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Abstract
In this paper we present the relationship of Gyula Farkas to the freemasonry. Gyula Farkas (1987–1930)
was a professor in mathematics and theoretical physics at the University of Kolozsvár between 1887 and
1915. He is remembered today mainly for his “Farkas lemma” which is used in linear programming and also
for his work on linear inequalities. He also has major contributions to applied mathematics and physics,
particularly in the areas of mechanical equilibrium, thermodynamics, and electrodynamics.
Farkas Gyula (Pusztasárosd, 1847. márc. 28.– Pestszentl rinc, 1930. dec. 27.) szabadk m6vességér l id rendben az els nyomokat Székesfehérvárott találtam. Ebben a városban a levéltárak tanúsága szerint sohasem
m6ködött szabadk m6ves páholy.
A székesfehérvári reáliskolában tanított. Ezt az iskolát 1856-ban indították meg városi alreáliskolaként. Az
els értesít k német és magyar nyelv6ek. Az intézmény célja „a hazának mérnököket, gépészeket, építészeket
és gazdákat nevelni”, „értelmes keresked ket és iparosokat nevelni.”
Farkas Gyula az 1870/71-es tanévben már elvégezte az egyetemet [1], és „rendes” tanárként került az iskolához, mert el dje, Fülepp Ferenc id. igazgató a nagyváradi f reáliskola igazgatója lett, ezért nem tanított tovább Székesfehérvárott. Akkor már Farkas Gyula a Magyar Természettudományi Társaság rendes tagja volt.
Természettant tanított a II., számtant és vegytant a III. osztályban. Az iskola évkönyve szerint a II. osztályban
természettan keretében „Az összes természettan különös tekintettel az er m6tanra és h tanra” volt a tananyag.
Az els félévben heti 3, a második félévben heti 4 óra jutott erre a tantárgyra. A III. osztályban számtan keretében „alkalmazott számtan, úgymint: Lerovat számítás, leszámítolás, kamatos kamat számítás, lerovat-lerovat
számítás, középszám, vegyítésszabály, társaságszabály, ötvényszámítás, lánczszabály és egyszer6 könyvviteltan volt” az el írt tananyag. Minderre heti 4 órát szántak. Vegytan keretében „a vegytan fontosabb tanainak
ismertetése, tekintettel a m6ipar- és gazdászatra”. Erre heti 4 óra állt rendelkezésére.
Már ebben a tanévben megjelent az iskola értesít jében Farkas Gyula tanulmánya 6 és fél oldal terjedelemben „A gy6lencsék képtávolának általános, pontos képlete, és egyszersmind a concavconvex lencsének
kétnem6sége” címen.
A jeles tanár 1 forintot adományozott ebben az évben az iskola céljaira. Egyébként az iskola évkönyve feltünteti a tanárok fizetését. Farkas Gyula ebben az évben 920 forint fizetést kapott havonta.
Az 1871/72-es tanévben az iskolában már 1866 óta tanító Mendlik Alajos lett az ideiglenes igazgató, mert
el dje, Tóth János rk. pap Sárpentelére távozott plébánosnak. Ez az esztend arról is nevezetes volt az iskola
életében, hogy ekkor lett hatosztályossá.
Újdonság volt még az is, hogy a „Nmlt VKM 25. 116. sz. a. a feln ttek oktatására elrendelt el adások – a t. városi bíróság támogatása mellett – f. é. jan. 6.-tól márc. 27-ig tarttattak. Hetenkint két el adás volt. Farkas Gyula
tanította a természettant két órában” „Az eredmény meglep volt! N k és férfiak azonos feszült figyelemmel és
kitartással vettek részt, fényesen bizonyítván az intézmény czélszer6ségét. améltósága a VKM miniszternek az
igazgatósághoz intézett 535. számú leiratában elismerését nyilvánította az örvendetes eredmény felett.”
Ebben a tanévben április 27-én és 29-én m6kedvel hangversenyt rendeztek. Ennek tiszta jövedelme 517
forint 75 krajcár volt. „Közrem6ködtek: Greizinger Róza, Horváth Böske, Ronnagl Anna, Töltényi Janka,
Vajtai Róza úrhölgyek és Bartalik Mihály, Bernreiter Lipót, Farkas Gyula, Forster József, Kortoványi József, Horváth István, Nagy Ignácz, Újváry János urak. A rendez az ügybuzgó Zsömböry Ede tanácsos úr
volt, a pénztárt Say Rudolf úr kezelte.” Az iskolának volt Segélyz Egylete. 1874. márc. 8-án védnökséget
vállalt a szabadk m6ves hírben álló Rónay Jácint, aki 100 forintot adományozott az egyletnek.
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Az 1871/72. tanévben a 14 tanár között a harmadik helyen sorolják fel Farkas Gyulát, mint rendes tanárt, a II.
osztály f nökét, tanácskozmányi jegyz t, könyvtárnokot, az Országos Magyar Természettudományi Társulat s az
Országos Középiskolai Tanáregylet rendes tagját. [0.] Német nyelvet tanított az els félévben, a második félévben
ezt a tárgyat Madaras Elek vette át t le. A tantárgyi el írás szerint a tananyag: „Az alaktan ismétlése, az ejtegetés és
hajlítás egész tapasztalatáról”. Fordítás magyarról németre. Heti két órában kellett ezt elvégezni. A természettan
szertárt is rizte. Az ügybuzgó tanár tevékenységét dicséri az évkönyv 20. oldalán található felsorolás:
„VI. Az 1871/72-ik tanévben beszereztetett:
A/ A természettan szertárhoz:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Készülék a lejt törvényének szemléltetéséhez.
Készülék az ék törvényének szemléltetéséhez.
Készülék az er egyenközény felt6ntetéséhez.
Csavar, lefejthet felülettel.
Foucault forgó készüléke.
Famérték noniuszszal.
Tapadó üvegkörény.
Kis szögmérleg.
Üvegkönnyek és bolognai palaczkok.
Készülék a folyadékok felfelé irányult
nyomásának mutatásához.
11. Cartes buvára.

12. Ingenhausz készüléke a h vezetési képesség
felt6ntetéséhez.
13. Bussolt színkörényes pörgetty6je.
14. Laterna magica, ködfátyol- és táj-képekkel a
chromatropokkal.
15. Geissler-féle csövek.
16. Elektromotor a Geissler-féle csövek forgatásához.
17. Tizenkét Meidinger-féle rheometer.
18. Galvanoplasztikai készülék Jalpú szerént.
19. De la Rive úszó eleme.
20. Holtz-féle villanygép.
21. Egy köteg viaszos rézhuzal, kautschukpapír stb.
Számos tárgy javíttatott.

B/ A vegym hely részére:
Bútorzat
I.
A tanteremben: 9 asztal, fiókokkal s ugyanannyi paddal.
Az ablakok a gyors elsötétítésre táblákkal láttattak el.
1 experimentáló asztal 9 láb hosszú, befödhet káddal és fiókokkal.
1 t6zhely, lebocsátható táblával és ablakkal.
2 nagy üvegszekrény vegykészítményeknek.
1 fali szekrény kémszereknek.
II.

A dolgozó helyiségben: 1 dolgozó asztal állványnyal.
2 dolgozó asztal elemzésekhez.
1 mosdószekrény.
1 nagy üvegszekrény.
