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A Holnap Kiadónál karácsonyra jelenik meg Az építészet 
mesterei sorozat új kötete Komor Marcell és Jakab Dezsõ 
munkásságáról. Az alábbi írás – lévén építészetileg nem 

kiemelkedõ jelentõségû mûrõl szó –  kimaradt a kötet egyes 
alkotásokat elemzõ fejezetébõl, kultúrtörténeti vonatkozásai, 
valamint eddig ismeretlen építészettörténeti adatokat feltáró 

volta miatt jelen közlése mindenképpen indokolt.
A cikk az OTKA által támogatott TO 37745 sz. kutatási 

program keretében készült.

Az elsõ szabadkai szabadkõmûves páholy �899. május 3�-én 
alakult Korossy testvér református lelkész királyhalmi szõlõjében, 
méghozzá a szegedi Árpád páholy patronátusa alatt. A Kossuth 
Lajos Szabadkai Szabadkõmûves Kör újonnan megalakult 
tagjai a szegedi Árpád páholy fõmestere elõtt tették le a testvéri 
esküt. Megfelelõ páholyház hiányában az újonnan megalakult 
társaság különbözõ helyeken tartotta összejöveteleit, amikor 
szegedi és zombori vendégeket is fogadtak. Az összejövetelek 
helyszínei a bárány szálloda, a városligeti vendéglõ, a nemzeti 
szálló, esetenként egyes testvérek magánlakása volt. sajnos 
a szabadkai hatóságok állandó zaklatása és az ebbõl eredõ 
negatív közvélemény hatására a kör tagsága nemcsak nem 
szaporodott, hanem meg is csappant, majd a páholy lassan, saját 
magától elaludt. Ez a passzív idõszak �902 és �909 között tartott.

néhány régi testvér összefogása és kezdeményezése ered-
ményeképpen �9�0 májusában megszületett az Alkotás pá-
holy. Még az elõkészületek folyamán felvetõdött az állandó 
páholyház végleges helyének kérdése, hiszen a rohamosan 
emelkedõ taglétszám teljesen magától értetõdõen sürgette e 
probléma megoldását. így, már az alakulás havának 2�-én, a 
telekvétellel megbízott Dr. singer simon testvér jelenti, hogy 
a páholyház telkét …az alakítandó páholy céljaira és szám-
lájára  megvette…1  Amíg az új páholyépület felépült, a tagság 
az akkori Barzel-vaskereskedés házában, az emeleten tartott 
bérhelyiséget az összejövetelek céljából.2  �9�� elején már 30 
tagja volt a páholynak ellenben az új páholyház építéséhez 
ezideig csak a telek és az építési szándék volt meg. Jakab Dezsõ  
testvér, budapesti építészmérnök, aki akkoriban fejezte be a 
szabadkai városháza építését, megígérte, hogy az építendõ 
páholyházunk terveit megcsinálja. Ez el is készült és az 1912. 
január 4-diki munkán a testvéreknek bemutatták és amikor 
ennek alapján Vály Gyula tv. az 1912. március 7-diki munkán 
a költségvetést beterjesztette, azt a testvérek elfogadták.3 Az építési 
engedély kérvényét vály gyula építész testvér �9�2. június 26-
án nyújtotta be a hatóságokhoz lányi Mór elnök aláírásával.4 

A kérvényre elõször elutasító válasz jött a városi Tanácstól, 
azzal a kifogással, hogy az új emeletes épület túl kicsiny, magasan 
fekvõ ablakaival nem felel meg a város által támasztott szépé-
szeti követelményeknek, és nem illik bele a szépen fejlõdõ 
utcaképbe (hivatkozva az építési szabályrendeletek 2 §-a).5 

A válaszlevélben, már �9�2. július 9-én lányi Mór beje-
lenti a döntés elleni fellebbezését a közigazgatási bizottsághoz. 
nem kis felháborodással arra hivatkozik, hogy senkinek sincs 
jogában beleszólni a tervezõmérnök (Jakab Dezsõ) mûvészi 
megfogalmazásába, különösen, ha azt az érvényben lévõ, 
különben is már elavult építési szabályzat sem indokolja, 
hiszen a ii. fejezet 29. §-a csak a belvárosi házak színezésére 
vonatkozik: …az épület homlokzatának kiáltó és szemet sértõ 
színnel való mázolása meg nem engedtessék. lányi Mór a 
fellebbezésben ezt írja a közigazgatási bizottságnak: Azt meg-
szabni, hogy milyen alakú és méretû ablakot alkalmazzanak, 
a hatóságnak nem lehet. Ezt a tervezõ mûvész s a helyiség 
rendeltetésszerû szükséglete szabja meg. De mindezektõl elte-
kintve, a páholy ház terve modernizált görög stílusban készült 
s köztudomású, hogy a görög építési modor nagy ablakokat 
nem ismert. Ha a tekintetes Tanácsnak joga lenne az épület 
mûvészi megoldásába beleszólnia – amit tagadunk, mert a 
mûvészi felfogás hatósági dirigálása lehetetlen – akkor kellett 
volna közbe lépnie, ha nem ilyen ablaknyílásokat terveztünk 
volna. Mivel a páholyházat elsõ rendû fõvárosi mûvészek 
tervezték, szobrászati részét is kiváló szobrászmûvész fogja 
mintázni, az új épület nemcsak az utcának, hanem a város-
nak is egy érdekes felfogású, díszes középülete leend.6  A városi 
Tanácsnak a következõ napon (�9�2. július �0-én) beterjesztett 
levelében lányi Mór hangvitele végül engedékenyebbé válik, 
az elnök ígéretet tesz arra, hogy – ha csak ez a kifogás – a 
folyamodó hajlandó korrigálni az ablakok méreteit. A levele-
zésbõl késõbb kitûnik, hogy ez meg is történt, így az építési 
engedélyt is hamarosan kiadták. sajnos, az építési engedélyké-
relem mellett beterjesztett tervrajzok nyomtalanul eltûntek.

