Kanzlei der ehrw. Gr L. zu einer solchen verhelfen zu wollen.

In Anbetracht dessen, das die meisten unserer Brr.

heute noch Angehörige der L. »Árpád« im 0. Szegedin

sind, mehrere derselben von genannter Loge eigens zum
Zwecke der Gründung einer neuen Bauhülte aufgenommen

wurden, indem uns ferner diese L. bisher bestens unterstülzt

sowie ihren kráftigsten Beistand in Rat und Tat in intellec-

tueller und materieller Hinsicht auch für fernerhin zugesagt

hat, betrachten wir die L. »Árpád a testvériséghez« im

0. Szeged dankbarst als unsere Mutter-Loge.
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Demgemass verstiindigen wir dieselbe von unserem

gegenwiirtigen Schritte mit dem Ersucben, uns auch 'hrerseits

gelegentlich der von ihr bereits bewilligten und von der

Gr. L. vorzunebmenden Bobnerhebungen und zur Oonslitui-

rung der Tochter L. enige Brr. zu enstenden.

Scbliesslich bitten wir die ehrw. Gr. L. nochmals

dringenst uniGewShrung unseres Ansucbens, dessen rascheste

Erledigung, sowie aucfa nni die gleichzeitige Verstandigung

liievon an die L. »Árpád« p. unsere prof. Adresse Alpbonse

Brun Bureaucbef der serb. Staatsbahn Belgrád, Grand Hotel.

Mit ebrf. und briiderl. Gr. verbleiben wir i. d. u. h. Z.

Engel m. p., Stielly in. p. Wasa Badulovits m. p., Brun

m. p., Beck m p., Goldner m. p., Wolfner m. p. ; Brr.:

Aliin, Jankovits und Köszegbváry abwesend, in Vertretung

u Vollmacht : Brun m p.

Az » Árpád* -páholy a legnagyobb elzékeny-

séggel teljesiti a » Stella Orientális «-t megalapító

testvérek minden kívánságát : megadja a béreme-

léseket, megszavazza a kért dijak visszaadását,

közbenjár a »ZurGrossmuth« -páholy szerelvényeinek

megszerzésében, s elintézi a testvérek szabályszer

elbocsátását ; midn pedig Beck Mosin tv. a zimonyi

s belgrádi testvérek üzenetével Szegeden jár s az

» Árpád «-páholyt mint anyapáholyt a »Stella Orien-

tális* alapítási ünnepélyére meghívja, — elhatározza,

hogy háromtagn küldöttséggel fogja magát Zimony-

ban képviseltetni, s az összes páholytagokat felhívja

a küldöttséghez való csatlakozásra.

A zimonyi és belgrádi testvérek nevében Engel

Sándor tv. is meleghangú levélben hivja meg az

» Árpád* -páholyt az alapítási munkára, s egyszer-

smind jelzi, hogy az ünnepély napját, mihelyt a
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nagypáholy kiküldöttjének érkezésérl hirt kapnak,

táviratilag fogják velünk tudatni.

Nem kis meglepetést okozott tehát az » Árpád «-

páholy tagjai sorában, midn Staud Ferenc t. fed.

kérelmének elintézését sürget levelébl arról érte-

sül, hogy a » Stella Orientál is « alakuló munkáját

1890. jun. 19-edikén megtartotta, — az anyapáholy

teljes mellzésével.

A » Stella Orientális* március 10-edikén kelt,

s az öt világosság által aláirt táblája, azzal menti

e mulasztást, hogy az alakuló munka minden

ünnepélyes színezetet nélkülözött, s hálatelt sza-

vakkal kéri meg az anyapáholy tagjait és fmeste-

rét, hogy tetszésük szerint jelöljenek ki valamely

vasárnapot leutazásukra, a »Stella Orientális* akkor

fogja tartani legels díszmunkáját az »Árpád c-páholy

tiszteletére.

Az » Árpád « -páholy örömmel fogadja e szívé-

lyes meghívást, s hogy a testvéries viszony ersí-

téséhez a maga részérl tle telhetleg hozzájáruljon,

hét tagú küldöttséggel képviselteti magát a » Stella

Orientális* április 27-ediki díszmunkáján.

Ez alkalommal Szivessy László dr. h. fmt.

páholyunk nevében lelkes szavakban üdvözli K-
szegváry Kálmánt, kit az » Árpád* -páholy a »Stella

Orientalis« alapítása körül tanúsított érdemeinek

elismeréséül — márc. 14-edikén — tiszteletbeli

tagjául választott meg.