1 t6zhely vaskazánnal.
1 nyílt t6zhely
2 vaskályha

Szerek és vegykészítmények
100 db. Hat uncziás kémszerüveg
150 db. Hat uncziás porüveg
50 db egy „ „
400 parafa-dugó
10 db Woulf-üveg
30 „ üvegballon
18 „ f z lombik.
8 „ Welter-féle tölcsér.
3 „ fecskend -üveg
2 „ üvegharang.
25 „ göreb.
10 „ óraüveg
24 „ f z pohár
24 „ hengerüveg.
8 „ légszárító cs .
12 „ kémszerpohár.
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1 „ vasmozsár
2 „ porczellán-mensura
5 „ borszeszlámpa.
1 „ Berselius-lámpa.
2 „ porczellán-tálcza.
1 „ légfogó-kád..
10 font üvegcs .
3 ¾ hüvelyk platinalemez..
10 ¾ hüvelyk platinhuzzal.
3 db. kémcs -állvány.
2 „ porczellán-dörzscsésze.
15 „ elpárologtató csésze.
4 „ porczellán-hevít csupor.
2 „ faállvány.
10 láb réz- és vashuzal-hálózat.
30 láb kautschukcs .
5 db. Mohr- és Bunsen-féle csiptet
1 „ porczellánkád higanynak.
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8 „ légfejleszt palaczk.
12 „ ,mosóüveg
10 „ tölcsér.
20. „ szögletes üvegföd
12 „ gömböly6 üvegföd .
10. „ üvegpálcza.
1 „ üvegedény tisztátalanságoknak
1 „ üvegedény lepárolt víznek.
12 „ tölcsércs .
15. „ üvegpalaczk.
24 „ kémcs .
1 „ achátmozsár.

6 „ háromszög.
2 „ vasállvány Bunsen-féle lángzóval.
1 „ hydrogén-fejleszt
1 „ szénsav-fejleszt
12. „ lopó.
1 „ színképelemz .
1 „ Breitenlohner-féle borszeszlámpa.
3 „ színkép-tábla.
1 „ Davy-féle biztosító-lámpa.
Ezeken kívül 100 frt árú vegykészítmény.
A technologiai gy6jtemény számára vásároltatott
egy üvegb l horgolt lámpatálcza.

Az 1872/73-as tanévben zeneiskola létesült. „Vezetését Farkas Gyula vállalta el.”
Feln ttek számára el adásokat tartottak természettanból, vegytanból, csillagászatból, magyar történelemb l, egészségügyb l. El adók: Farkas Gyula, Mendlik Alajos, Madaras Elek, Zala Gyula, Pete Zsigmond
orvos.
Ebben a tanévben Farkas Gyula a természettan rendes tanára, a módszertani tanácskozások jegyz je, a kir. m.
Természettudományi Társaság és a Középtanodai Tanáregylet rendes és a Székesfehérvári Tanítók Egyletének
tiszteletbeli tagja, légszeszvilágítási városi bizottság szakért tagja, a természettani szertár re volt.
Az értesít közli szokás szerint a tanárok társadalmi és tudományos munkásságát is. Farkas Gyulától a következ kiadványok jelentek meg:
1. Természettan az elemi népiskolák számára.
2. A diatonikus durscala zenetudomány természettudományi alapokra fektetve, a „Zenészeti Lapok”ban, ugyanaz németül.
3. Apróbb közlemények a napi sajtóban.
A vezetése alatt álló zeneiskoláról az értesít számára a következ beszámolót írta Farkas Gyula:
„F<reáliskolai zeneiskola
Az intézet igazgatója teljes méltánylattal az iránt, a mit a zenei képzettség egy fejl désén lendíteni képes,
elhatározta, hogy az intézettel kapcsolatban zeneiskolát fog létesíteni. A terv minden várakozást
túlszárnyalólag sikerült. A Bernreiter Lipót helybeli zenem6vész és jelen sorok írójának vezetésére bízott zenedébe oly tömegesen léptek a tanulók, hogy azok száma csakhamar a 80-at meghaladta. A kitartó szorgalom,
s t rajongással határos kedv, melylyel a beírottak legnagyobb része tanulmányaiban megindult, szinte félelmessé kezdett válni aziránt, hogy a buzgóság a f tárgyak rovására történend. Azonban mindjárt az els évnegyedi bizonyítványok szerkesztése megmutatta, hogy nincs mit l tartani, s t a legkellemesebben meglep
nyomokat kezdett a zenei oktatás a részesültek kedélyállapotán, magatartásán, felismerhet vé tenni, melyek az
id haladtával arányosan felt6n kké lettek. Azon ifjak, kik még úgyszólván csak megtekinteni indultak a zenem6vészet birodalmának határait, már komolyság- ildomosságban, lelkes ügyszeretetben minden iránt, a mi
szép, nemes és igaz, szembet6n leg sokat nyertek. Igaz, találkoztak olyanok is, a kiket közönyösen hagytak az
újszer6 tanulmányok, ez azonban nekik inkább teheték hiánya, mint tán egyéb körülmény folytán számítandó
be. Az intézet igazgatója többízben egész lelkesüléssel nyilatkozott a zenei m6velés azon hatálya fel l, mely
szemei el tt n ttön-n tt és ez irányban a fáradozásait b ven jutalmazva látta, mid n az év legördültével a
siker fel l teljes meggy z dést szerezhetett.
A zeneiskolában taníttatott heged6, viola, gordonka, gordon, fuvola, Bernreiter Lipót úr által, továbbá zene
elmélete e sorok írója által.
A gyakorlati oktatásnál használt m6vek a következ k:
Heged6-gyakorlatok
Haber-t l.
Viola- „
Brahmig-t l.
Gordonka- „
Kammer-t l,
Gordon- „
Slama-tól.
Furulya- „
Devoemme-t l
Zongora- „
Bartalus-tól.
Elmélet- „
tankönyv nélkül.
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A tanítás az elmélettel kezd dött, mely ez els évfolyamban nem terjedett nem terjedhetett tovább, mint csak
addig, ameddig a végb l kelle, hogy a gyakorlati oktatás megkezdhet és minden további ez irányú útmutatás
nélkül folytatható legyen. Taníttattak tehát mindazok, a mik egy zenem6 olvasásában szükségesek, összhangzattan stb. jöv évekre tartatván fenn. E tananyag kezelése az els hónapot vette ezzel igénybe hetenkint két órában,
melyen a zeneiskola összes növendékei megjelentek. Hogy ily csekély id elég volt a kell cél elérésére, annak
oka azon kedvez körülményben keresend , hogy a tanulók nagy része a zeneiskola keretén kívül fönnálló, és
már a múlt iskolai évben életbelépett énektanítás alkalmából némi el ismeretekkel bírt vala.
A vonós hangszerek és fuvolya-oktatás beosztása a következ leg történt:
A heged6-tanításra hetenkint nyolcz óra fordíttatott, két óra esvén ugyanazon tanulóra és 10 tanuló osztatván be
egy órába. Ezenkívül hetenkint két óra négy heged6játszónak, továbbá viola, gordon, és gordonkára volt szánva.
