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A debreceni szabadkőművesség a dualizmus korában

Az elmúlt években több tanulmány is megjelent az ország különböző területein 
működő szabadkőműves páholyok történetéről, illetve a szervezet egészének 
múltjáról.1 Az érdeklődés megnövekedésének oka lehet egyfelől az a titokzatosság, 
ami a szabadkőművességet mind a mai napig körülveszi, illetve az a tény, hogy a 
páholyok 1950 után legálisan nem működhettek tovább, tevékenységüket csak 1989- 
ben kezdhették újra. Ezeken az okokon túl azonban az is szerepet játszhat, hogy a 
szabadkőművesség történetének megismerése fontos adalékokkal szolgálhat a 
történettudomány más területei, így például a társadalomtörténet, a kultúrtörténet és 
a helytörténet számára is. A páholyok ugyan viszonylag kevés embert fogtak össze, a 
dualizmus korában sem volt több mint 7-8000 tagja Magyarországon, ám ezek az 
emberek sokszor országos hírű művészek, befolyásos politikusok, jóm ódú 
üzletemberek voltak. Ugyanez helyi szinten is elmondható.

Magyarországon az egyesületek történetének megírását nagyban hátráltatja a 
fellelhető források hiánya. A szabadkőművesség bizonyos tekintetben kivétel ez alól, 
az országos központ, a nagypáholy részletes tájékoztatást, naprakész adatokat követelt 
meg az egyes páholyoktól. Ennek köszönhetően az Országos Levéltárban jelentős 
mennyiségű kutatható dokumentum található. Debrecen esetében a helyi páholyok 
iratainak egy része is fennmaradt, amelyek jelenleg a Déri Múzeum gyűjteményében 
találhatóak. Az iratok részben a páholyba felvételüket kérők személyi anyagait, a 
páholyok éves jelentéseit illetve a tevékenységről szóló éves jelentéseket tartalmazza, 
igaz, meglehetősen töredékesen. Kihagyhatatlan a téma kutatása során a Kelet című 
folyóirat, amely évtizedeken keresztül a magyar szabadkőművesség hivatalos lapja 
volt, és rendszeresen tudósított nemcsak a szövetség egészét érintő eseményekről, 
hanem helyet biztosított az egyes páholyok híreinek, véleményeinek is.

Munkám során felhasználtam a vidéki páholyokról eddig megjelent írásokat is. 
Külön említést kell tennem Irinyi Károly munkájáról, aki Debrecen 1867 utáni
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politikatörténetéről írott munkájában maga is felhívja a figyelmet a szabadkő
művességnek a város életében betöltött szerepére.2

A debreceni páholyok megalakítása és működése

Az alföldi városokban a páholyok 18. századi fénykorában nem tudott gyökeret 
verni a szabadkőművesség. A kiegyezés után a helyzet megváltozott, ami összefügghet 
a szabadkőművesség társadalmi összetételében bekövetkezett változásokkal. A 
korábban erős arisztokrata befolyás alatt álló szervezetben 1867 után már a polgárság 
játszik meghatározó szerepet. Debrecen a kiegyezés után részben segíthette, 
nagyobbrészt azonban gátolhatta a szabadkőművesség megtelepedését.3 A magát a 
nemzeti függetlenség védőbástyájának tekintő városban, amely a dinasztiával való 
1849-es szakítás helyszíne is volt, és amely a hazai protestantizmus központjának 
számított, könnyen otthonra találhatott az a szervezet, melynek vezető tagjai a ’48-as 
emigránsok közül kerültek ki. A kálvinizmus és a nemzeti eszme védelme nemcsak a 
Habsburgok és a katolikus egyház ellen irányult, hanem hajlamossá tette a város 
polgárait az elzárkózásra minden elől, ami kívülről érkezett. A szabadkőművesség 
egyfajta nemzetek felettiséget hirdetett, ami nehezen volt összeegyeztethető a fenti 
önképpel. Akiegyezés után a magyar szabadkőművesség tagságának jelentős része 
németekből, és ami sokak számára még nehezebben volt elfogadható, zsidókból állt, 
ráadásul az egész időszakban a fővárosi páholyok határozták meg az egész 
magyarországi szervezet szellemiségét.

A szabályok szerint egy új páholy létrehozására legalább hét, a mesterfokot már 
elért szabadkőműves vállalkozhatott. Debrecenben erre 1875-ben került sor. A tíz 
alapító tag közül hét korábban a budapesti Könyves Kálmán páholy tagja volt: az első 
főmester, Kola János ügyvéd, Berger Henrik kereskedő, Hollander Gyula bankigazgató, 
Kökényessy Imre gazdálkodó, Ormódy Lajos, a Magyar Általános Biztosítótársaság 
titkára, Scheer Benő ügyvéd és Szepessy Gusztáv gyárigazgató. Egy-egy tag érkezett 
a budapesti Corvin Mátyás páholyból (Weinberger majd Balkányi Kálmán orvos), a 
kassai Haladás páholyból (Popper Ignác gazdálkodó) és a békéscsabai Béke páholyból 
( Wessermayer Ferenc, a tiszántúli vasúttársaság pályafőnöke). A működési engedélyt 
már 1875 nyarán sikerült megszerezniük, és a páholy formális engedélyezésre is sor 
került ugyanezen év októberében, a helyettes nagymester jelenlétében.4 Miután az 
alapítók zömét adó Könyves Kálmán páholy a skót rítust követte, nem meglepő, hogy 
a debreceniek is ezt a radikálisabb, a közéleti aktivitás fontosságát hangsúlyozó 
irányzatot választották. Az új páholy a Haladás nevet kapta.