A Zimonyba utazott küldöttség, a melyhez két

nvér is csatlakozott, átrándult Belgrádba is, az
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ottani testvérek meglátogatására. Mindkét helyen

elhalmozta a vendégszeretet kedvességeivel a sze

gedieket, akik kellemes emlékekkel tértek haza

ezen élvezetes és tanulmányon utjokról.

A véletlen találkozásával ugyancsak március

14-edikén választotta meg a »Stella Orientalis«

Nyilassy Pál dr. fmesterünket tiszteletbeli tagjává,

aki következ levélben mond e figyelemért a » Stella

Orientális* -nak köszönetet.

Kedves testvérek I

Köszönettel vettem 1890. évi március 14-edikén kelt

nagybecs táblájukat, a »Stella Orientális* tisztelelbeli tag-

jává történt megválasztásomról.

Távol áll tlem, hogy e meg nem érdemelt kitüntetést

saját magamnak tulajdonítsam, kinek még nem volt alkalma

zimonyi testvérek irányában érdemeket szerezhetni; tudom,

hogy bennem, mint az »Árpád« -páholy ez id szerinti fmt.-ében,

tulajdonkép magát a szegedi anyapáholyt akarták meg-

tisztelni.

Én tehát ugy a magam, mint a szegedi »Árpád« -páholy

nevében biztosítom a kedves testvéreket, további testvéries

ragaszkodásunkról, s óhajtom, hogy a V. E. N. É. M. adjon

a »Stella Orientalisnak« idt és szerencsét arra, hogy ki-

választott rhelyérl a felvilágosodást és az igazi humanis-

must messze terjeszthesse, s csillaga ifjú tüzével oly ersen
és oly magasan ragyoghasson, hogy fénysugarait az anya-

páholy még haz dról is megláthassa.

A zimonyi páholynak, s minden egyes tagjának sze-

retetébe ezentulra is ajánlva magamat, óhajlom, hogy a

testvéries kölcsönös ragaszkodás érzelmei hosszú idkre —
mindig fenmaradjanak, s érintkezéseink a jövben is minél

srbbek legyenek.

Nyilassy,
fmt.
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AZ ,,ÁRPÁD"-PÁHOLY FEJLDÉSÉNEK TETPONTJÁN.

1891 esept. 25-1895 méjue 29.

Abból a zilált helyzetbl, melybe a páholyt a

nyolcvanas évek sokféle kellemetlensége sodorta,

csak az 1891. év végén kezdünk kibontakozni.

A páholy jól tudja azt, hogy bajainak legfbb

oka a pénzkezelés alaki hiányosságaiban, s ezzel

kapcsolatosan kötelezettségeink rendetlen teljesítésé-

ben van, egész erejével arra törekszik tehát, hogy

e tekintetben a legszigorúbb birálat eltt is megáll-

hasson. Mindenekeltt megkezdi a nagypáholynál a

hátralékok törlesztését, s az 1890. június 26-odikán

tartott páholyvizsgálat megállapodásai értelmében,

havonta 25 frtot küld fel, megszakítás nélkül, 1898.

július haváig, amikor hátralékait teljesen kiegyenlíti.

Hogy pedig . a páholy a könyvek czélszerütlen

vezetése miatt folyton megújuló panaszoknak véget

vessen, 1892-ben e munka teljesítését egyik gyakor-

lati könyvvezet testvérre bízza, s számára külön

tiszteletdijat állapit meg.
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Teljesen rendezik a testvérek a 79-ediki árviz-

kölcsön ügyét. Az általános takarékpénztárból meg-

térült 1907 frt 80 krból annak rendeltetése szerint pá-

holyház-alapot alkotnak. A még künnlev összegek

behajtását sikerrel szorgalmazzák, az értéktelenné

vált követeléseket törlik, a páholy tartozását az

alappal szemben megállapítják, s az egész ügy álla-

potáról tiszta képet nyújtanak. A páholy ugyan a

múlt idkbl maradt tetemes hátralékok miatt még

nincs abban a helyzetben, hogy az elbb külön nem

kezelt alapból elköltött pénzt már most visszatérítse,

de e kötelezettségének teljes tudatában a legszigo-

rúbb takarékosságot tzi ki vezérelvül, s a 25

éves fennállás jubileumának rendkívüli terhekkel

járó esztendje után az árvizkölcsön alapjának tel-

jes visszafizetését tekinti legels feladatául.