A zongora tanítást illet leg a tanulók két csoportba soroztattak a szerént, a mint már némi oktatást a zongorajátszásban nyertek vagy nem. Összesen 6 óra adatott hetenkint, két-két óra jutott minden tanulónak, és felváltva 6-10
ifjú osztatván be egy órába. A vonóshangszerek és fuvolyaoktatást a legszebb siker koronázta, minek oka egyrészt
a kedvez körülményben keresend , hogy a tanulók mindannyian saját hangszerrel bírtak, melyen magok üres
óráikban gyakorolhatták, de másrészt a f ok azon kitartó buzgalomban és semmi fáradságot nem kímél ügyszeretetben keresend , melylyel a derék zenetanár, Bernreiter Lipót úr a tanulók el menetelét a szívén hordozta.
A zongoratanítás kevésbé mondható sikeresnek, a mi azonban épen nem felt6n azon körülmény tekintetbevétele mellett, hogy a tanulók legnagyobb részének kizárólagos gyakorlással azon összesen alig 20 percznyi
tanulmány szolgált, melyet a tanítási órákban tehettek, nem lévén alkalmuk a magángyakorlásra. Csak azok
tettek megfelel el menetelt, a kik magukat hon is gyakorolhatták, f leg pedig a kik már némi el képzettséggel bírtak. Egyáltalán ajánlatosb, hogy azon ifjak, a kik zongorával nem bírnak, maguknak azt nem szerezhetnek, hogy azok vonós vagy fuvó-hangszerek kezelésére adják magukat, mely hangszereknek beszerzése nem
oly költséges. Egyszersmind azonban elkerülhetetlennek bizonyult a gondoskodás aziránt, hogy jöv ben ne
halmozódjék össze annyira a tanulók száma egy órában. Itt ismét a többi hangszerek tanulásának azon el nye
vagyon a zongoratanulás fölött, hogy a tanulók igen nagy száma egyidej6leg gyakorolhatja magát többszólamú zenem6vek elsajátítása alkalmából, a mint az már ez idén is történt.
A jöv ben is fennálland szép reményeket tápláló zeneiskolánk, azon különbséggel, hogy gondoskodva leend,
miszerént az egy órában megjelen tanulók száma lehet leg csekély, az egyesekre es órák száma pedig lehet leg magas legyen. A tanulók a már tett el menetelhez képest csoportosíttatni fognak, hogy általános zenei m6veltségre tegyenek az ifjak szert. Egyszersmind több hangszer beszerzése is eszközöltetni fog.
A jelen évben beszerzett hangszerek a következ k: egy zongora, egy gordon, gordonka és viola. Emellett a
fentjelzett gyakorló zenem6vek, továbbá, hangjegytartók szereztettek be, ezenkívül és a takarékpénztárban
elhelyezve van 150 frt.
Farkas Gyula”
Az 1873/74-es tanévben Mendlik Alajos ideiglenes igazgató hat hét betegszabadságra ment. „Az igazgatói
ügyeket ez id alatt Farkas Gyula tanár vezette.”
Nyilvános el adásokat tartottak „mindkét nembeli feln ttek számára. El ad Farkas Gyula, dr. Persz
Adolf, Madaras Elek és Zaka Gyula tanár.”
Farkas Gyula a természettan rendes tanára, az Országos Középiskolai Tanáregylet és a Természettudományi Társaság rendes tagja. A Székesfehérvári Tanítók Egyletének tb. tagja, a Légszeszvilágítási Állandó Városi Bizottság szakért tagja, a természettani szertár re, a F reáliskolai Segélyz Egylet igazgatója. Természettant tanított a II., III., V., VI. osztályban.
Tudományos közleménykényt jelent meg Farkas Gyula és Mendlik Alajos beszámolója az értesít ben.
„Photometrikus észleletek.
A gázvilágítás ellen rzésére – mint már múlt évi értesít nkben említ k – a városi képvisel testület határozatából, a f reáltanoda földszinti helyiségében egy ú.n. „Bunsen”-féle fénymér – photometer – állítatott föl,
kezelésével alulírottak bízatván meg. Bár a készülék már november hóban helyén állott, de alkalmas normalis
lángú gyertyák hiányában, a rendszeres észlelések csak január hóban vették kezdetöket.
Észleltetett naponta esti 8 és 10 óra közt; az észlelési eredmény egy – e czélra készített naplóba vezettetett
és hetenkint kétszer hírlapilag közzé tétetett. Egy el re a gáz: nyomása, óránkénti fogyasztása és fényereje –
spermaczel gyertyának fényerejére vonatkoztatva – észleltetett, vegy elemzése a gáznak – alkalmas elemzési
készülékek hiányában – a következ nagy szünid re halasztatott.
Mint végeredményt ide iktatjuk, hogy a gáz tisztaságra és lángjának fényerejére nézve az el írt kívánalmaknak tökéletesen megfelelt, s t koronkint annál jobbnak is mutatkozott.
Mendlik Alajos és Farkas Gyula, észlel k.”
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Ebben az évben is rendeztek hangversenyt. Április 11-én 213 frt 69 krajczár bevétellel Farkas Gyula vezetésével. Bokor Antal színigazgató március 3-án a f reáliskolai könyvtár javára három el adást tartott 56 frt
96 krajczár bevétellel.
Farkas Gyula az 1874/75-ös tanévben már nem tanított tovább ebben az iskolában. Borostyán Sándor A
székesfehérvári reáliskola története 1854-1894. c. könyve így ír err l: „Az intézet veszteségére l n
legels bben az, hogy két jeles tanára: Farkas Gyula és dr. Persz Adolf eltávozott.”
Ki is volt dr. Persz Adolf, akivel Farkas Gyula együtt hagyta el az iskolát? Az iskolába akkor került, amikor a VI. osztály felállításával 1873/74-ben új állásokat létesítettek, mint az iskola története írja: „új tanszékek
keletkeztek: a magyar és német irodalmi tanszékre dr. Persz Adolf jog- és bölcsészettudort, a leíró mértani
tanszékre Rucsinszky Károly Lajost” választották meg. Miután még abban az évben Rucsinszkyt a M6egyetemre nevezték ki, helyére ketten pályáztak: a tanári kar Nesnera Aladárt ajánlotta. Nesnera Aladár matematika tanár 1873-74-t l lett ennek az iskolának a tanára. Tehát egy éven át tanított együtt Farkas Gyulával. Dr.
Persz Adolf is tanított a feln ttek számára rendezett nyilvános el adásokban Farkas Gyulával együtt. Az
1873/74-es tanévben alakult meg az ifjúsági önképz kör. Az els alakuló gy6lést 1874. febr. 8-án tartották
meg. A taglétszám összesen 92 f volt, a m6köd és pártoló tagok együttesen. Az ifjúsági könyvtárban 168
magyar és 18 német m6 volt. A kör számára a következ lapok jártak: Magyarország és a Nagyvilág, F városi
Lapok, Székesfehérvári Figyel , Székesfehérvár és Vidéke, Remény, a gy ri f gymnásiumi önképz kör és
Bimbó-füzér, a soproni evangélikus Lyceum folyóirata, Hasznos mulattató. A kör els tanárelnöke dr. Persz
Adolf lett. Irodalmi m6ködésér l így emlékezik meg az iskola története: „Dr. Persz Adolftól megjelent két
statistikai közlemény a magyar orvosok és természettudósok által Gy rött tartandó idei nagygy6lés alkalmára
kiadott „Gy r város és megye egyetemes leírása” czím6 munkában; egyik „A népesség számviszonyai”, s a
másik „Népességi mozgalom” fölirattal. Ezenkívül folyó év február hótól júliusig szerkesztette a „Székesfehérvári Figyel ” czím6 helybeli lapot, valamint július óta a „Székesfehérvár és Vidéke” czím alatt folyamatban lev helyi lap felel s szerkeszt je.” A rendkívüli tárgyak közül a bölcsészetet tanította.