Közel 40 évig a „Haladás” maradt az egyetlen szabadkőműves műhely 
Debrecenben, ám 1913-ban szakadás történt a páholyban, 28 tag kilépett azzal a 
szándékkal, hogy új páholyt alapítson. A szakítás oka a fennmaradt adatokból

168



kikövetkeztethető. A századfordulót követően a magyar szabadkőművességben két 
csoport alakult ki, az ún. konzervatívoké és a radikálisoké. Az előbbi csoport a páholyok 
legfontosabb feladatának a tagok belső tökéletesedését tekintette, a társadalmat inkább 
csak a jótékony és közművelődési egyesületeken keresztül igyekeztek befolyásolni. 
Az utóbbi ezeket az eszközöket már nem tekintette elegendőnek. A belső 
tökéletesedésen túl véleményük szerint aktív szerepet kellett volna vállalniuk az egész 
társadalom tökéletesítésében, ennek pedig legkézenfekvőbb módja a napi politikába 
való bekapcsolódás lehetett. A Haladás páholyt sokáig a radikális irányzat 
támogatójaként tartották számon. A páholy főmestere, Dr. Kenézy Gyula orvos, a 
bábaképző intézet igazgatója, egy előadásban a következő kijelentést tette: „ ... a 
szabadkőműves ideál felette áll a népnek, államnak, alkotmánynak. ... Jegyezzük 
meg, ne felejtsük el soha se, ne szégyelljük és valljuk mindenkor bátran, hogy a 
szabadkőműves szövetség a felvilágosodott, haladásra vágyó embereknek nemzetközi 
szövetsége.”5 Ennek ellenére 1913-ban nem a konzervatívok léptek ki a Haladásból, 
hanem a magukat radikálisoknak vallók. Mikor szakításra került a sor, szavazataikkal 
kényszeríthették Kenézyt és társait a páholy elhagyására. Az új páholy létrejöttével 
tehát a Haladás vált a mérsékeltek gyülekezőhelyévé. A két páholy tevékenységének 
további vizsgálata azonban óvatosságra is int: a határok nem mindig voltak élesek, 
néhány kérdésben akár fel is cserélődhettek a szerepek.

így született meg a második debreceni páholy Körösi Csorna Sándor néven. Az 
alapítók eredetileg Bocskai Istvánról akarták elnevezni az új szabadkőműves műhelyt, 
ezen a néven adták be az eredeti kérelmet is a Nagypáholynak. Az utólagos 
névváltoztatásnak praktikus okai is voltak, hisz az egyik kortárs, Dr. Kovács Gábor 
jogakadémiai tanár szerint „Debrecenben minden Bocskairól van elnevezve. Cipőkrém 
és élesztő, kocsma és kert egyaránt.” A másik ok rávilágít a korabeli debreceni 
gondolkodásmód egyik érdekes elemére. A kívülállók szemében sokszor rebellisnek, 
kuruckodónak, megátalkodottan protestánsnak tűnő város szabadkőművesei 
lemondtak a Bocskai névről, mivel „egyes t[estvérek] a Bocskai István nevet túlságosan 
protestáns, prononszáltan antidinasztikus és függetlenségi politikát sejtető névnek 
találják.”6 A páholy, bár csak rövid ideig létezhetett, mégis új lendületet adott a város 
szabadkőműves életének.

Egy páholy szabályszerű működéséhez feltétlenül szükség volt egy helyiségre, 
ahol a szövetség előírásai szerint folyhattak az összejövetelek. Az 1870-es években 
kevés magyarországi páholy engedhette meg magának, hogy saját páholyházat építsen, 
ezért többnyire bérelt lakásokban rendezték be a páholy szentélyét. Debrecenben 
kezdetben a Czegléd utcában, a 2563-as szám alatt tevékenykedtek minden szombat 
este 6 órától. 1893-ban változott a helyszín és az időpont is, ettől kezdve a Széchényi 
utcában az 1780-as számú házban találkoztak a tagok péntekenként este 6 órakor. Az 
óhaj, hogy egy saját épületben, zavartalanul dolgozhassanak már a kezdetektől jelen
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volt a páholyban.Az 1895. évi jelentésben említik azt a pénzalapot, amely egy saját 
páholyház megépítését volt hivatott biztosítani.7 A siker elmaradt, egy későbbi levél 
utal ugyan arra, hogy a Haladás egy pontosan meg nem nevezett időpontban, valamikor 
1912-ben vagy 1913-ban elérte a város vezetésénél, hogy telket és építőanyagot 
bocsásson a páholy rendelkezésére, az építkezés mégis elmaradt, mivel feltehetőleg 
Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter megakadályozta az adományozást.8 
1902-ben költöztek a Simonffy utca 1/c épület egyik első emeleti lakásába.

A Körösi Csorna Sándor páholy egyik első feladata is a megfelelő helyiség 
biztosítása volt. Kezdetben a Piac utca 9. szám alatt, a Korona Takarék épületben 
találtak otthonra, innen még 1914 októberében átköltöztek a Bár utca 10. szám alá, 
ahol a tagok minden szombat este 6 órakor gyűltek össze.9 Ok is csupán átmeneti 
megoldásnak tekintették a bérelt helyiséget. Az Országos Levéltárban található Takách 
Béla budapesti építész tervrajza, amely a Körösi páholy felépítendő páholyházát 
ábrázolta.10 A háromszintes épületben a közvetlenül a páholy számára készült termeken 
kívül a tervek szerint az alagsorban hangversenyterem is helyet kapott volna, a 
földszintre a Szabad Iskola számára tantermeket, az emeletre pedig szabadkőművesek 
számára kiadható lakásokat terveztek. A tervhez kapcsolódik a már említett levél, 
mely a város néhány évvel korábbi ajánlatát tartalmazta. Ezt az ajánlatot, szerették 
volna most valóra váltani, ám mivel nem jártak sikerrel, egy saját telek megvásárlása 
mellett döntöttek. Az egész építkezés költsége meghaladta volna a 200 000 koronát, 
de ez sem rettentette el a páholy vezetőségét. Erezhető magabiztossággal készültek a 
terv megvalósítására, amiben számítottak a Nagy páholy ilyen célból létrehozott „vidéki 
páholyházalap”-jának 20 000 koronás támogatására is. A tervrajzon a keltezés április 
1-i, a néhány hónappal később kitört I. világháború azonban keresztülhúzta a páholy 
számításait.