Az elszámolás szerint :

1. A nagypáholy kiadása, kezelési

s utazási költségekre . . . 426 frt 64 kr.

2. Páholyunk berendezésére fordítva 942 frt 43 kr.

3. Segélykép kiosztva 4541 frt 63 kr.

4. Az »Ált. takarékp. bukásával

elveszett 2861 frl 70 kr.

5. Künnlevség, nagyrészt behajt-

hatlan 2069 frt — kr.

6. Az >Árpád«-páholynál . . . 3361 Irt 50 kr.

7. A páholyházhoz alapban tké-

sítve 1907 frt 80 kr.

A 79-ediki segély fösszege: 17,010 frl 70 ki.

Mivel a szigorúbb gazdálkodás eltt nyilvánva-

lóvá lett, hogy a páholy jótékonysági célokra ere-

jén felül költekezik, e téren is a takarékosság elvét

14*
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állapítja meg irányadóul s arra törekszik, hogy a

jótékonysági célokra áldozott pénzösszegekbl tkét

teremtsen, s adakozásait a tke kamataira korlátozza.

E törekvés legszebb alkotása a » Jótékonysági

alap«, mely a testvérek áldozatkészsége folytán

1892. márc. 4-edike óta 1200 frtra emelkedett fel.

Alkotmányunknak ide vonatkozó utasításait

szigorú alkalmazásba véve, sikerül a páholynak

vagyonkezelését, — mely úgyszólván a kezdettl

fogva rendetlen volt, s a bajoknak egyik legfbb

okává lett, — mintaszervé változtatni.

Rendezi a páholy pénzügyeivel együttesen

anyakönyvét is. Az 1889-edik évben a tagok száma

a kimutatás szerint 88. Majláth Béla, h. nagymes-

ter látogatása alkalmával azonban kiderül, hogy a

páholy névsorában rég meghalt testvérek is szere-

pelnek, s a páholytól elszakadt tagok leszámításával

a tényleges szám csak 63-ban állapitható meg. —
Nem kevesebb, mint 32. tv.-t kellett egy évben

kitörülni ! S mennyi kérdezgetésre, mennyi irásra,

tárgyalásra volt a kell adatok megszerzése, s a

szabályszer törlések teljesítése végett szükség !

A mint a rendezés, fegyelmezés müve elre

halad, s a páholy az anyagi zavarok bénitó hatása

alól felszabadul, szellemi élete is lendületet nyer,

s tekintélye és- kifelé ható vonzó ereje is nö-

vekszik.

Ez örvendetes jelenség els sorban a páholy-

tagok számának rohamos emelkedésében nyer

kifejezést.
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Az 1891-edik évben nyolc felavatás s két

befogadás mellett is még csak egygyel emelkedik

a létszám, mert az elzleg végzett 32 törlés után

még hat tv.-t kellett törölni, kettt pedig szabály-

szerség elbocsátani :
— igy veszteségünk egy ö.

k. k. tv. beszámitáF'ival kilencre emelkedett.

Az 1892 és 1893. években azután a keresk

száma oly magasra szökkent, a mely az elz húsz

év adatait messze túlszárnyalja. E két évben nem

kevesebb, mint negyven munkás állt az activ tagok

sorába! — Az » Árpád «- páholy tagjainak száma

1890-ben kiigazitott 63-as létszámról egyszerre

9 l-re emelkedett, s azóta, bár lassúbb, de egyen-

letes fejldésben 95-öt ért el.

A munka 1

? száma évente 40 körül ingadozik,

s igy a nyári szünet levonásával csak kivételes eset-

ben múlik el hét a nélkül, hogy a testvérek a

páholyban ne találkozzanak. — A jelenlevk átlagos

száma pedig az összes páholytagoknak negyedré-

szét, a szegedieknek harmadrészét éri el, s igy

egészen kedvez szinbeu tünteti fel a tagok buz-

góságát.

A páholy munkái az ügykezelési kérdések

száraz tárgyalásától megszabadulnak, s a szellemi

munkálkodásra több id jut.

Szabadkmivesi tárgyú felolvasások soha nem
voltak oly nagy számban páholyunkban.