Az 1874/75-ös tanévben viszály tört ki a reáliskolai bizottság és a tanári kar között. „A székesfehérvári reáliskolai tanári karnak még a múlt iskolaév második felében támadt az a gondolata, hogy a különböz tudományágak népszer6sítése s a közügyek iránti érdekl dés ápolása szempontjából egy lapot kívánt indítani,
mely gondolat és kívánalom csakugyan ténynyé is vált, mert e lap „Székesfehérvári Figyel ” cím alatt már
1874. év februárjában meg is jelent. Ha e jelzett lap megmaradt volna csak a tudományok népszer6sítése terén
vagyis az els kit6zött czéljánál, mindenesetre üdvös tényez lett volna nemcsak a közm6vel désre, hanem a
tanári kar s vele az iskola tekintélyének emelésére nézve is; de mivel e lap szerkeszt i csakhamar belementek
oly dolgok szell ztetésébe is, a mik egyenesen a városi tanács és közgy6lés teend i közé tartoztak, önként
következett, hogy az ily hírlapi czikkezések a város el ljáróinál nagy visszahatást sz6ltek s ezek közt többen
úgy tekintették a „Figyel ” lapot, mint a reáliskolai tanári karnak közegét, vagy fegyverét, a melylyel ezután a
tanárok, minden oly intézkedést, a mi talán nekik nem tetszik, megtámadhatnak.” Ennek a vitának lett a következménye Farkas Gyula és dr. Persz Adolf távozása az iskolától.
A Székesfehérvári Figyel? [2] els száma 1874. február 14-én jelent meg. Hetente kétszer adták ki: szerdán
és szombaton. Alcíme: Társadalmi, közmAvel?dési és szépirodalmi hetilap.
Felel s szerkeszt és laptulajdonos dr. Persz Adolf. Laptulajdonosok és munkatársak: Mendlik Alajos és
Farkas Gyula.
„Nyomatott Székesfejérvárott a „Vörösmarty” könyvnyomdában, Számmer Kálmánnál.”
Mindössze 39 szám jelent meg az igényes lapból. Hat oldal terjedelemben adták ki. Az utolsó két oldal a
hirdetéseké lett.
A lap felépítése általában a következ volt:
1. oldal fels rész: egyik vezércikk 1,5 hasáb, másik vezércikk 1,5 hasáb
alsó rész tárcza (ebben 1,4 hasáb vers 1,6 hasáb próza („beszély”)
oldal fels rész: 3 hasábban a vezércikk folytatása, befejezése,
alsó rész: a tárcza vége és Vegyesek és Levelezés.
2. oldal fels rész: a vezércikk vége 2 hasáb, 3. hasáb: Megyei ügyek és Levelezés, amely áthúzódik
az alsó részbe is egy hasábban.
oldal alsó rész: az els oldalról áthúzódó próza egy-két hasábban, Vegyesek l hasáb és a fels
részb l a levelezés l hasábban. Néha Színházi Szemle található ezen a helyen. A 18. számtól kezdve ezen a helyen Moenich Károly: Magyar írók névtára jelenik meg folytatásokban.
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3.

4.
5.
6.

oldal fels rész: a 2-ról áthúzódó Megyei ügyek ¼hasábban és Újdonságok végig a hasáb lenti részén is. 2. hasáb: folytatásos ismeretterjeszt tanulmány (Farkas Gyula: A természettan köréb l)
3. hasáb: a lenti folytatásos ismeretterjeszt tanulmány
oldal alsó rész: a fels rész folytatása 2. hasáb: folytatásos ismeretterjeszt tanulmány (Mendlik
Alajos: Hamis id jóslatok) 3. hasáb (Meteorológiai észleletek eleje)
oldal l. hasáb: Az ismeretterjeszt tanulmány folytatása és még egy ismeretterjeszt rövid cikk, valamint vasúti menetrend. 2-3. hasáb: hirdetések.
oldal: hirdetések
oldal: hirdetések.

Néhány számhoz „Melléklet” is megjelent. Például az els a 12. számhoz 2 oldal terjedelemben. (Fél ív).
A lap hamarosan 4 oldal terjedelemre csökkent.
Az els szám vezércikkében így szól a szerkeszt ség az olvasókhoz:

„A közönséghez!
Mióta jelen vállalatunkat nyilvánosság elé bocsátjuk, kötelességünknek tartjuk ugyanannak irányáról következ kben nyilatkozni:
Elvitázhatatlan tény, hogy az emberiség tetemesebb részér l a mai korban a legf bb jelszó a haladás.
Egyenesen ezen elv az, mely úgy az egész társadalmat, mint az egyeseket arra lelkesíti, hogy kitartó buzgósággal munkálkodjanak egy szebb jöv létrehozatalán.
De továbbá a kor fönn jelzett iránya mellett mindenki önkénytelenül is arra a meggy z désre jut, hogy a
megindult törekvések hasztalanok, ha csak ezeket a szükséges ismeretek nem támogatják. Innen magyarázható
a társadalom mindenosztályai körében uralkodó tudvágy s ismeretszerzési igyekezet, melynek a tudomány
újabban oly szíves segédkezet nyujtott s mennyiben legutóbb következetesen az ismeretek népszer6sítése s ez
útoni terjesztése körül fáradoz. E részben csekély er nkkel szintén oda fogunk törekedni, hogy a ma már alig
nélkülözhet ismeretek terjesztésében, ha csak egy porszemmel is, hozzájárulhassunk.
Végre a hasznost a kellemesebbel kell en vegyíteni ohajtván, tárczánkban mindenkor szépirodalmi olvasmányokat s kisebb érdekes közleményeket fogunk adni.
Még csak azt jegyezzük meg, hogy rajta leszünk, miszerint kit6zött czélunk sikeresíthetésére a legjobb
er ket csoportosítsuk magunk köré.
Rövid bevezetésünket azzal fejezzük be, hogy arra nézve, valljon miként váltjuk be ígéreteinket, a t. .cz.
közönségre s illet leg a jöv re bízzuk az ítélethozatalt.
Székesfehérváron, 1874. évi február hó 12.-én.
A szerkeszt?ség”

Ez a célkit6zés akár valamelyik szabadk m6ves páholy számára is megfelel volna. A hiányzó székesfehérvári páholynak is.
Különösen a vezércikkek igen merészek. Leleplezik a városi élet visszásságait, rejtett, elhallgatott b6neit,
és kiált a tiszta közélet után. Már az els vezércikk is ilyen: „Városi közügyek” címen követeli a lap a városi
túlkiadások megszüntetését, például a plébános úr fizetésemelését említve.
