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JÓKAI MÓR 
ÉS A SZABADKŐMŰVESSÉG 

A magyarországi szabadkőművesség kezdetétől, a XVIII. 
századtól fogva egyesítette a haladás híveit. Sok író, költő, 
újságíró tartozott közéjük. A szabadság, egyenlőség, testvé-
riség szabadkőművesi gondolata a testőrírókban, Kazinczy 
Ferencben és sok társában hűséges követőkre talált. Az erő-
szakos elhallgattatást követően, a XIX. század hatvanas 
éveiben kezdett újjáéledni a szabadkőművesség hazánkban, 
majd a hetvenes évektől önálló főhatóságaik1 létesültek Ma-
gyarországon. A páholyalapítók között találjuk a szabadság-
harc több vezéralakját: Klapka Györgyöt, Türr Istvánt. 
Az irodalmi, művészeti és tudományos élet legjobbjai nagy 
számban léptek a szabadkőművesek közé. 

A kezdeti szervezkedés után főleg jótékonysági tevékeny-
séget folytattak, s ezt szemérmesen titkolták. Jókai Mór öt-
venedik írói jubileuma alkalmából azonban kiléptek az isme-
retlenségből. Ivánka Imre nagymester, a szabadságharc hon-
védezredese, az önkéntes nemzetőrök parancsnoka, a pá-
kozdi csata egyik hőse, később országgyűlési képviselő, vala-
mint Gelléri Mór a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 
főtitkára, közgazdasági és ipartörténeti író aláírásával a ma-

1 A szabadkőműves páholyok nagyobb szervezetbe, úgynevezett 
Nagypáholyba tömörültek. A magyar szabadkőművesség kezdetekor 
hazánkban ilyen nem volt. Külföldi Nagypáholyok engedélyével dol-
goztak. Csak az 1870-es évek elején alakult meg a Magyarországi Já-
nosrendi és a Magyarországi Nagy Oriens Nagypáholy, a melyek 
1886-ban egyesültek Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy néven. 
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gyar szabadkőművesek a Nagypáholy Szövetségtanácsa 
1893-as határozatából üdvözlő iratot küldött Jókai Mórnak. 

Egyúttal a Szövetségtanács azt is elhatározta, hogy kétszáz 
forintért a Nagypáholy könyvtára számára megrendeli Jókai 
Mór „műveinek egy teljes gyűjteményét". 

„Előterjesztetvén a Jókai Mór ötven éves jubileumát rendező bizott-
ság felhívása, a Szövetségtanács egyhangúlag elhatározza, hogy a 
nagynevű írót, bár nem tartozik szövetségünkhöz, szabadkőművesi 
szellemben való érdemes irodalmi munkássága alapján átiratban kö-
szönti, műveinek egy teljes gyűjteményét pedig 200 forintért a Nagy-
páholy Könyvtára számára megrendeli."2 

A levél mind stílusánál fogva, mind tartalmát tekintve jel-
lemző a korra, a szabadkőművességre és a címzettre. Kitűnik 
belőle, hogy a szabadkőművesség célja a haladás és az em-
beriség szolgálata; Jókaiban a hasonló célokért dolgozó tár-
sat üdvözlik. Első alkalommal teszik ezt olyan hírességgel, 
aki nem tartozik a szabadkőművesek közé. A csaknem száz-
esztendős levél szövege a következő : 

„Nagyérdemű testvér! 

A szabadkőművesek testvérnek nevezik mindazokat, a kik a szö-
vetségbe ősi szokás szerint fölvéve, a szabadkőművesség nagy és 
messzeható czéljaiért küzdenek. De testvérnek tekintik azokat is, a kik 
— bár nem léptek be formailag szövetségünkbe — szívük jóságánál s 
keblük nemes indulatánál fogva a felebaráti szeretet, a jótékonyság és 
a szabadelvű haladás ügyeinek tesznek szolgálatot, a kik a türelmes-
ség, a testvériség, az egyenlőség és általában a legnemesebben felfo-
gott humanizmus érdekeit szolgálják. 