Ily irányú munkálkodásunkra jellemzk :

»Alíoldi culturegyesiilet.«

^Gyógyult elmebetegek segélyezése.*

»A párbajról. <
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»Paradoxonok a szentírásban.*

»Az ártatlanul elitéltek kárpótlása.

*

»Az igazság.*

»Torzképek a modern társadalomból.«

»A hittan és történelem a jöv iskolájában.

«

Az »Odd felIow-król.«

Az »Esseniekrl.«

»Rongyos egyesület.*

»A vásárhelyi Ínségesek.*

A páholy megvalósítja azon régebbi tervét,

hogy a munkákon tartott érdekesebb dolgozatokat

s kiválóbb munkálatokat kinyomatja.

A füzetek »Az »Árpád«-páholy könyvtára*

címet viselik ; 1892. január elsejére jelenik meg az

els szám s azóta egy-kett évente forgalomba

kerül.

Eddig a következ tiz dolgozatot adta ki a páholy

:

I. Mozart a szabadkmivességben. Irta: Fkövi Lajos.

II. Páholyunk mködése 1891-ben. — Irta : Arató

Frigyes.

III. Szabadkmivesség és hazafiság, Irta : .
•

., német-

bl fordította Khegyi Lajos dr.

IV. Gyászbeszéd Besze János testvér felett. Irta : K-
hegyi Lajos dr.

V. Páholyunk mködése 1892-ben. Irta : Arató Frigyes.

VI. Egy királyn a szabadkm ivességrl. Irta: R. J.

VII. Páholyunk mködése 1893-ban. Irta: —
VIII. Gyászbeszéd Kossuth Lajos testvér felett. Irta :'

Khegyi Lajos dr.

IX. Páholyunk mködése 1894-ben Irta: Arató Frigyes.

X. Emlékbeszéd Kossuth Lajos testvér felett. Irta

:

Pálfy Viktor.

A II., IV., VII. és IX. számmal jelzett füzetek

á titkár évi jelentését tartalmazzák s mivel az
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összes munka jegyzkönyvi kivonatán, valammt a

pénztári kimutatást, a személyi ügyekben történt

változásokat s pz alapok állapotát közlik, egy-

szersmind az egyes években kifejtett tevékenységet

kritikaUag méltatják a páholy azon tagjai számára,

a kik a munkákat csak ritkán látogathatják, tájé-

koztatóul szolgálnak s az ellenrzésbe az összes

tagokat belevonják.

Az » Árpád* -páholy mindinkább közelebb jut

ama nagy missio teljesítéséhez, mely reá a dél-

magyarországi szabadkmivesség életre keltésében

vár. Baja, Újvidék, Temesvár, Versec, N. -Becs-

kerek, Oravica, Lippa, Karánsebes keletén rég el-

némult a szabadkmivesi kalapács kopogása : a

nemzetiségi és felekezeti ellentétek ezen nagy darab

földjén oly ritkák a humanismus rtüzei, alig képesek

sugaraikkal egymásig elhatolni -

Az »Árpád«-páholy tagjai legfbb törekvésüket

irányithatják ma már arra, hogy Szegedet az alföld

s az idegen nemzetiségek által lakott délvidék

számára a szabadkmivességben is oly jelentségre

emeljék, amely azt kultúrai, politikai, közgazdasági

téren méltán megilleti.

S már eredmények jelzik ezen irányban kifejtett

törekvéseinket. — A zimonyi »Slella Orientalis«

ugyan ez idig egyetlen leánypáholyunk, de 1891.

óta a vidéki tagok száma évrl-évre rohamosan

emelkedik s ma már a 29-et érte el.

Nagy buzgósággal terveztük a kikindai szabad-

kmivesi kór megalakítását, tanácskozások folytak
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több alkalommal ezen ügyben, ngy K^k indán mint

Szegeden, de a kedveztlenül alakult viszonyok

türelemre kényszerítenek bennünket.

Szabadkán, Zoraborban, Vásárhelyen hasonlólag

megindult már a mozgalom a szabadkmivesség meg-

honosítására, de a szükséges óvatosság épen a leg-

els lépeseket teszi legnehezebbekké.

A páholyokká' va'ó Összeköttetéseink a leg-

kedvezbbekké alakultak. Képviselket küldtünk a

brassói »Pannonia« s a szolnoki »Alíöld« felavatási

ünnepélyére, valamint a budapesti » Humboldt « 25

éves jubileumára. Nagyobb küldöttséggel vettünk

részt a kikindai ttv. állal rendezett vallásos estélyen^

a mely alkalommal egyik t.-ünk a református tem-

plomban » Vallás és tudomány « cimü felolvasást

tartott.