A szabadkőművességet alapvetően filozofikus és filantropikus intézményként 
határozhatjuk meg, az azonban páholyonként változott, hogy a hangsúly melyik 
feladatra került. Egy, a debreceni Haladás páholyban 1908-ban elhangzott üdvözlő 
beszédben Szele György aNagypáholy képviseletében a következőkben foglalta össze 
a teendőket: „A művelődés, a közerkölcsiség, a felebaráti szeretet és jótékonyság 
jelzi tehát azt az irányt, amelyet mi szabadkőművesi munkálkodásunkban követünk.”1'

A páholyon belüli munkának ebben a szellemben kellett folynia, ám az egyes 
összejövetelek hangulat, a páholyon belül ütköző vélemények bemutatása talán a 
legnehezebb feladat a megfelelő források hiányában. A titkárok feltehetőleg nem is 
tartották szükségesnek, hogy akár a Nagypáholyt, akár az utókort tájékoztassák a 
hetenként megtartott gyűlések lefolyásáról. A fellelhető iratokból csak annyi derül ki, 
hogy 1908-ban például összesen 32 összejövetelt tartottak, míg 1909-ben 30 munkára 
került so r.12 Ez az időszak már a debreceni páholyok, és általában a magyar 
szabadkőművesség aktivizálódásával esik egybe, ami nyilvánvalóan összefügg a
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politikai élet viharaival. Ezt mutatják az összejöveteleken megtartott előadások címei 
is: az általános választójog, a népoktatás, a nők politikai jogai, a sztrájkjogalapjai, a 
katolikus egyház helyzete azok a témák, amelyek a debreceni szabadkőműveseket is 
foglalkoztatták ezekben az időkben. A korábbi időszakban, különösen a századfordulót 
megelőzően inkább sikerülhetett megtartani az elvileg előírt távolságot a politikai 
kérdésektől, ekkoriban nagyobb hangsúlyt kaphatott a filozófiai oldal.

Mint minden egyesület, a páholyok mozgásterét is jelentősen befolyásolták a 
rendelkezésre álló anyagi eszközök. A szabadkőművesség ebből a szempontból 
kétségtelenül szerencsés helyzetben volt, hisz tagjai között számos, az átlagnál jobb 
anyagi helyzetben lévő polgárt találhatunk. Ez helyi szinten is többé-kevésbé megállja 
a helyét, a tagnévsorokat tekintve a debreceni páholy a városban a legjobb helyzetben 
lévő egyesületek közé tartozott. Az egyes páholyok maguk szabályozhatták, hogy 
mekkora összeget kérnek a belépni szándékozótól, és ezt befolyásolhatta az új tag 
vagyoni helyzete is, ám mindenképpen jelentős összegről volt szó, akár 30-40 forintról 
is. Mindez megismétlődött a magasabb fokokba lépéskor, de természetesen éves díjat 
is kellett fizetni, ami újabb 20 forintra rúghatott, bár alkalmi könnyítésekre itt is volt 
lehetőség. Hozzászámíthatjuk még ehhez az összejövetelek utáni önkéntes, de 
mindenkitől elvárt külön adakozást, illetve az alkalmi, de rendszeresen előforduló 
eseteket, mikor például egy természeti katasztrófa áldozatai, szegény sorsú tehetséges 
gyermekek vagy valamilyen országos szabadkőműves cél érdekében volt szükség a 
tagok bőkezűségére. Egy 1883-as feljegyzés szerint a Haladás páholy bevételei 1882. 
november 1. és 1883. október 31. között közel 1000 forintot tettek ki. A pénz döntő 
többségét, 783 forintot a páholy 42 tagja fizette be, jelentősebb összeget a felvételi 
díjak (65 forint) és az egyéb jövedelmek (93 forint) jelentettek. A másik oldalon a 
páholy kiadásai is igen számottevőek voltak, hisz a Nagy Oriensnek minden tag után 
éves díjat kellett fizetniük, ami az egész bevételnek több mint a felét jelentette, 519 
forintot. Ezek után a nehéz helyzetbe került tagok megsegítésére 55 forintot, kívül 
állók támogatására pedig 260 forintot fordítottak. A tartalékokkal együtt a páholy 
egyenlege ugyan pozitív volt, de komolyabb vállalkozásra, saját épület emelésére, 
saját újság indítására vagy egy jótékony egyesület alapítására ebben az időszakban 
nem gondolhattak. A századforduló után megélénkülő munka jótékony hatással volt a 
pénzügyekre is, erre utal egy 1915-ös, az előző évre vonatkozó adat. Csak tagsági 
díjakból 2648 korona bevétele származott a páholynak, amit jelentős egyéb összegek 
egészítettek ki, 550 korona felvételi díj, kamatok, a páholy külön alapjainak bevételei, 
így ebben az évben már 9460 koronával gazdálkodhattak.
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A profán megjelölés a szabadkőművesek szótárában mindazokat jelölte, akik 
nem tartoztak a szövetség keretébe. Az eddig leírt, a tagok belső tökéletesedését 
szolgáló tevékenység csak az egyike a szövetség célkitűzéseinek. Ugyanilyen fontos 
a külvilág, az emberi társadalom jobbá tétele, amin minden páholynak kötelessége 
volt munkálkodni a maga eszközeivel.