Önnek egész élete, irodalmi tevékenységének minden iránya ezek-
nek az eszméknek volt szentelve s így félszázados működése határán 
örömmel és lelkesedéssel sorakozunk azok közé, a kik önt melegen 
üdvözlik s a kik eddigi sikereihez szerencsét kívánnak. 

Első eset ez, hogy szövetségünkön kívül állót üdvözlünk. Sem a na-
gyok, sem a hatalmasak ünnepe nem csábított bennünket, hogy sze-
rény működési körünk ismeretlenségéből kilépjünk, de Önben kész-
séggel ünnepeljük az igaz embert, a ki nemcsak Istentől adott tehet-

2 OL P 1083 Szövetségtanácsi Jegyzőkönyvek 1893. november 7-i 
munkatábla. A Kelet is hozza 1893. 11. szám, november 20-án a 
196. oldalon. 
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ségeinek ragyogó fényével, hanem saját lelki tulajdonságainak ne-
mességével alkotta meg irodalmi remekléseinek soha sem múló ha-
tását. . . . 

A sikerek nagyságáért tiszteljük s üdvözöljük félszázados tevékeny-
ségének ünnepén önt , a ki miként mi, lelkesedéssel dolgozott az esz-
ményért : az ember legyen mind, mind— testvér. 

Áldást kérve további munkásságára, üdvözöljük Önt: 
Magyarország Symbolikus Nagypáholya nevében: 

Ivánka Imre Gelléri Mór 
Nagymester fótitkár."3 

Jókai nem késlekedett a válasszal. Levelében egyúttal meg-
okolja, miért nem lett szabadkőműves. Ez a válasz a Tömör-
kény István szerkesztette Szegedi Naplóban is megjelent, az 
1893. november 22-i szám címlapján. Ott nem szerepel a 
szabadkőműves lapban közölt bevezető sor, és a levél két 
megszólító sora is hiányzik. 

„Jókai Mór, a koszorús költő a következő, Ivánka Imre Nagy-
mester t.-hez4 intézett levélben válaszolt a Nagypáholy üdvözlő leve-
lére: 

Tisztelt testvér! 

Hálás köszönet a lelkes üdvözlésért! 
Megtiszteléstek becsét sokszorozza az a körülmény, hogy én nem 

vagyok szövetségtek tagja, mely szövetségnek törvényeit, czéljait is-
merem, helyeslem, méltányolom. 

Több év előtt felszólított engemet is egyike vezérférfiatoknak a szö-
vetségiekbe való belépésre: e felszólításra én így válaszoltam: 

„ A mely czélokat a magyarországi szabadkőművesek szövetsége 
maga elé kitűzött, a mely törvényeket magára kiszabott, mindazokért 
a czélokért én teljes életemben minden tehetségemmel működtem 
szabad akaratból. Azokat a törvényeket nekem a saját szívem dik-
tálta; s ha azokat meg nem tartom, a saját szívem büntet meg érte, 
a ki nekem legkérlelhetetlenebb bírám. Jól tudora, s tanúságot teszek 
róla, hogy a mit ti cselekesztek, az a hazaszeretetnek, az istenfélésnek, 
az emberiségnek, a szabadelvűségnek a munkája, törekvés az ideál felé 
minden téren. 

3 Kelet 1893. 11. szám, november 20. 1 9 7 - 198. oldal. 
4 A „testvér" szó rövidítése. Így nevezték egymást a szabadkőmű-

vesek. 
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Ti ezt a munkát folytatjátok hallgatva, névtelenül, csak eredmé-
nyekben észrevehető módon. De én rám ez az ötven év óta taposott 
pálya azt a kötelességet rótta, hogy tegyem és hirdessem mindazt 
nyíltan, nevemet aláírva, arczomat megmutatva, kezemet a zászló 
nyelén tartva. Ezért nem léphetek szövetségtekbe, melynek működé-
sét tisztelem, helyeslem, jónak tartom." 