A brassói »Zu den drei Sáulen« németnyelv

páholy szónokát, Obert Ferenc t.-t, akitl a vándor-

szónokok intézményének terve ered, vendégül hivta

meg páholyunk »Freimaurerei und Patriotismus«

tárgyú felolvasásának megtartására. Minket pedig

az a kitüntetés ért, hogy Kulinyi Zsigmond t.-ünk

a budapesti »Demokratia« páholy meghívására tar-

tott vándorszónoki minségben hatásos felolvasást.

>A mai szabadkmivesség hivatása, eszközei és had-

serege* elismerést szerzett t.-ünknek s általa páho-

lyunknak. Az 1892 edik év folyamán Várad i Antal

t. a »Demokratia« fmt.-e viszonozta e látogatást,

s mint kalapácsvezet fömester felvételi szónoklatával

emelte az est ünnepélyességét.
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A páholytagok lakóhely szerint.

La kóhelyek 1891 1892 1893 1894 1895

Horgos

Hód-Mez-Vásárhely
Csongrád

Kis-Zombor . . . .

Nagy-Kikinda . . .

Széchenfalva . . . .

Ó-Kanizsa

Zenta
,

Ó-Becse

Zsablya

Baja

Nagy-Lak

Nagy-Szt.-Miklós . .

Temesvár

Csaba
,

Debrecen

Lúgos
,

Sósdia
,

Budapest

1

1

1

1

1

—

Hazai nem szegedi

Belgrád

Bécs .

Boroszló

Külföldi

Szegedi 51 I 65 651 M

1

1

1

II
!

12 20 25 26

66

Fösszeg .
|

64
I

79 ' 91
|
94

I

95
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Magyarország symbolikus nagypáholya is jó-

akaratú érdekldéssel fordul az »Árpád« -páholy

felé. Felvételi szabálytalanságok, tartozási hátralékok,

administrativ mnlasztások nem képezik már a leve-

lezések tárgyát, s a jóviszony meglazulásának okait

;

az *Árpád« -páholy, mely nem régiben még annyi

bajt és gondot okozott, csakhamar egyike ln
Magyarország legersebb és legfegyelmezettebb pá-

holyainak. Az 1894. nov. 24-edikén vizsgálatot tartó

Berecz Antal tiszt, és h. nagymester is örömmel

jelenti ki, hogy mindent a legnagyobb rendben

talált, s az » Árpád* -páholy erteljes fejldésérl

gyzdött meg.

S mig az 1891-edik év még csak a kibonta-

kozás küzdelmeit mutatja, 1892-ben a szegedi

» Árpád* páholy a harmonikus fejldésü szk. páholy

mintaképe.

Sajnos, a páholy nem maradt meg sokáig e

magaslaton.

Már az 1893-adik évben megzavarta némileg

az összhangot az egyházpolitikai kérdések tárgya-

lása, s a tisztikar meghasonlását, a titkár le-

mondását és a páholyból való kilépését idézte el.

Az utolsó két év pedig oly sajnálatos össze?

ütközések kellemetlenségeivel támadta meg a pá-

holy bels életét, amelyek magukban véve is elég-

ségesek volnának egy gyengébb páholyt teljesen

megbénitaní, st el is némítani.

Az 1894-edik év történetén végig húzódik a

páholy két ftagjának egyenetlenkedése. A szabad-
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kmive?i bnvádi eljárás minden kellemetlenségeit

át kellett a páholynak élnie. S midn egy kiváló

t. ünk elvesztésének árán remélhettük már, hogy

páholyunk a bels béke teljességével lá^at mun-

kájához, akkor a/. 1895-ödik év eleje még nagyobb

bajt zuditott reánk. Az ellentétek teljes kiélesedése

által a páholy két legfbb munkásáról s azok között

nagyérdem fmesterünkrol ke"ett lemondanunk.

Az »Árpád* -páholy azonban átvergdött e ba-

jokon. Az 1895. évi tisztikar megalakítása ugyan

nagy nehézségekkel járt. de végre is sikerült Nagy

(iyula és Pálf'y Viktor t.-ek személyében oly mun-

kásokat állítani a fmesteri és szónoki tisztségekre,

a kik uj ervel és ambitióval tartják meg a páhoht

az egészséges fejldés utján.