A Magyar Symbolikus Nagypáholy alkotmánya ugyan határozottan és 
egyértelműen tiltotta13, hogy a páholyokon belül bárki is politikával foglalkozzon, ez 
azonban nem jelentette azt, hogy a szabadkőművesek és maga az egész szövetség ne 
került volna kapcsolatba a közélet eseményeivel. Különösen igaz ez az 1906-tól 
kezdődő időszakban. Egy olyan szervezet, mint a szabadkőművesség, amely a 
társadalom felvilágosítását, jobbá és igazságosabbá tételét tűzte ki célul, nem 
maradhatott semleges azokban az időkben. Leginkább két kérdésben aktivizálták 
magukat a páholyok: az általános választójog és az állami népoktatás. Ehhez 
kapcsolódott az egyházakkal, legfőképpen a katolikus egyházzal újfent kiújuló 
ellentétek. Ezek voltak azok az idők, amikor a magyar szabadkőművességen belül 
korábban is jelenlévő ellentétek újra és a korábbinál sokkal élesebben törtek felszínre.

A korszak egyik nagy kihívása a szocialista eszmék látványos előretörése volt. A 
magyar szabadkőművesség nem zárkózott el az új gondolatok elől, nyitott maradt a 
különböző nézeteket vallók felé, és ebbe beletartozott a Szociáldemokrata Párt is. A 
szabadkőművesek között így megtalálhatjuk e párttagjait is. Az egyes páholyok, vagy 
egyes szabadkőművesek véleménye azonban nem feltétlenül esett mindig egybe a 
szövetség egészének állásfoglalásaival. Ezt bizonyítja a Haladás páholyban Darvas 
Aladár által 1903-ban tartott előadás a földmunkások helyzetével kapcsolatban.14 A 
szerző véleményét a szocializmusról jól kifejezi a következő mondat: „A socializmus 
olyan mélyen és szerteágazóan legyökerezett kolosszus, hogy annak lebontására -  
talán nem túlzók, ha azt mondom -  államoknak százados kitartó munkája szükséges.” 
A rövid tanulmányból az is kiderül, hogy írója már évek óta foglalkozik a szegény 
földmunkások problémáival, bár megoldásai távol állnak az agrárszocializmustól. 
Felmerül ugyan a tervek között, hogy a munkásság szociális helyzetén javítani kellene, 
ám ez csak másodlagos cél. Fontosabb ennél, legalábbis Darvas Aladár szerint a „régi 
jó patriarchális világ” helyreállítása, mikor a cselédség még szinte a földbirtokos 
családja részének számított. Meg kell értetni a munkással, hogy ő olyan ember, „kit 
sorsa szegénységben hagyott, ki előtt bár életviszonyai a műveltség és tudás kapuit 
fel nem nyitották, de szíve és lelke van; és nyers munkával bár, de lényegesen hozzájárul 
hazánk fenntartásához és annak erős támoszlopát képezi.” A munkás és munkaadó 
közötti szeretetet és ragaszkodást helyreállítani kívánó szerző a profán életben 
gazdatisztként tevékenykedett.

A  p á h o ly  és a profán  v ilá g
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A profán világ sok esetben viseltetett ellenséges érzelmekkel a szabadkőmű
vességgel szemben, ezért a magyar páholyoknak különös óvatossággal kellett eljárniuk. 
Bár a magyar kormány semmiféle akadályt nem gördített a páholyok alapítása elé 
1867 után, a birodalom másik felében a szövetség továbbra is tiltott maradt. A 
legélesebb támadásokat ugyan a katolikus egyház részéről kellett elviselnie a 
szabadkőművességnek, a „kálvinista Róma” lakói közül sem mindenkinek a tetszését 
nyerte el a Haladás páholy működése a városban. A Kelet egyik 1909-es számában 
olvashatjuk a következőket: „Kezünkbe került egy nyomtatott meghívó, melyet K. A. 
városi biz. tag küldött szét egy városi ügyekben összehívott értekezletre. Ezen a 
meghívóra jegyzet alakjában »szíves tudomásul« jelige alatt a következők foglaltatnak: 
Közmegállapodás szerint azon t.városi bizottsági tagok, kik ezen értekezlet 
tanácskozásaiban résztvenni kívánnak, nem lehetnek tagjai sem helybeli, sem más 
szabadkőművesi egyesületnek vagy páholynak és így, ha megjelennek, ez önkényt 
értetődő becsületbeli kijelentése annak, hogy ily tagsági minőségük esete fenn nem 
forog. Az ismert debreceni liberalizmus bizonyára nem lesz nagyon büszke erre az 
obskúrus kis kirohanásra; reméljük, hogy ottani testvéreink sem veszik azt túlságosan 
tragikusan”15 A páholy további tevékenységét és tagságának összetételét ismerve 
megállapíthatjuk, hogy nem fogták fel túlzottan tragikusan a támadást. Komolyan 
vehető szabadkőműves-ellenes mozgalom nem is alakult ki a városban. Komolyabb 
támadások, miként az egész országban 1920-tól érték az akkoriban már nem is létező 
magyar szabadkőművességet. Debrecenben is ekkor jelent meg egy brosúra, mely 
amellett hogy áttekinti a szövetség országos és debreceni történetét, tételesen fel is 
sorolja annak „bűneit”: „Stréberkedni, csörtetni, tülekedni vezető állásokért, koncokért; 
kiirtani az iskolákból a vallástanítást; szabad szerelmet hirdetve mérgezni a nemzetet 
pornográf-kultúrával; csúfondárosan nevetségessé tenni mindent, ami magyar, piros- 
fehér-zöld; kiirtani a magyar állameszméhez való ragaszkodást; a társadalmi 
osztályokat, felekezeteket, nemzetiségeket egymás ellen halálos viadalra uszítani; 
ezt nevezték ők v>haladás«-x\dk\” 16.