Még egyszer forró hálámat kifejezve a rám nézve nagybecsű üd-
vözlésért, kérlek, add át a mélyen tisztelt Testvéreknek legőszintébb 
tiszteletem és nagyrabecsülésem kifejezését. 

Budapesten, 1893. nov. 17-én 
régi igaz barátod 

Jókai Mór."5 

Az ellenzéki Szegedi Napló tüstént kihasználta Jókainak 
ezt a levelét a szabadkőművesek, általában a haladó célokért 
küzdő polgárság dicséretére, védelmére, egyben a szabad-
kőművesekre átkot mondó katolikus egyház támadására. Rá-
mutat a lap arra az ellentmondásra, hogy a római katolikus 
egyház elismeri Jókai Mór nagyságát, de a vele azonos elve-
ket követő szabadkőműveseket üldözi. így magyarázta Jókai 
szelíd szavú levelét: 

„Az egyházi átok alatt álló szabadkőművesek üdvözlő levelet írtak 
Jókai Mórhoz, a ki bár nem tagja a szövetségnek, az eszményért küz-
dött ötven éven át, melyet ők is maguk elé tűztek. 

Nagy dolog az ideálért való küzdelem ebben a korban, melyben 
minden mozgalom reális anyagi eredmények elérésére törekszik és 
nemcsak a szabadkőművesek, de az ország minden nemesen érző fia 
ünnepli azt az eszmények szolgálatában eltöltött ötven éves múltat, 
mely a legnagyobb magyar regényíró mögött áll. 

Az egyház papjai sem zárkóznak el a Jókai Mór érdemeinek mél-
tatása elől, híveik előtt fennen hirdetik amaz igéket, melyeknek Jókai 
Mór is búzgó követője. És a ki ötven éven keresztül papja a magyar 
irodalomnak, a ki munkásságával egész könyvtárat teremtett, mely-
ből nemzedékek merítenek tudást beláthatlan időkig, a koszorús író 
ezeket felelte az „istentagadó", az egyházi átok alatt álló szabadkő-
műveseknek: — (Itt idézi a cikk Jókai levelét.) 

A koszorús írónak ez a néhány sora méltán gondolkozóba ejtheti 
azokat is, a kik nem tagjai a szabadkőműves szövetségnek, azokat is, 
a kik tagjai annak. 

5 Kelet 1893. 12. szám, december 20. 218. oldal. 

8 It 91/2 
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Egy erős, hatalmas tényezője a magyar társadalomnak a magyar 
hazafias klérus és mégis ennek a nagy testületnek tagjai esküdt ellen-
ségek volnának hát mindazoknak a czéloknak, melyekről Jókai Mór 
kijelenti, hogy „mindazokért a czélokért teljes életemben minden 
tehetségemmel működöm szabad akaratból". Ellenségei ama törvé-
nyeknek, melyekről Jókai azt mondja : „azokat a törvényeket a saját 
szíve diktálta." 

És mikor a nemes eszményekkel való elkeseredett harczban okát 
kell adni az ellenséges indulatoknak, minden parochián, minden ko-
lostorban készen a felelet: „a szabadkőművesek istentagadók." 

Jókai Mór, a kinek mély belátását, bölcs ítélőképességét a bíboros 
lelkiatyák is kétségen felül állónak ismerik el, csak ennyit mond: 
,,a mit cselekesztek, az isten félésnek, az emberiségnek, a szabadelvű-
ségnek munkája." Az istenfélés munkája semmi esetre sem lehet isten-
tagadás, az emberiség munkája bizonyára nem az, de a szabadelvű-
ség munkája áll az istentagadás gyanúja alatt és ki lehet mondani, 
mert maguk az ellenfelek is nyíltan elismerik, hogy a szabadelvűség 
ellen fejtenek ki akcziót. 