Hogy a páholy szellemi munkásságában a test-

vérek családjai is némi részt vegyenek s a barát-

ságos összeköttetés a nvérek között is ersbödjék,

a tisztikar több alkalommal gondoskodott nvér-

estélyek tartásáról.

Az 1893-adik év február 25-ödikén fényes ün-

nepélyt rendezett a páholy a Tisza-szálló termeiben.

A munka legfbb tárgyát azon érdekes kérdés

megvitatása képezte : mikép terjeszkedjék a szabad-

kmivesség? Két testvér azt a nézetet domboritolta

ki, hogy a szk.-ségnek minél több munkásra van

szüksége, másik kett pedig azon álláspontot vé-

delmezte, hogy a szigorú megválogatás a legfbb

érdek. Az ünnepély sikerét Reizner Vilma nvér
fokozta énekével.
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Az 1894-edik évben két nvérpáholyt s egy

majálist rendeztek a testvérek. Az els estén K-
hegyi Lajos dr fejtegette azon hivatást, mely a

szk.-ségben a nvéreknek jut osztályrészül, a má-

sodikon az ö. k. k. Kossuth Lajos t.-rl emlékezett

meg páholyunk.

Kossuth Lajos t. halálának évfordulóját 1895-ben

nvérmunkával ünnepeltük meg, Pálfy Viktor szó-

nok t. méltatta azon küzdelemteijes életet, amelyet

nagynev mártírunk a szabadkmivesség eszméinek

szolgálatára szentelt.

Emlékünnepet tartott páholyunk 1891. december

4-edikén is, Mozart, a nagy szk. zenekölt halálának

100 éves évfordulóján Az ünnepélyen Fkövi La-

jos t. olvasta fel «Mczart a szk.-ségben cimü

dolgozatát, Kass János és Reich Ben tt. pedig

elénekelték Mozartnak »Maurer Gesellenlied* és a

« Papok keltre » dalát.

1892. május 20-adikán Klapka György t.

haláláról emlékezik meg páholyunk kegyelettel.

Az »Árpád«-páholy megersödésével újra fel-

veszi fonalát nem egy oly kezdeményezésnek, a

melyrl a testvérek a páholy bajainak összetor-

lódása idején megfeledkeztek. Több alkalommal

foglalkozik a siket-némák ügyével, s az elmun-

kálatokban annyira halad, hogy már az 1895-ödik

évben a szegedi siket-néma-intézet megnyitását le-

hetett reményleni. A páholyon kívül álló tényez-

kön múlt, hogy ezen ügy elintézése halasztást szen-

vedett.
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A szegény iskolás gyermekek gyámolitásának

kérdését is újra feleleveníti a páholy s ez irány-

ban is örvendetes eredményt ér el, a mennyiben

1895-ben megalapítja az úgynevezett »rongyos

egyesületet « , mely a társadalom ujabb megterhel-

tetése nélkül törekszik a szegény iskolás gyermekek

szánandó helyzetén javítani.

A telekvétel ügye is concrét alakban került a

páholy elé, s majdnem szerencsés elintézésre jutott.

Egy alkalmas telek került önkéntes árverésre, s az

I. f. p. m. elhatározta, hogy 3000 frtig az árve-

résben részt vesz. A megbízott testvérek 8010 frtot

meg is ajánlottak, de a telek jóval drágábban kelt

el, s így arról a páholynak le kellett mondania.

Igen tevékeny részt vettek a testvérek az egy-

házpolitikai mozgalmakban is.

Pálfy Viktor az 1893. febr. 18-adikán tartott

munka elé a következ inditványnyal lépett

:

»Szólittassanak fel a páholy összes tagjai, hogy a

mennyiben Szeged szab. kir. város legközelebbi közgylésén

felmerülne oly indítvány, mely a kormány egyházpolitikai

programmjának támogatását célozza, a legszélesebb körben

közremiiködjenek, hogy ezen indítvány a közgylésen lehe-

tleg egyhangúlag, de minden esetre impozáns szótöbbség-

gel fogadtassák el.

Ha azonban ily indítvány a páholy várakozása ellenére

nem tétetnék, ugy bizassék meg páholyunk egyik érdemes

tagja, hogy ezen indítványt kell idben jelentse be a köz-

gylésnek, s azt szabadkmives szellemben indokolja.