Magáról, az építkezés folyamatáról, kivitelezõ mesterekrõl 
egyelõre nincs adatunk, csak annyi, hogy vály gyula építészt 
jelölték ki a munkálatok felelõs építésvezetõjéül. Már folyó év 
novemberére elkészült a páholyház. Telke az egykori bem utca 
és Árpád utca sarkán helyezkedett el bem utca �39. szám alatt. 
Ez a mai Šenoa utca jobb oldalán a �6. szám alatt, az egykori 
ruff cukorkagyár mögötti kis utca sarkán volt.7  �9�3 folyamán 
telekkiigazítás történt az utcavonal javára, mivel a páholyház 
sokkal kisebb helyet foglalt el a rendelkezésre álló telekbõl, mint 
amennyire szükség volt, így a ��0 négyszögöl telekbõl összesen 
86 négyszögöl maradt meg az Alkotás tulajdonában.8 

Páholyunk életének egyik legjelentõsebb mozzanata volt 
az 1912. évi november 28-diki munka, amelyet már ebben, 
– az éppen elkészült – új páholyházunkban tartottunk meg. 
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� szTl (szabadkai Történelmi levéltár): Alkotás-Stvaranje t. és t. Sz. páholy 
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5 szTl: Mérnöki iii 559/�9�2 (�9�2. július 6.)
6 Uo.
7 horváth József: A szabadkai szabadkõmûvesek. bácsország, szabadka 2002 
/ i-iii. szám, 60. old. 
8 szTl: iii 559/ �9�2.
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Csöndes örömet érzett minden testvér a szívében és a Fõmes-
ter a testvéreket további kitartó munkára buzdította és erre, 
valamint munkánk új templomára a VENÉM áldását kérte…9  
A páholyházat a testvérek saját bútorzattal, és rituális felszere-
léssel látták el, amely szerény volt ugyan, de teljes összhangot 
képezett, valamint teljesen megfelelt rendeltetésének.

Az épület egyemeletes sarokháznak készült. Alaprendelte-
tésébõl eredõen, és valószínûleg a szerény anyagi körülmé-
nyekbõl kifolyóan, a kor ízléséhez viszonyítva, aránylag vissza-
fogott, nem szembetûnõ utcai megjelenéssel. Tömegében 
alapvetõen két egységet képezett, mégis építészetileg három 
részre tagozódott. Az elsõ, annex-szerû egységet rejtõ, udvar 
felöli bejáratot tartalmazó épületrészt, amely valószínûleg a 
belépõt és öltözõhelységet tartalmazta, valamint a középsõ, a 
társalgót, azaz étkezõt magába foglaló épületrészt Jakab Dezsõ 
valamivel alacsonyabbra tervezte, mint a sarkit. A belépõt rejtõ 
épületrész utcai homlokzatán csak két kicsiny, tetõ alatti ablak 
látszik, az egyetlen eddig ismert, az egész házat befogó korabeli 
fényképen. Az étkezõt magában foglaló épületrésznek az eme-
leten és a földszinten is négyzet alakú ablakai voltak (a földsz-
inten kettõ szélesebb, az emeleten pedig három keskenyebb).  

A fõ épületrész az elõzõ fölé emelkedett, sarka enyhén 
csapott, félkörös, a tetõ magasságában méhkaptár formájú 
díszítés hangsúlyozta, amely a szorgalmat, takarékosságot és 
gazdagságot szimbolizálta. ilyen jelképet fellelhetünk szinte 
az összes korabeli banképületen. A bem utcai homlokzat elsõ 
emeletén félköríves, apszis jellegû kiugró volt félkupolás lemez-
tetõvel, amelyet csak függõleges, magason álló szögletes abla-
kok sora díszített. Ez alatt, a földszinten is négyzet alakú ablakok 
sorakoztak, a bejárati kapuval a jobbszárnyon. A zárterkélytõl 
jobbra és balra süllyesztett keretezés – vakablak volt. Az épület 
homlokzatainak legkülönösebb elemei a kicsiny, egészen ma-
gasan fekvõ emeleti ablakok, amelyek a páholyterem szellõzte-