Abból az elkeseredet küzdelemből, mely a katolikus egyház és a szabadkőmű
vesség között folyt a századforduló után, a debreceniek is kivették a részüket. A 
városban talán kevesebb közvetlen konfliktus fordulhatott elő a katolikusok alacsony 
aránya miatt, a másik oldalról azonban a protestáns háttér erősíthette a szembenállást. 
A Haladás páholy nem tartozott a legaktívabbak közé ezen a területen, de 1909-ben 
csatlakoztak a nagyváradi László király páholy kezdeményezéséhez egy szabad- 
kőmüvesi szellemű ifjúsági lap megindítására, azzal az indoklással, hogy erre a 
klerikalizmus elleni védekezés miatt van feltétlen szükség.17 Ugyanekkor a Kelet
ben megjelent cikkében a páholy egy tagja egyenesen azt állította: „Nem vád, nem 
ráfogás, de tény, hogy nálunk a haladásnak, a felvilágosodásnak... legnagyobb aka
dálya és kerékkötője az az óriási anyagi erő s ebben rejlő hatalom, amellyel a kath.
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klérus a kezében lévő nagy egyházi vagyon által rendelkezik.”18 A világháború kitörése 
némileg elterelhette mindkét fél figyelmét a vitákról, de az ellentétek egyáltalán nem 
szűntek meg. A két debreceni páholy közötti elvi különbségek ezen a területen nem 
tűnnek nagynak. A Haladás páholy egyik 1915-ös összejövetelén elhangzott egy terv, 
mely szerint a debreceni egyetemen létrehoznának a Galilei kör mintájára egy 
egyesületet a hallgatók között tapasztalható erős „felekezeti áramlat” ellensúlyozására. 
1916-ban pedig egy másik javaslat azt indítványozta, hogy a különböző felekezeti 
jellegű jótékony egyesületekben részt vevő tagok indítsanak mozgalmat annak 
elősegítésére, hogy a felekezeti jelleg megszűnjön. Az egyik hozzászóló (egyébként 
református főgimnáziumi tanár) állami felügyelet alá szerette volna vonni ezeket az 
egyesületeket, nehogy rajtuk keresztül „nagy pénzösszegek hibás útra terelődjenek”.19 
Hogy a Körösi páholy sem hanyagolta el ezt a kérdést, azt azok a rövid utalások is 
bizonyítják, melyek szerint a páholy szekularizációval kapcsolatos indítványát a 
Nagypáholy tudomásul vette, vagy amelyben a páholy külön felhívja az összes 
magyarországi szabadkőműves figyelmét a képviselőházban egy szabadkőműves 
képviselő által elmondott, a szekularizáció szükségességét felvető beszédre.20

A vidéki páholyok számára, bár állásfoglalásaikkal befolyásolhatták a 
Nagypáholy véleményét, és ezen keresztül beleszólhattak az országos politika 
kérdéseibe, a politikai cselekvés valódi tere mégis az adott település volt. így volt ez 
Debrecen estében is. Miként a képviselőházban is megtalálhatjuk a szabadkőműveseket 
a legkülönbözőbb pártok soraiban, úgy a debreceni szabadkőművesség sem kötelezte 
el magát egyik korabeli párt mellett sem. Az 1870-es években a város politikai életében 
akkor domináns szerepet játszó Szabadelvű Párt egyik vezető alakja, Csiky Lajos 
teológiai tanár volt21, aki a Haladás páholy tagjai közé tartozott. Az első világháborút 
megelőzően, a Nemzeti Munkapárt újjászervezésében is jelentős szerepet játszottak 
szabadkőművesek, többek között Jászi Viktor jogakadémiai tanár és Kemhoffer József, 
az Osztrák-Magyar Bank debreceni fiókjának vezetője. A függetlenségi ellenzék 
századforduló utáni m egerősödésével érkezett el az az időszak, am ikor a 
szabadkőművesek nagyobb befolyásra tettek szert a város vezetésében. 1904-ben azt 
írhatták az éves jelentésben a Nagypáholynak: „Hogy páholyunk ez év folyamán is 
mennyire részt vett a társadalmi és közéletnek szabadkőművesi szellemben való 
irányításában, mutatja, hogy a városi tisztújítás alkalmával a polgármestertől kezdve 
a jegyzőkig csaknem az egész tisztikar a testvérek [vagyis a szabadkőművesek -  
SzGy] sorából kerül ki.”22 Az 1908-as őszi városi tisztújításon pedig megtörtént, hogy 
a helyi Függetlenségi és 48-as Párt által a polgármesteri tisztségre jelölt mindkét 
személy (Kovács József és Tüdős János ügyvéd) szabadkőműves volt. A győztes a 
már 1902 óta ezt a tisztséget betöltő Kovács lett.23 Ezen a választáson is 10 új helyet 
szereztek az önkormányzatban, ami optimistává tette a páholy éves jelentésének 
szerzőjét: „Ez alapon talán remélhetjük, hogy a t[estvér]eknek most már meg is
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növekedett csapata olyan hátvédjét fogja képezni az elöljáróságban ülő t[estvér]eknek, 
amelyben a kellő támasztékot megtalálván, nem kell azt politikai pártkörökben 
keresniük s ilyen módon a sz[abadkőműves] törekvéseknek taktikai tekintetektől 
mentes szolgálatára bízvást számíthatunk. A magam részéről ezt tartom az elmúlt 
esztendő legnagyobb eredményének.”24 Azoknak tehát, akik a városházán valami 
tisztséget kívántak szerezni, kétségkívül előnyére válhatott a szabadkőművességhez 
való tartozás, például mikor Csűrös Ferenc 1914-ben megpályázta a kultúrtanácsosi 
állást, a páholy tagjai elhatározták, hogy mindenki támogatni fogja, tehát a különböző 
pártokhoz tartozók is.25 Ezek után érthető bizonyos szempontból a kívülállóknak az a 
véleménye, miszerint a szabadkőművesség túlzott befolyásra tett szert, és a páholy 
lett a városvezetés valódi központja. Az igazsághoz tartozik azonban az is, hogy a két 
szabadkőműves polgármester-jelöltben a páholyhoz tartozáson kívül nem sok 
hasonlóságot találunk. Tüdőst Irinyi Károly „különösen modern egyéniségnek” 
nevezte, aki átfogó, a város modernizálását megcélzó programmal lépett fel, míg 
Kovács József inkább a hagyományos cívis mentalitást képviselte a városházán.26

A páholyon belüli politikai megosztottság előnyeit is felismerte a páholy titkára, 
mikor a következő évben arról ír, hogy a város vezetésében részt vevő szabadkőmű
veseknek jelentős szerepe lehetett a két városi párt közötti ellentétek csökkentésében. 
Ha a megbékélés nem is valósult meg, az bizonyos, hogy a Haladás páholy kiválóan 
alkalmas volt a város különböző politikai nézeteket valló csoportjai számára a találko
zásra, véleménycserére.