A további vezércikkek is leleplez ek. Címük ismét „Városi közügyek” A tanári fizetésemelési kérelem elutasítását helyteleníti. A febr. 21-i vezércikk „El kell-e választani a vallást a nevelést l?” címen egy „Paulus”
aláírással terjesztett röpiratról számol be. Ez a Paulus pedig szabadk m6ves volt, álnéven. (Haypál Ben , a
Szilágyi Dezs téri református templom lelkésze, a „Sas” páholy f mestere, a Nagypáholy f szónoka.) Egy
helyi tanító példáján mutatja be, hogy a nevelés és az oktatás egyaránt fontos. A febr. 25-i vezércikk –s-a aláírással az áltudományosság ellen intéz támadást és az anyag eredetér l közöl ismereteket.
Márc. 4-én a népszer6séghajhászást t6zi tollhegyre. Hírt ad ebben arról is, hogy a lap hangját már támadások érték. Márc. 4-én a vezércikk amerikai példát idéz. „Minden embernek s honpolgárnak elidegeníthetetlen
joga van a közm6vel désre, és az állam egyenesen köteles t oly karba helyezniök, hogy ahhoz hozzájuthasson, ellenben ugyancsak az államnak alattvalói felekezeti hitéhez semmi köze nincsen, s a hív k és hitetlenek
az állammal szemközt, csak mint teljesen egyenjogú egyének állhatnak.” Ez az idézet is a szabadk m6vesség
alapelvét jelenti. Az egyházi és különösképpen felekezeti befolyástól mentes iskoláztatáshoz van minden állampolgárnak joga. „Azon ráfogás, mintha a felekezeti jelleg nélküli iskolák az erkölcsiségre rosz(sic!) hatással volnának, mer ben valótlan és alaptalan; s t egészen ellenkez következmények állnak be minden oly
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iskola által, hol a gyermekek az egyház hitelvei és tantételei helyett azon erkölcstanban nyernek oktatást, mely
az általános emberiségi alapelveken nyugszik.” Ez a szabadk m6ves elveken alapuló nézet nyílt kihívás lehetett az egyházi vezetés6 Székesfehérvári F reáliskola ellenében. Nem csoda, hogy hamarosan elhagyta Farkas
Gyula az iskolát. A márc. 11-i vezércikk újból – s-k aláírással a városi viszonyok jobbításáért küzd. Az iskolai
éneklés fontosságát hangoztatta. (Szinte bizonyos, hogy ezt Farkas Gyula írta.) Márc. 14-én éles helyi politikai
kérdésr l szólt a vezércikk: Az árvaszéki el adót választani kell! Márc. 16-án az árvaházi igazgatótanács viszszaéléseir l ír. Márc. 21-én már úgy látszik, felh k tornyosultak a lap felett. El fizetési felhívást közölt a lap.
A márc. 23-i szám az iskolaszéket leplezi le, hogy nem örül az izraelita diákoknak. A márc. 26-i vezércikk is a
helyi iskola érdekében fáradozott „A közös iskolák ügyében” címen. A szabadelv6 szellemet dicsérte márc.
28-án a vezércikk. A lap március 28-i számában ismét el fizetési felhívás jelent meg. Feladatként jelölte meg
a lap az állami, felekezetiségt l mentes iskolák létesítését, ahol a közös imádságot nem teszik gyakorlattá
Ápr. l-én a vezércikk „Társadalmi eszmék” címen a fennálló vallásokról szólt X.X. aláírással. Ápr. 4-én a
„Társadalmi eszmék” címen az ókori keresztény és egyéb vallású emberek barátságáról írt. Az ápr. 8-i vezércikk folytatja az el z címen ezt a tárgyat. Ápr. 11-én a helyi iskola javára rendezend nagy hangversenyr l
rendezett ismertetést a lap vezércikke. Ápr. 12-én a javak felosztásáról esett szó a vezércikkben, 15-én pedig a
hangverseny eredményeit ismertette. Ápr. 18-án a vezércikk a helyi iskolaszéki gy6lésr l közöl nagyon nyílt
szavú beszámolót. Ápr. 22-én a vezércikk az iskolaszék kétértelm6 és gyanús mozgalmairól számolt be. Ápr.
25-én a szegénység, a tömegnyomor van napirenden. Ápr. 29-én magát a polgármestert, Novák Kálmánt támadja pénzügyi hibáiért.
Máj. 2-án „Városunk közügyei” címen írt. A pénzügyek rohamosan romlanak. Máj. 6-án a vezércikk a városi gazdasági zárjelentés hazugságait leplezte le Máj. 9-én „Néhány szó a cselédügy kapcsán” nagy tájékozottsággal mutat rá az orvosolandó esetekre. (A szabadk m6vesek ugyanezeket a kérdéseket tárgyalták az
összejöveteleiken). Máj. 16-án a társadalmi egyenl tlenségekr l szól a vezércikk. Máj. 20-án az ifjak képzésér l elmélkedik ugyancsak teljesen szabadk m6vesi szellemben. Máj. 23-án ismét az iskolaszék üzelmeire tér
vissza. Utal arra a vezércikk, hogy már volt err l szó, de elhallgattak a tárgyról, mert gyávaságnak tartották
távol lev emberek állandó ostorozását. Az iskolaszék egyébként sem volt határozatképes, és az iskolaszék
nemes feladata volna a szegény tanulók támogatása. Május 27-én is a társadalmi igazságtalanságokról szóltak
a vezércikkben. Máj. 30-án a színházak gondjaira mutattak rá.
Jún. 3-án gy6jtést indítottak a szegény sorsú diákok részére. Jún. 6-án az iskolaszék visszaéléseire nyíltan
mutatott rá. Jún. 10-én arra az álságra mutattak rá, hogy valójában a közügyek címén saját érdekeiket nézik a
honatyák. Jún. 13-án közlik, hogy a merész hangú „Székesfehérvári Figyel ” megsz6nik, mert a lap beolvad a
Vértesalja c. helyi lapba. Jún. 17-én végleg búcsúzik
Mendlik Alajos folytatólagos közleménye jelent meg hibás id jóslatokról. Egy másik cikkében a „Gázvilágítás készítésér l” közöl ismertetést.
Farkas Gyula ugyancsak folytatólagosan közölt ismeretterjeszt cikket „A természettan köréb l” címen.
A „Vegyes” rovatban az ugyancsak szabadk m6ves Wartha Vince budapesti m6egyetemi tanár egy jelent s felfedezését ismertette „A gázláng fényereje” címen. Nyílt tér rovat indult, ebben a szabadk m6ves Victor
Hugo: 1793 c. könyvét ismertették. Dr. Persz Adolf: „Rövid párhuzam az idealizmus és a materializmus
közt” két hasábos folytatásos cikke olvasható. Az alvás és álom címen is közölt cikksorozatot.
A március 21-i számban Belányi Ferenc „Szibériai levelek” cím6 cikksorozata indult el. Belányi Ferenc
a „Galilei” páholy tagja volt, a Nagypáholy irodaigazgatója. A kit6n szabadk m6ves lapszerkeszt ,
Dolinay Gyula, a „Hungária” páholy tagja „Hasznos mulattató” cím6 ismeretterjeszt folyóiratára el fizet ket gy6jtöttek.