Végül sürgs felirat intéztessék M. S. N. P.-ához,

hogy hivja fel köriratban a védelme alatt dolgozó összes

hazai páholyokat az országszerte megindult szabadelv
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mozgalomhoz való csatlakozásra, annak esetleges kezdemé-

nyezésére s tlük lelhet ervel való elmozdítására.

A páholy az indítványt igen élénk eszmecsere

után egész terjedelmében elfogadja, a taktikai veze-

tést pedig a tisztikarra ruházza.

A tisztikar minden eshetségre kiterjeszked

részletes tervet készit a közgyülé^ tárgyalásra.

Reizner János t. terjeszti hatásos szónoklattal az

indítványt a közgylés elé, s oly fényes eredmény

jutalmazta a testvérek buzgólkodását, hogy a nagy

lelkesedésben csupán négy egyházi férfiú szavazott

az indítvány ellen.

De a szabadkmivesi eszmék gyzelmét jelent

egyházpolitikai javaslatok támogatásában nemcsak

Szegeden mködött az »Árpád* -páholy tagjai által

tevékenyen közre, hanem Nagykikindán is, a hol

azon gylésen, melynek célja tulajdonképen a refor-

mok ellen való tüntetés lett volna, kikindai t.-eink

oly tapintatosan védték a haladás ügyét, hogy a

végs eredmény a javaslatok pártolása lett.

Hogy a város közgylésein a szabadkmivesek

egyértelm s tervszer mködése biztosítva legyen,

megalkotja páholyunk a köztörvényhatósági bizott-

sági páholytagokból a közügyi bizottságot.

Azon körülmény, hogy a városi közgylés

tagjainak ötödrésze szabadkmives, megadja az

intézkedés jelentségét.

Az » Árpád* -páholynak ma már módjában van

a közgylés mindazon tárgyainak elintézésénél,
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melyek a szabadkömivesség ideális törekvéseivel

kapcsolatosak, erejét latba vetni.

A consolidatió müvének befejezésével a páholy

ereje, tekintélye és befolyása megnövekedett. Ott

látjuk tagjait mindenütt, a hol a hazaszeretet, tör-

vénytisztelet, felvilágosodás és humanizmus terjesz-

tésén fáradoznak ; nem a vezetés dicsségeért

versenyezve, hanem hogy önzés nélkül a munkából

kérjék ki a maguk részét.

így érkezik meg az » Árpád « -páholy az els

25. év befejezéséhez. Nem oly ersen, mint azt a

haladás ügyéért való lelkesedéssel látni szeretnénk,

de ha a negyedszázad nehéz küzdelmeirl meg nem

feledkezünk, elégedettséggel és reménynyel tölthet

el bennünket a 25 éves fennállás jubileuma.

S ha e napon futó tekintetet vetünk a lefolyt

negyedszázad jótékonysági cselekedeteire, azon meg-

nyugtató gondolattal láthatunk további munkánk-

hoz, hogy csekély ernkhöz mérten e terén is

igyekeztünk eleget tenni kötelességünknek

Az »Árpád* -páholy a 25 évi fennállás jubi-

leumán sem elégszik meg azzal, hogy e szép ünne-

pet csupán a társas együttlét s a szíves vendéglátás

örömeivel tegye emlékezetessé, hanem elhatározza,

hogy megíratja mind ,i három fok kátéját s a.

páholy 25 év '

ibá 300 fr ol ado*

mányoza Szeged károsában tervezett Kossuth-szobor-

alap javára, 1000 frtot pedig egy Szegeden létesítend

» Lelencház « alaptkéjének kezdeményezésére.
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Az „Árpa d"-p áholy a jótékonyság teién.

1870 máj. 29- 1895 máj. 29
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Ily módon törekszenek a testvérek szolgálni a

hazai szabadkmivességet, ersíteni magát a szegedi

páholyt, áldozatot mutatni be a hazafiság oltárán,

s ápolni és irányitani az emberszeretet nemes

érzelmeit.

Legyenek ez emlékjelek az eldök érdemei iránt

érzett elismerésünk és kegyelelünk tanúbizonyságai,

s szolgáljanak a szabadkmivesi kötelesség teljesí-

tésére int, sa szebb jöv reményével biztató örök-

ségül a jöv nemzedék számára

!
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