Néhány esetben a szabadkőművesek a városi képviselőtestület hatáskörén túl is 
igénybe vehették kapcsolataikat, ezt mutatja a városi kolera megfigyelő állomás ügye. 
A kormány ebben az időszakban azt tervezte, hogy ezt az állomást Debrecenbe telepíti, 
ami meglehetős riadalmat okozott, különösen a kereskedők és gyárosok körében. A 
szabadkőművességben általában igen magas arányban voltak képviselve ezek a 
csoportok, ezért elhatározták, hogy egy küldöttséggel felkeresik a főispánt. Miután 
az akció nem járt sikerrel, a következő értekezleten az is elhangzott, hogy „mi éppen 
a főispánra akartunk kényszerítő eszközzel hatni, nem tőle felvilágosítást kérni.” 
Különösen abban az időszakban fordulhattak bizalommal a főispánhoz, mikor Puky 
Gyula töltötte be ezt a tisztséget 1901 és 1903 között, hisz ő maga is szabadkőműves 
volt, igaz csak egy rövid ideig volt a kassai Haladás páholy tagja. Kezdetben ezt a 
debreceni páholy tagjai sem tudták, csak 1902-ben az esedékes városi választások 
előtt fordultak a nagypáholyhoz, vajon Puky korábban nem volt-e a szövetség tagja? 
Végül a sajtó sem marad ki, mint a politika befolyásolásának egyik módja: igaz, csak 
1918 őszén, miután a Debreceni Független Újság gazdát cserélt, nyílt lehetőségük 
régi vágyuk megvalósítására, egy szabadkőműves szellemben szerkesztett újság 
kiadására.28

175



A közéleti tevékenység mellett a szabadkőművesség mindig is különös 
hangsúlyt helyezett a művelődésre. Mindez Magyarországon ekkoriban nehezen volt 
elválasztható a politikától. Az általános és titkos választójog követelése mellett szinte 
mindig feltűnik a kötelező, állami népoktatás is, mint elérendő cél, sőt Tüdős János 
1909-es cikkében a felekezeti befolyástól mentes állami népoktatás követelése még a 
választójogi reformot is megelőzi. Ennek ellenére a debreceni páholyok vélemény- 
nyilvánításai ebben a kérdésben rendszerint az általánosságok szintjén mozogtak. 
Részletesebb programot csak a háború után, 1918 őszén dolgoztak ki, mikor úgy tűnt, 
lehetőség nyílhat a tervek megvalósítására is. Az új közoktatással szembeni elvárások 
között szerepel svájci és skandináv minták alapján, hogy egy-egy osztályban ne legyen 
több 30 tanulónál, az iskolákat szereljék fel modem taneszközökkel, a tanítókat sorolják 
be a képzettségüknek megfelelő állami fizetési osztályba.29 Inkább a szabályt erősítő 
kivétel Csurka István 1908-ban az új népoktatási törvénnyel kapcsolatos előadása, 
ami azonban jelzi, hogy a páholyokon belül egészen különböző nézetek is megfértek 
egymás mellett.30 Csurka véleménye szerint a legfőbb cél a népoktatás „magyarrá, 
államivá, ingyenessé és így joggal kötelezővé” tétele. Az új törvényt élesen bírálja, 
különösen a katolikus egyháznak biztosított, jogállamban szerinte elfogadhatatlan 
kiváltságos helyzet miatt. Fontosabb ennél a szerző szerint az atény, hogy a szerzetesi 
iskolákat a minisztérium helyett az egyházmegye felügyeli, így azokat lehetetlen 
ellenőrizni a hazafiasság szempontjából. Számonkéri a törvényalkotón a magyar nyelv 
jogainak biztosítását, s veszélyben látja az „egységes és oszthatatlan magyar nemzet” 
koncepcióját.

A cívisváros szabadkőműveseinek legnagyobb hatású alkotása mindenképpen a 
Szabad Iskola volt. Magyarországon a felnőttoktatás meghonosítói egyértelműen a 
szabadkőművesek voltak. Felismerve társadalmi jelentőségét, a későbbiekben is saját 
ellenőrzésük alatt tartották, és terjedését is igyekeztek elősegíteni. A debreceni Szabad 
Iskola Egyesület a helyi szabadkőművesek közös alkotása volt, mégis úgy tűnik, a 
Körösi Csorna Sándor páholy érezte inkább szívügyének fenntartását. Egyértelmű a 
szabadkőműves kapcsolat, bár formailag független egyesületként hozták létre, hogy 
„a kormány klerikális behatásra működését alakilag meg ne gátolja”.31 Az előadások 
a háború idején is folytak, az 1915-16-os tanévben pl. 24 alkalommal összesen 4395 
hallgató vett részt az egyesület munkájában.32 Az 1918-19-es tanévre is elkészült a 
tanrend, igaz a politikai események miatt kétséges, hogy sikerült-e az összes előadást 
megtartani.