Hírt ad a lap a helyi Vörösmarty kör megalakulásáról. Ennek elnöke az iskola igazgatója, Ligeti József
volt. A Vörösmarty-szobrot leleplezték. Az ünnepségen többek között Farkas Gyula is beszélt, és állami,
egységes tankönyveket használata mellett törtek lándzsát, teljes összhangban a kor szabadk m6veseinek igényeivel. Az 1874. április l-jei vezércikk a „Huszadik századi eszmékr l” ad tájékoztatást. Ápr. 4., 8. és 11-én
jótékonysági hangversenyr l ad hírt a lap. Farkas Gyula fellépését is jelzik. 1874. ápr. 15-én m6kedvel el adásról tudósít a lap.
Május 2-án a szabadk m6ves Nagyváthy Jánosról jelent meg cikk Moenich Károly: Magyar írók névtárában. Farkas Gyula új természettudományos cikksorozatot indított hat részben „A rövidlátás okairól”. A vezércikk címe: „Iskolaszéki gy6lés”. Ez egyben az utolsó szám, ahol Farkas Gyula és Mendlik Alajos szerepel
laptulajdonos és f munkatárs megjelöléssel a lap címoldalán. Ezután csakis dr. Persz Adolf neve olvasható
felel s szerkeszt s laptulajdonosként.
A „Tárcza” rovatban versek és „beszélyek” olvashatók a lap els oldalán. A dagályos, érzelg s elbeszélések folytatásokban találhatók. Az írók, költ k neve ismeretlen. Feltehet , hogy gazdasági megfontolásokból
közölték az egyébként értékes lapban ezeket.
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A „Vegyesek” rovatban több értékes megfigyelés, hasznos, gyakorlati útbaigazítás található. Példa erre a
következ :
„Nevezetes különbség jég és jég között. Azon jég, mely el ször fagyott, sokkal hajlékonyabb, alakíthatóbb, mint az, mely meg-megolvadván, egymásutáni többszörös fagyás által képz dött. Ha fél hüvelyknyi
vastag és egy lábnyi hosszú üvegcs be vizet zárván, ezt megfagyni engedjük, azután a csövet gyengén melegítvén a szélein megolvadt jégpálczát bel le kihúzzuk, és két, egymástól 8 hüvelyknyi távolra lév állványra
helyezvén, közepére egy-egy fontnyi súlyt akasztunk, akkor a jégpálcza lassan meggörbül. De, ha az üvegcs ben lév jeget kétszer-háromszor egymásután megolvasztjuk, de újra fagyni hagyjuk, akkor ez nem fog történni. Többszöri fagyás után pedig következik egy, melynél az üvegcs szétreped, mert már ekkor a jég nem
képes az üvegcs alakjához simulni, s azt szétnyomja. Hóból fagyott jégpálczák ellenben gy6r6vé hajlíthatók
össze. E tünemény oka az, hogy a víz lyukacsaiban lév leveg többszörös fagyás után a vízb l nagyrészt
ki6zetik, mi által a jég merevséget nyer.
Befagyott ablaktáblák leggyorsabban következ leg tisztíthatók meg a jégkéregt l; meleg vízben annyi
konyhasó oldandó fel, hogy az oldat fölött egy tojás képes legyen úszni, (egy itcze vízbe egy marok só teend ); ezen oldatba mártott szivacscsal dörzsölend a befagyott üvegtábla, mire a jég róla azonnal elt6nik.”(1874. febr.14. 2. oldal)
Feltehet , hogy ez Farkas Gyula írása. Csaknem minden számban akadnak ilyen gyakorlati, természettudományos megfigyeléseket ismertet cikkek, – ugyancsak feltehet , hogy Farkas Gyula írásai.
A „Vegyesek” rovat rövid hírei között található a következ : „Városunk él büszkesége, Rónay Jácint, cz.
Püspök a pozsonyi székesegyház kijavítására 1073 forintot adományozott.” – Egyes források szerint Rónay
Jácint szabadk m6ves volt.
A „Levelezés” rovatban a kultúra pártolását szorgalmazó levelek találhatók Az „Újdonságok” f ként a helyi egyesületek életéb l vett eseményekr l számol be. A Székesfehérvári F reáltanoda Segélyz Egylete, A
székesfehérvári Jótékony N egylet, A Székesfehérvári F reáltanodai Önképz kör, A Keresked Ifjak Betegápoló-Egylete szerepel. Éles bírálat olvasható a helybeli f reáltanodáról: az Amerikából kapott értékes ajándékot, a különleges ásványokat nem megfelel en helyezte el az iskola: „Kár, hogy ilyen unicumot egy oduban
kell elhelyezni, hová még a tanítványok is alig férhetnek.” Ebben a rovatban olvasható a szigorú megrovás
azoknak, akik zavarták az el adást „ egy kis társaskör csevegése zavarja” a színházlátogató közönséget.
„Színházi szemle” rovat is van a lapban. Nemcsak színibírálat olvasható ebben, hanem némelyik darabnak
a tartalma is. Szigligeti Ede: „N uralom és a papucsvitézek” c. darabját is adták az iskola javára. Méltatásban
a darab eredetiségét említi. A szabadk m6ves Bokody Antal színtársulatának el adásait méltatja. Márc. 26-án
is Szigligeti Ede darabjának, a „Szökött katonának” az el adásáról ad hírt a lap.
Az „Újdonságok” rovatban esik említés arról, hogy „ápr. 11-én vagyis a húsvét utáni szombatra lett kit6zve
„a jótékony célú hangverseny. „Eddig szerencsés volt Heinrich Aranka, Rader Gizella és Vajtay Rosina úrhölgyeket megnyerhetni; a férfi közrem6köd k pedig Bernreiter Lipót, Emmerth Henrik, Farkas Gyula és Madaras Elek.”
Az ápr. 15-i számban, az utolsó oldal „Újdonságok” rovatában olvasható a következ : „Farkas Gyula barátunk és kartársunk hétf n megtartá akadémiai el adását. Az akadémiai tagok szép számmal voltak jelen, s
nekünk személyesen volt alkalmunk tapasztalni, hogy érdekes el adását egész figyelemmel hallgatták végig, s
miként a „Hon” tudósítója is közli, „élénken megéljenezték”. Értekezését, mely az akadémián most bírálat
alatt van, kés bb b vebben fogjuk ismertetni.” Erre azonban már nem került sor.
Nesnera Aladár ipariskolai tanár 1900-ban lett szabadk m6ves Aradon. Az ottani „Összetartás” páholyba
lépett, kés bb annak els emberévé, f mesterévé választották. a is a Székesfehérvári Polgári Iskola tanára
volt.
Ugyancsak az aradi „Összetartás” páholy tagja volt az a Kopp János takarékpénztári f pénztárnok, aki
Aradon született 1870-ben, és 1912-ben vették fel a páholyba. A 3. fokba avatták. Kopp János könyv- és papírkereskedése a Székesfehérvári Figyel nek csaknem minden számában hirdette a kereskedését. Ugyancsak
Kopp János hirdetése olvasható a lap utolsó néhány oldalán.
Mi is a szabadk m6vesség?
A szabadk m6vesség 1717. jún. 24-én alakult szervezetté Londonban. Az akkor már m6köd négy páholy
Anglia Nagypáholyává egyesült. 1723-ban a szabadk m6ves nagypáholy felkérésére James Anderson anglikán lelkész a régi épít páholyok iratai, hagyományai alapján összeállította a szabadk m6vesek „kötelmeit.”