A ki a szabadelvűség ellen küzd, az a sötétséget akarja s a ki csak 
egy szemernyi világosságba juthat, megláthatja, milyen végzetesen 
hadonáznak a tévedés, sőt a rosszakarat, a hazugság fegyverével abban 
a homályban, mely sajnos még nagy területen teszi láthatatlanná az 
igazságot. 

Az eszményért való küzdelemben vette föl a harczot a szabadkő-
művesek szövetsége és ezt az eszményt akarja eltiporni a másik tábor. 
Akik pedig e két testületen kívül nyugodt szemlélői maradnak a küz-
delemben, tapasztalhatják, hogy a szabadelvűség zászlója alatt áll a 
korral és annak magas kötelességeivel haladó polgárság, míg a jogo-
sulatlanul átkozódók csak a főurak és a tömeg fanatizálható részét 
tudják magukkal ragadni, tehát azt az elemet, melynek nincsen esz-
ménye, vagy amely rá nézve érthetetlen szólásokkal félrevezethető. 

Az előítéletek és szemfényvesztés különben is kopott fegyverein 
nagy csorbát ütött a Jókai levele, melynek minden betűje az igazság-
érzet és a lángoló hazaszeretet nemes melegével van papírra vetve és 
nagy elégtétel az üldözött szabadelvűség eszméjének az a nehény szó, 
melylyel az ősz költő kifejezi, miért nem lépett abba a szövetségbe, 
melynek működését helyesli, tiszteli és jónak tartja."6 

Bizonyára éppen ezt akarta elérni a Szövetségtanács, hogy 
Jókai nyílt állásfoglalását elnyerjék, ezért írták meg az idé-
zett levelet Jókaihoz. 

6 Szegedi Napló 1893. november 22. Vezércikk és Kelet 1893. 
12. szám, december 20. 2 1 8 - 2 1 9 . oldal. 
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Jókai válaszlevelében említi, hogy az egyik szabadkőmű-
ves „vezérférfiú" több év előtt felszólította őt a szövetségbe 
való belépésre. Nem nevezi meg az illetőt. Valószínű, hogy 
Pulszky Ferenc volt, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, 
aki 1870-től 1886-ig a Magyarországi Jánosrendű Nagy-
páholy, majd az egyesülés után a Magyarországi Szimbolikus 
Nagypáholy nagymesteri megbízatását viselte. 

A Pulszky Ferenc akadémiai tagságának ötvenedik év-
fordulója tiszteletére rendezett lakomán, 1888. november 
9-én az akadémikusok jöttek össze. Az ünnepeltet Jókai Mór 
köszöntötte. A köszöntő szellemes, tréfás hangja a régi ba-
rátságra vall. így írja le Jókai szavait a Hajnal című belső 
terjesztésű szabadkőműves lap : 

„Felvillanyozó hatású volt Jókai Mór felköszöntője. Azon kezdte, 
hogy az akadémia első osztályának tagjai nevében emel poharat, 
mert az akadémiának három hemisphaerája van, de Pulszky Ferenc 
otthonos a tudomány mind e három világában. Az akadémia oly ki-
váló díszéhez méltó classicus felköszöntőt azonban, s ezért bocsána-
tot kér, nem mondhat, és pedig azért, mert pár nappal ezelőtt arról 
értesült, hogy az akadémia mathematical III. osztálya őt bízta meg, 
hogy nevében felköszöntse az ünnepeltet. Készült is ő fényes logarith-
musokban és hatványokban égbe emelni Pulsky igaz, nagy érdemeit, 
de ma arról értesült, hogy az a levél nem neki szólt s őt az I-ső osztály 
kérte fel szószólójául; így hivatalos toastra nem készülhetett, de szó! 
mint pályatárs, jó barát, író és lapszerkesztő. Senki nem tudja inkább, 
mint a magyar író, hogy ha felvilágosításra szorul az archeológiában, 
itt van Pulszky Ferenc, ha a históriában, itt van Pulszky Ferenc, ha 
művészeti dolgokban, megint itt van ugyancsak ő. Ha külföldi jön, a 
ki Európát keres, Pulszky Ferenchez utaljuk, ha a népnek be kell mu-
tatni Európát, intézményeit, elmegy a néphez ugyancsak ő. A z első 
osztályból, hol sokáig elnökölt és oroszlán tekintetével lecsendesí-
tette az egymásra törő finugor-törököket, átment a II. osztályba, a 
historikusokhoz. Jókai azt kívánja, hogy még nagyon sokára váljék 
históriai alakká."' 