A szabadkőművesség ugyan mindig igyekezett hangsúlyozni, hogy a szövetség 
jóval több egyszerű jótékonysági egyesületnél, a be nem avatottak számára sokszor 
tevékenységüknek ez a része tűnt meghatározónak. Ez érthető is, hiszen ez volt az a 
terület, ahol a külvilág számára is látványos eredményeket lehetett elérni. Az 1883-as 
titkári jelentés szerint abban az évben összesen 260 forintot fordítottak jótékony
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célokra, 1895-ben már csak 80 forint valamint 5 és fél öl tűzifa jutott Debrecen 
szegényeinek megsegítésére, 1899-ben pedig összesen 50 forintot tudtak a városban 
működő Népkonyhának adományozni.33 Az feltűnő változás nem is a jótékony célokra 
fordított összeg, vagy a hagyománnyá vált tűzifa-segély nagyságában van. Az 
újdonságot inkább az olyan „alkotások” jelentik, amire jó  példa a Néphivatal 
megszervezésére tett kísérlet.34 Itt már nem egyszerűen pénzbeli támogatásról van 
szó, sokkal inkább a kezdeményezésen és a szervezésen van. A tervek szerint a Néphi
vatalban az ügyvédi kamara által kiküldött ügyvédek és ügyvédjelöltek nyújtottak 
volna ingyenes jogi segítséget az arra rászorulók számára, ám a kamara részéről kevés 
segítőkészséget tapasztaltak.

Az újabb, ezúttal kényszerű váltást a világháború kitörése jelentette, ettől kezdve 
a debreceni páholyok életében is központi szerepet töltött be a jótékony tevékenység. 
A háború kitörése után néhány héttel felmerült egy ingyenes ellátást biztosító orvosi 
rendelő felállításának gondolata. Gáspár Géza, a páholy egyik orvos tagja közvetítette 
a tervet az orvosok felé, akik nagy lelkesedéssel csatlakoztak a kezdeményezéshez. 
Problémát csak az ingyenes gyógyszerek felírása jelenthetett, ám ezzel kapcsolatban 
is küldtek egy beadványt a polgármesternek, aki továbbította azt a belügyminiszternek. 
1916-ban egy újabb intézmény, a GyermekOtthon (a következő évtől Gyermekszálló) 
létrehozását is megkezdték, amely a tervek szerint éjszakára is befogadta volna a 
gyermekeket. A páholy anyagi ereje azonban ekkor már nem volt elegendő arra, hogy 
kizárólag saját erejéből létrehozzon egy ilyen intézményt, ezért a város 9000 korona 
államsegélyt kért a Belügyminisztériumtól, és saját megítélésük szerint jó esélyük is 
volt arra, hogy megkapják. Az anyagi források megcsappanása nem meglepő, hisz a 
tagok egy része a fronton volt, mások szüneteltették az összejöveteleken való 
részvételüket, a bevételek így érezhetően csökkentek. Ráadásul 5000 korona értékben 
hadikölcsönt is jegyeztek, ami akkor a páholy egész vagyonát jelentette, így 1916 
februárjában azt kellett jelenteniük a Nagypáholynak, hogy a fűtő- és világító anyagok 
teljes hiánya miatt a korábbi hónapokban egyáltalán nem tudtak páholymunkákat 
tartani.35

A Körösi Csorna Sándor páholy megalakulása után nagy lendülettel vetette 
bele magát a munkába, a háború kitörése miatt azonban mindössze néhány hónapjuk 
maradt a szokásos tevékenységre. A páholy ugyan igyekezett továbbra is aktív tagja 
maradni a szövetségnek, az adatok szerint nem szűnt meg az érdeklődésük a politikai 
és társadalmi kérdések iránt, de természetesen nem hagyhatták figyelmen kívül a 
háborús helyzettel együtt járó új feladatokat sem. 1914 augusztusától kezdve a páholy 
energiáinak nagy részét a jótékonyság kötötte le.36 Azt a szabadkőművesek által 
kezdeményezett akciót, mely a hadbavonultak családját volt hivatott segíteni, a legelső 
napon 200 koronával támogatták. Saját kezdeményezése volt egy napközi otthon 
létrehozása a Gőzcukorgyár helyiségeiben, ahol az ott dolgozó nők gyermekeire
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felügyeltek egész nap. Az éves jelentésből az is kiderül, hogy az otthonban, melynek 
összes költségét az egyik tag, Erdődy Lajos építési vállalkozó fizette, átlagosan naponta 
80 gyermek számára tudtak ebédet és vacsorát biztosítani.37

A kutató szerencséjére a Nagypáholy 1918 márciusában bizalmas körlevélben 
kérte fel az összes magyarországi páholyt, hogy 8 napon belül küldjenek részletes je 
lentést a háború idején általuk végzett emberbaráti tevékenységről.38 A Körösi páholy 
esetében fennmaradt a körlevélre küldött válasz, ennek segítségével rekonstruálható 
a páholy tevékenysége a háború további részében is. Saját kórház felállítására nem 
vállalkoztak, ehelyett a Vörös Kereszt számára adományoztak közelebbről meg nem 
határozott jelentős összeget. A pénzbeli támogatáson túl a tagok személyesen is részt 
vettek az Erdélyből érkező menekültek fogadásában. A páholyban merült fel a Népjóléti 
Hivatal létesítésének ötlete, és ők kezdeményezték 4 melegedő szoba kialakítását, 
mely végül a törvényhatóság segítségével valósult meg. A nem közvetlenül a háborúval 
összefüggő gondok enyhítésére is gondoltak, az 1917-es nagy gyöngyösi tűzvész 
károsultjainak 450 koronát küldtek. A páholy működésének legnagyobb eredménye 
azonban az Ingyenkenyér Egyesület debreceni fiókjának megalapítása volt. Az 
egyesület Budapesten ekkor már évek óta működött, és a magyar szabadkőművesség 
legismertebb, legsikeresebb alkotásai közétartozott. 1914-ben, mikor a Haladás fel
vetette egy hasonló debreceni egyesület alapításának ötletét, a Körösi páholy vezetése 
nem tartotta aktuálisnak. Talán a háború elhúzódása és a kormánytól, valamint a város
tól várt segítség elmaradása okozta, hogy 1917-ben mégis megkezdték az Ingyenkenyér 
Egyletszervezését 1917 márciusában fordultak az egyesület budapesti központjához 
anyagi támogatásért egy „fiók kiosztó” létesítéséhez. Erre a központ anyagi nehézségei 
miatt csak decemberben kerülhetett sor, ekkor 3000 korona egyszeri támogatást 
küldtek, ám késznek mutatkoztak segíteni a későbbiekben is.39 A debreceni fiók 1918- 
ban megkezdte működését, ekkor hetente 350 család számára osztottak ki kenyeret.