Ezek minden szabadk m6vesre nézve kötelez érvény6ek. Felvételükkor meg kell esküdniük arra, hogy ezt az
„andersoni alkotmánynak” nevezett kötelmet be fogják tartani.
Az andersoni alkotmány kimondja, hogy a szabadk m6vesek minden embert egyenl nek tekintenek, függetlenül vagyoni helyzetükt l, vallásuktól, nemzetiségükt l, b rük színét l vagy bármi mástól. Szabadk m6-
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ves lehet minden szabad, független és jó hír6 férfiú – vagyis a n ket kizárják soraikból. Ez bizony ellentmond
az emberi egyenl ség andersoni alkotmányban lefektetett elveinek. Az alkotmány ezenfelül megköveteli az
istenhitet – ámbár nem követeli meg azt, hogy bármiféle tételes valláshoz kell tartoznia a szabadk m6vesnek.
Ugyancsak kötelez minden szabadk m6ves számára saját hazájának szolgálata. A mai napig ezek az elvek
határozzák meg a szabadk m6vesek kötelességeit.
A szabadk m6vesség elterjedt egész Európában és az angol gyarmatokon, majd az egész világon. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya voltaképpen ezeken az elveken alapszik.
Amint a szabadk m6vesség Franciaországba átterjedt, ott az új változata, az úgynevezett latin rítus jelent
meg. Ez nem követeli meg tagjaitól az istenhitet, és engedélyezi a n k szabadk m6vességét is. El bb a vegyes, majd a n i szabadk m6vesség is meghonosodott, és ugyancsak elterjedt más országokban is.
Magyarországon el ször 1749-ben, Brassóban alakult szabadk m6ves páholy. Akkoriban ez a helység fejlett ipari-keresked város volt, és jómódú, f leg szász lakói voltak az els magyarországi páholy alapítói és
tagjai.
Lengyelországi, egész pontosan varsói székhely6 volt az „Erényes Szarmatához” elnevezés6 nagypáholy,
amely a Felvidéken alapított több páholyt. Ezek a páholyok leánypáholyaikkal hamarosan behálózták egész
Magyarországot.
A Délvidéken Draskovics János szervezésében különleges, magyar rendszer6 szabadk m6vesség alakult.
Katonai páholyok is keletkeztek az ország különböz helyein. Kazinczy ösztönzésére a marosvásárhelyi
Aranka György a szabadk m6vesek tevékeny részvételével történelemmel és nyelvészettel foglalkozó tudományos társságokat alapított. A francia forradalomtól való félelmében azonban a császár megelégelte a virágzó magyar szabadk m6ves életet, és 1794-ben, a magyar jakobinusok „összeesküvésének” leleplezését követ en az egész birodalom területén betiltotta a szabadk m6vességet.
Egészen 1848-ig Magyarországon törvényesen nem m6ködhetett a szabadk m6vesség. Azonban az egyes
feljegyzésekben található elejtett szavak arra utalnak, hogy Kazinczy Ferenc titokban megpróbálta újjáéleszteni a magyarországi szabadk m6vességet. 1848 tavaszán a szabadsággal együtt járt a gyülekezési szabadság is,
ezért hatósági engedély kérése nélkül is megkezdhették a pesti páholy alakító munkálatait. Az alapítók még
külföldön lettek szabadk m6vesek. Az els pesti páholyba f ként pesti polgárok jelentkeztek, és a páholy
sajnálatosan rövid történetének Pest Hentzi által történt megostromlása vetett véget még 1848-ban.
A szabadságharc idején több alkalom nem nyílt páholy alakulására. Utána pedig az önkényuralmi rendszer
miatt nem volt alkalom a páholy alakítására. 1868-ban a császár – a szabadk m6ves gróf Andrássy Gyula közbenjárására – a Monarchiában egyedül Magyarországon – engedélyezte a szabadk m6vesség tevékenységét.
Az els k egyike volt a „Galilei” páholy. 1871. december 12-én Budán 12 szabadk m6ves megalapította ezt
a páholyt Magyarország Szimbolikus Nagypáholya „védelme alatt”. A budai páholy megalakítására azért volt
halaszthatatlan szükség, mert a budai szabadk m6vesek, különösen a téli hónapokban csak nehézségek leküzdésével vehettek részt a pesti páholyok m6ködésében. Petsits Márkus dr., Bauer Norbert, Zahoray János,
Castellitz Eduard, Schmelhegger Ferdinánd, Schmidt Ferenc, Rotter Antal, Brunner Imre, Ott Lipót, Nagy
Imre, Schober Sándor és Patka inas szabályosan kilépett a „Die Alte Getreue” páholyból azért, hogy új páholyt alapítsanak. 1872. január 16-án az els összejövetelen, „munkán” Petsits Márk f mester irányításával
felvették az els új tagot. Az Iskola-utcában, a „Kék Csillaghoz” címzett Heinrich-féle házban rendezkedtek
be. 1872. szept. 5-t l az új helyiségekben dolgozhatnak.
Indítványok: Brunner Imre javaslota, hogy létesítsenek budai nyilvános könyvtárakat. Ebb l a kezdeményezésb l n tt ki a páholy könyvtára. Petsis Márk selyemhernyó tenyésztésre vonatkozó statisztikai adatokat
akart gy6jteni, hogy ezeket a városi hatóságok elé terjesztve javasolják a nyilvános kertek és utak szederfával
történ beültetését. Nagy Imre azt javasolta, hogy a gyermekotthonokban létesítsenek szegény gyerekek számára ingyenes helyeket. Heinrich javaslata az volt, hogy alapot létesítsen a páholy jótékony célra. Ehhez 200
forinttal mindjárt hozzájárult. Egy év múlva budai szegény gyermekek felruházása érdekében gy6jtésbe fogtak, karácsonykor már 45 gyermeknek adtak új ruhát. Ezt a szokást egyre több gyermek számára továbbra is
fenntartották. A páholy törvénykönyvét, (az els t a magyar páholyok történetében) Stielly Gyula munkája
eredményeképpen készítették el. 1872-t l Stielly Gyula lett a f mester, Hausdorfer József titkár és dr.
Tomassek Béla szónok. Ekkor tették kötelez vé minden tag számára az el re megadott tárgyból el adás tartását. Felvet dött a kérdés, hogy a küls világban uralkodó téves vélekedéseket hogyan lehetne elhárítani, továbbá munkásokból álló páholyokat kellene alakítani. Mandelló Károly bizottságot kívánt alakítani a Szövetség ügyeinek kérdéseire. A páholytagok közelebb hozása érdekében az összejöveteleket követ vacsorák rendezésér l is sok szó esett, méghozzá a páholy n rokonai, az ú.n. „n vérek” részvételével. 1873 márciusában
rendezték az els „n vérmunkát” a Hungária szállóban. Ebben az évben a szokásos János-napi ünnepségen
Besze Jánost, a „Könyves Kálmán, az El ítéletek Legy zéséhez” páholy tagját a „Galilei” páholy tiszteletbeli
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taggá választotta. Zahoray testvér erre az alkalomra festette meg „Galilei” képét, abban a pillanatban, amikor
az inkvizíció el tt kimondta, hogy „És mégis mozog a Föld.” Ez a kép a nagymesteri szobába került.