Feltehető, hogy Klapka György halálakor, 1892-ben azért 
jelent meg a sajtóban Jókai felhívása Klapka koszorújára 

' Hajnal 1888. 11. szám, november 20. 126. oldal. 

8* 
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való gyűjtésre, mert az elhunytban a magyar szabadságharc 
legendás tábornokát és a szabadkőműves eszmék bajnokát 
gyászolta a nemzet. Egyben Jókai kihasználta azt a nyilvá-
nosságot, amelyhez a szabadkőművesek nem folyamodtak. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában őrzött lilabetűs 
kézirat így szól: 

„Felhívás a magyar hölgyekhez Klapka György koszorújára 
Ki érdemli meg jobban a magyar hölgyektül a koszorút, mint 

Klapka György? 
Milyen legyen e koszorú? olyan, a mely nem hervad el, nem hul-

lajtja el levelét. Addig él, a míg a hős neve fog élni. Olyan koszorú, 
mely még a nemes érczből készültnél is maradandóbb legyen. 

Felhívjuk hazánk hű honleányait, hogy veszendő zöld ágak helyett 
fonjanak olyan koszorút a hősök hősének emléke körül, melyet el 
nem enyészt az idő. 

Gyűjtsünk össze egy alapítványt: „Klapka koszorújának" czíme 
alatt, olyan gyorsan, a mint a hazafi fájdalom szétterjed minden szí-
vekben : mely alapítványnak czélja legyen magyar ifjak kiképeztetése 
a Ludovika akadémiában arra a pályára, melyen az elhunyt hős nevét 
halhatatlanná tette. 

Fénynyel, ne gyászszal kisérjük hősünket sírjába. 
így örökítsük meg a nevét. 
A ki felhívásunkat megérti, átérzi, cselekedjék velünk együtt szíve 

szerint. 
Maradandó, nem elmúló koszorút a hősnek! 
A honleányokhoz intézett szavát legyen szabad férfiaknak is meg-

szívlelni. E czélra adózni szabadjon nekem is 25 forinttal. 

Jókai Mór"8 (Lásd: melléklet) 

Jókai a szabadkőművesség jótékonysági munkáját nyíltan 
támogatta. Szintén az egyik belső terjesztésű szabadkőműves 