A szétválás során a két debreceni páholy között keletkezett feszültségek a 
háborús helyzetben gyorsan háttérbe szorultak. Jó példa erre az az akció, amit 1914 
őszén kezdeményeztek a debreceni 3. hadtápzászlóalj meleg ruhákkal való ellátása 
érdekében. A Haladás páholy tagja, Almos Zoltán, aki maga is a fronton szolgált, 
hívta fel az otthon maradottak figyelmét a helyzet súlyosságára. A gyűjtés vezetését 
végül Kenézy Gyula vállalta magára, de mindkét páholy részt vett a kivitelezésben, a 
Haladás-Ъап kb. 1400, a Körösi páholyban pedig kb. 1000 korona gyűlt össze.40 Más 
esetben a közös erőfeszítések nem annyira a helyi kezdeményezés, mint inkább a 
Budapestről érkező ötletek eredményei voltak, például Kőművesfalva esetében. Ez a 
terv az egész magyarországi szabadkőművességet mozgósította, hogy a Kárpátokban 
az orosz betörés után felépüljön egy falu, amelyet teljes egészében a szabadkőművesség 
adományaiból szándékoztak megvalósítani. A Haladás páholy például 1915-ben 300 
koronát küldött erre a célra.41
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Az őszirózsás forradalom sok szempontból a szabadkőműves elvek gyakorlati 
megvalósítását jelentette. Sokan szívesebben látták volna ugyan a revolúció helyett 
az evolúciót, de miként azt Kun Béla, a Haladás akkori főmestere mondta: „A mostani 
napokban azonban a formáért a lényeget sértettük volna meg, ha visszariadtunk volna 
azon forradalmi lépésektől”.42 Ekkor, november 8-án láthatóan nem akartak még 
elhamarkodottan állást foglalni az államforma kérdésében, a budapesti Demokratia 
páholy ugyan mozgalmat szervezett a köztársaság kikiáltása érdekében, a debreceniek 
azonban ehhez nem csatlakoztak, mondván ezt mindenkinek saját lelkiismerete szerint 
kell eldöntenie. A páholyok tevékenységének nagy részét ezekben az időkben továbbra 
is a jótékonykodás tette ki, hisz a városba a korábban is segítségre szorulók mellett 
egyre nagyobb számban érkeztek erdélyi menekültek is. Nem hanyagolták el az oktatást 
sem, a Szabad Iskola a forradalom utáni időkben is működött. Az optimizmust jelzi 
az a tény is, hogy 1919 tavaszán egy újabb páholy alapítására is megtörténtek az 
előkészületek. 12 szabadkőműves, akik személye sajnos nem ismert, Kultúra páholy 
néven szeretett volna egy új.szabadkőműves műhelyt létrehozni, ám a politikai 
változások miatt erre már nem kerülhetett sor.43

A Tanácsköztársaság kikiáltása a magyar szabadkőművesek közül sokaknak eleve 
elfogadhatatlan volt, de olyanok is akadtak, akik kezdetben hajlandónak mutatkoztak 
a támogatására, és az új rendszer sem tűnt ellenségesnek velük szemben, legalábbis a 
legelső időszakban. Többen kaptak ekkor katedrát vagy jutottak valamilyen fontos 
beosztásba, például Benedek Marcell, Balassa József vagy Kőhalmi Béla.44 A 
Tanácsköztársaság és a szabadkőművesség eszmerendszere közötti különbségek 
azonban nagyobbnak bizonyultak annál, semhogy azt néhány szimpatizáns segítségével 
át lehetett volna hidalni. Mint minden szervezetnek, amely valamiféle polgári 
kötődéssel rendelkezett, és lehetőséget biztosított a gondolatok szabad áramlása 
számára, a szabadkőművességnek is be kellett fejeznie működését. Debrecenben ez 
némileg másként zajlott le, mint az ország nagy részén, itt ugyanis aromán bevonulás 
miatt néhány héttel tovább működhettek a páholyok, legalábbis papíron. A román 
katonai parancsnokság csak júniusban rendelte el a páholyok működésének 
beszüntetését, bár valódi tevékenységet ekkor már régen nem folytattak.45

A  d eb recen i p á h o ly o k  fe lo sz la tá sa
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G y u la  S za b ó

Freemasonry in Debrecen in the age of the Dual Monarchy

The historical bibliography of freemasonry, which is becoming more and more 
extensive, is still avoiding the introduction of the Debrecen lodge. However, the lodge 
„Haladás” (Progress) in this Calvinist city was founded as early as 1875 with ten 
members - seven of them earlier being members of the Budapest lodge „Könyves 
Kálmán”. It was disagreementsbetween the local freemasons that lead to the founding 
of the lodge Sándor Körösi Csorna in the first decade of the twentieth century.

The Debrecen freemasons concentrated on educational, public-moral and charity 
activities and also represented themselves in the local councils of the city. World War 
I brought considerable change in their goals and occupation: from this time on they 
concentrated primarly on charity activity. As the situation was becoming more and 
more complicated their activity was cut back and the Rumanian occupation meant the 
end of their existence.
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