tésére és minimálisan szükséges nappali megvilágítására 
szolgáltak, mégis, mint egy titkot rejtve, teljesen elzárták azt a 
külvilág, a profánok kíváncsi tekintetei elõl. Az Árpád utcai hom-
lokzaton is süllyesztett keretezés húzódott végig, mégpedig öt 
darab. Ezek közül két szélsõ ismét vakablakot keretezett, míg 
a két belsõ keret felsõ részében ismét kicsiny ablakok voltak. A 
középsõ keret sokkal szélesebb, és felsõ zónájában három kis 
ablakot nyitottak. A süllyesztett keretezésen kívül a páholyház 
homlokzatainak díszítése meglehetõsen visszafogott volt. Alul 
folyamatos, egyszerû lábazat futott körbe, az eresz alatti falfelü-
letet pedig fogazatot utánzó vakolatplasztika szegélyezte. A 
fõpárkány is hangsúlytalan volt. A bem utca felõli kapubejáratot 
két oldalt pilaszterek hangsúlyozták, háromszög alakú timpa-
nonszerû homlokzatelemet tartottak. A páholyház külalakja csak 
a bennfentesek részére tette olvashatóvá funkciójából eredõ 
térelrendezését, de ezt teljesen újszerû, szinte modernista meg-
fogalmazásban tette. szerény, geometriai szecessziós (lányi Mór 
szerint modernizált görög stílusú) hangvitelével be kívánt olvadni 
környezetébe, minden hivalkodást és feltûnést mellõzve meg 
kívánt felelni rendeltetésének, karitatív mivoltának.

Az Alkotás tagjai nem sokáig élvezhették a páholyházuk 
kínálta elõnyöket, �9�4-ben kitört a világháború, így a páholy-
munka is szünetelt �9�6. június �4-ig, idõközben az épületet 
a testvérek katonai üdülõkórházzá rendezték be, melynek 
mûködéséhez adakozással is hozzájárultak. 

…A kórház megnyitásához a testvérek 50 ágyat, teljes 
felszereléssel állítottak be, és amíg csak fennállott az üdülõkór-
ház, mindig kihasználták az utolsó helyet is… Mielõtt a 
katonai hatóság a páholyházat a kórház céljaira átvette, L. 
M. tv. elvitte onnan összes felszerelési tárgyainkat, amelyet az 
épület visszavételekor, 1916-dik év közepén helyeztünk ott el 
újra…10  sajnos a páholyház idõközben igen rossz állapotba 
került és tatarozásra szorult. Munkát ismét csak �9�6. június 
�6-án tartottak, erõsen csökkent létszámmal.

…1918 októberében a visszavonuló osztrák-magyar 
katonai haderõ egyik parancsnoksága foglalta el a páholy 
épületét, amelybõl ismét el kellett szállítani felszereléseinket, 
majd november közepén a városunkba bevonult gyõzedelmes 
szerb hadsereg parancsnoksága vette igénybe az épületet, ame-
lyet elõbb egészségügyi, majd késõbb adminisztrációs célokra 
használt fel…��  Ebben az idõszakban a testvérek kénytelenek 
voltak magánházaknál tartani összejöveteleiket, várva a pilla-
natot, amikor visszakaphatják a páholyházat. …1924. december 
13-dikán visszakaptuk épületünket a katonai parancsnokságtól. 
Azonban a ház és a berendezés nagyon leromlott állapotban 
került vissza a kezelésünkbe. Bútoraink, és felszereléseink egy 
része elveszett vagy használhatatlanná vált…�2  

A tanulmány forrásául szolgáló kiadvány páholyházról 
szóló része, amely az Alkotás páholy fennállásának 25 éves 
évfordulójára készült �935-ben, ezzel befejezõdik. Az épület 
további sorsáról keveset tudni. Ebben az épületben székelt a 
szerbiai orvostársasság szabadkai részlege, és ez az épület volt 
a vöröskereszt szabadkai székháza �940-tõl �978-ig, miután 
lebontották.

9 Alkotás-Stvaranje t. és t. Sz. páholy alakulásának és mûködésének története 
1909–1934.
�0 U. o.
�� U. o.
�2 U.o.
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2006/�. számunkban közöltük Demeter gábornak a szabadkai raichl-palota helyreállításáról szóló írását. A felújítást irányító 
építész akkor még nem tudott képet küldeni a kész munkáról, ezúttal pótoljuk. Képeinken (gerle János felvételei) a raichl J. 
Ferenc által saját magának tervezett lakóház (�903-04) utcai homlokzata, annak részletei és egy udvari ablak látható. Ugyan-
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csak Demeter gábor vezeti a szabadkai zsinagóga hosszú évek után végre elkezdõdött, teljeskörû helyreállítását. A magyar 
szecesszió kiemelkedõ alkotását Komor Marcell és Jakab Dezsõ tervezték �900-ban. A különleges anyagokat és technikákat 
igénylõ, több évig tartó felújítási munkát a szerb állam, a szabadkai önkormányzat, és külföldi alpítványok finanszírozzák.