8 Jelzet: V 2619. A kézirat 170x 210 mm-es papíron található. Má-
sodik oldalán nem Jókai írásával jegyzet: „A Klapka koszorú egylet 
elnökénél B. Kemény Kálmánné Bánffy Polyxániánál eddig begyűlt: 
B. Kemény Kálmánné Bánffy Polyxena 50 fr Jókai Mór 25 frt He-
gedűs Sándorné 10 frt Emich Gusztávné Torday Etelka 10 frt 
A Nemzet szerkesztősége szívesen közvetíti a nemes lelkű adomá-
nyokat." 
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lap" közli a szabadkőművesek által kezdeményezett és fenn-
tartott Ingyen Kenyér akció támogatására írt felhívását. Ezt 
az akciót a szabadkőművesség legnépszerűbb „alkotásaként" 
tartották számon. 1901-ben, megindításakor az összes újság 
méltatással emlékezett meg róla, mint „A Hajléktalanok 
Menhelye óta legnagyobb diadal"-ról. Neuschlosz Marcel, a 
„Régi Hívek" páholyában javaslatot vetett fel egy mozga-
lomra, amelynek keretében ingyen kenyeret osztanak az arra 
rászorulóknak. Mint az újságok leírták, a helyiség mindig 
tele volt azokkal, akik vártak a kenyérre. Napi 4700 karéj 
kenyeret osztottak szét. Lovasrendőrök tartották a rendet a 
tömegben. A lapok gyűjtést indítottak a mozgalom támoga-
tására, és a főváros is hozzájárult 4000 koronával. A kenyér-
osztást a szabadkőművesek szándéka szerint tavasszal abba-
hagyták volna, de az igények nem szűntek meg, ezért foly-
tatniok kellett. Természetesen a sikeres kezdeményezést fel-
használták a katolikus egyházi átok alatt álló szabadkőmű-
vesek saját népszerűsítésükre is. Jókai Mór csatlakozott 
ezekhez a dicséretekhez. 1902. december 20-án a következő 
szöveggel jelent meg a Kelet című belső terjesztésű szabad-
kőműves lapban az „alkotásról" szóló szokásos beszámoló: 

„Ingyen kenyér. 
A tél beköszöntött, vele együtt a szegény népesség ínsége és nyo-

mora is fokozott mértékben. A könyörületesség, az emberi irgalom és 
szánalom a mely az előző években annyi könnyet letörölt, megint 
megkezdte áldásos munkáját. A Podmaniczky-utczai kenyérosztó 
bolt november közepén nyílt meg s azóta főleg a szigorú tél beálltával 
ugyancsak derekasan működik. A könyörületes adományokat bárki-
től elfogadja az ingyen kenyérbizottság. 

Jókai Mór ez alkalomra a következő felhívást tette közzé: 
Ingyen kenyér! Beálltak a hideg napok! De csak a napsugár lett 

hidegebb, az emberi szívek melege nem fogyott meg. Közeleg a tél, 

9 Kelet 1901. 1. szám, január 20. 4—15. oldalon idézi a többi lap 
dicséretét a Podmaniczky-utcai székházban létesített jótékony intéz-
ményről. A következő lapokról tesz említést: Budapesti Hírlap, Bu-
dapesti Napló, Egyetértés, Kakas Márton, Magyar Hírlap, Magyar 
Szó, Pesti Hírlap, Pester Lloyd, Pesti Napló, Új Század. 
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a munka szünetel, egész néposztály kenyér nélkül marad. Az érző 
szívekhez emeljük szavunkat. Ti, akiket jóléttel, gazdagsággal áldott 
meg a sors, emlékezzetek meg vidám óráitokban azokról, a kik éhez-
nek, szűkölködnek, ezeren, meg ezeren, kiknek nyomor a reggeli éb-
resztőjük, s osszátok meg velük jólétetek fölöslegét. A ki a szűkölkö-
dőknek ád, Istennek ád, s Isten jó adós : a földön az elvetett magért 
dús kalásszal fizet, az oltárra tett filléreit égi üdvösséggel. Siessünk 
adományainkkal az oltárhoz; adjunk kenyeret az éhezőknek. ' 

Jókai Mór."10 

Jókai Mór két év múlva meghalt. A szabadkőművesek 
1904. május 17-én a „Galilei"-páholyban emlékeztek meg 
haláláról. Özvegyét a temetésen Vészi József országgyűlési 
képviselő kísérte, aki nemcsak Jókai Mór jó ismerőse, de 
egyszersmind a „Reform"-páholy főmestere is volt. 

BERÉNYI Z S U Z S A N N A 

N 

10 Kelet 1902. 12. szám, december 20. 346. oldal. 