1873. július 7-én szabadk m6vesi szokások szerint ünnepélyes körülmények között felavatták a „Galilei”
páholyt valamennyi budapesti páholy és a nagypáholy képvisel jének jelenlétében. Stielly Gyula f mester
arra mutatott rá, hogy mire kötelez a páholy neve. Lewis Lajos és Besze János is felszólalt, Mandelló Hugó a
nagypáholy nevében nyitotta meg az ünnepélyt.
1873-ban a „Galilei” páholy egy gy ri és egy budai páholy alapításában vett részt. Az említett budai „Kazinczy” páholy alapításában többek között Persz Adolf tevékenykedett igen eredményesen.
1874. márc. 10-én dr. Rosenberg „Börtönügyek reformja” cím6 el adását követ en dr. Tomassek Albert
indítványozta, hogy a páholy Rabsegélyz Egyesületet létesítsen. Ez a javaslat a többi páhollyal egyesülten
nyert megvalósítást.
1873/74-ben a páholy már nyolcvan tagot számlált. 1874. június 16-án Wohlfahrt Ern t választották f mesterré, mert Stielly Gyula f titkári tisztséget nyert.
Az 1874. februári árvíz károsultjait segítették. 1885-ben Budán, a Vízivárosban „Meleged szobát” létesítettek. Ezt utóbb más páholyok is követték. A „Meleged szobák” kés bb kikerültek a szabadk m6vesek irányítása alól.
Eddig f leg emberbaráti tevékenységet folytatott a páholy. A továbbiakban a szociális kérdések megoldását fokozottabban tartották szem el tt. asszel el adássorozatot rendeztek „Szabadk m6ves propaganda” címen. Schmidt Ferenc tíz éves f mesterségének ünnepségén olyan sokan voltak, hogy a páholy helyiségei befogadásukra sz6knek bizonyultak. A nagypáholyt dr. Szontágh Ábrahám h. nagymester képviselte. A „Meleged szobában” ekkoriban már leves-osztást is végeztek. Ebben az évben, vagyis 1887-ben nyitották meg
Kolozsvárott az „Unio” páholyt. Ezen az ünnepségen a „Galilei” páholyt küldöttség képviselte.
1888 szét l Hausdorfer Józsefet választották a f mesterré. Ekkor került a páholy tagjai közé Mechwart
András, a Ganz és társa cég igazgatója is. Így a páholyban összekerült Turner Károllyal, aki a cégben önt mester volt. Ez egyedül állt a hazai szabadk m6vesség életében. 1890-ben a páholy házat vett. Felvet dött
ekkor egy saját székház felépítésének gondolata, ezért építési alapot létesítettek. Del Medico Ágoston lett az
elnök. Amíg ez a székház fel nem épült, Mechwart András ingyenes helyiséget biztosított a páholy részére. A
páholy által létesített „Hajléktalanok menhelyét” is új épületbe költöztették 1891-ben.
A munkáskérdést tárgyalták, és a páholy 3200 kötetes könyvtárának kib vítésével foglalkoztak. 1891-ben
hozták szóba a páholy német nyelvének fokozatos magyarosítását. El ször csak az ünnepi és felvételi alkalmakat folytatták magyarul, aztán fokozatosan tértek át a magyar nyelv általános használatára. A középiskolai
oktatás megújítása, szabadk m6ves és más tudományos tárgyú el adások mellett szociális kérdésekkel is foglalkoztak. A páholy fennállásának 20. évfordulóját 150 taggal ünnepelték meg 1891. december 20-án. 1892t l, dr. Schermann Adolf f mestersége idején szociális kérdésekkel, diákok segélyezésével foglalkoztak. Népkönyvtár egylet létesítését szorgalmazták.
A „Galilei” páholy a „Teleia” és az Országos Lelencház Egyesület alapításából is kivette a részét.
1894. márc. 20–án Kossuth Lajos meghalt. Ebb l az alkalomból ünnepséget rendeztek, sok más páholyhoz
hasonlóan. Érdemeit jegyz könyvben örökítették meg, és 200 forintot adtak egy felállításra kerül Kossuth
szobor érdekében. Kossuth temetési menetében a páholy testületileg vett részt.
A jótékonysági tevékenység folytatódott: a sz6k meleged szobát egy 30-40 ezer ember segítésére alkalmas meleged szobával és leves-osztó intézménnyel helyettesítették. Mensa academica létesült a Zöldfa utca
14-ben.
1895. dec. 17-én, a páholy alapításának évfordulóján ünnepelték többek között Mechwart András 25. éves
tagságát is. Dr. Schermann Adolf f mestersége idején megsokasodtak az el adások. Megvették a F utca 8.
számú három emeletes házat a páholy részére, ahol eddig bérl ként jöttek össze. Ezért el kellett adniok a II.
ker. Kapucinus u. 4. sz. házukat és kölcsönt adott több páholytag. A házavatásra 1894. dec. 18-án került sor 80
páholytag és 120 látogató, valamint a Nagypáholy teljes tisztikarának jelenlétében.
1895. végén a „Magyar Iskola Egyesület” megnyitotta a III. kerület „munkás casino”-ját a Kiskorona utcai
elemi iskola épületében. Ebben az egyesületben a „Galilei” páholy is tevékenykedett. Minthogy a
Nagypáholyház megépítése késett, ezért a „Galilei” páholy ideiglenesen átengedte a pesti páholyoknak munkák alkalmával a páholyházát.
A 145 tagú páholy 1897. febr. 18-án ünnepelte meg a páholy fennállásának 25 éves fordulóját az egész f tisztikar, a szövetségtanácsosok és a páholyok képvisel i. A „Die alten Getreuen” anyapáholy ebb l az alkalomból ezüstb l készült kalapácsot ajándékozott a páholynak.
1897. márc. 2-án Del Medico Ágostont választották f mesterré. Ebben az évben ünnepelték meg Mandello
Károly 25 éves szabadk m6vesi tagságát. A „Cselédügyr l” és cselédotthonról hangzott el számos el adás. A
páholy munkáskönyvtárat létesített. 1898. nov. l-én a páholy megindította a „Galilei” c. folyóiratot. dr.
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Mandello és dr. Sgalitzer szerkesztette. 1899/1900-ban még német és magyar nyelven 24-40 oldalas füzet
alakjában. Javaslat hangzott el arról, hogy mell zzék a megszólításban elfogadott „hatalmas” és egyéb jelz ket. Ezzel a javaslattal nem értett egyet mindenki.
A „Galilei” páholy által alapított budai „Könyvtár Egyesület” jelentésében közölte, hogy szakkönyvtárat
alakított, és azt nagy nyilvános könyvtárrá kívánja fejleszteni. Folyamatban volt egy új, krisztinavárosi népkönyvtár felállítása is, és elhatározták egy Munkáskönyvtár létesítését is.
Megtárgyalták a nagyváradi „László király” páholy javaslatát a 2. és 3. fokú munkák eltörlésér l. Elvetették. A német nyelv használata ekkoriban még uralkodott, de a fiatalok a magyar nyelv egyedüli használatát
sürgették.
1899-ben a „Hajléktalanok Menhelye” el ször tartott profán egyesületként közgy6lést. Budán ezen kívül
más ilyen intézmény nem m6ködött akkor sem. 144 férfinek és 41 n nek volt hely. Dec. 12-én, az alapítási
ünnepen Del Medico Ágoston f mester a szabadk m6vesség nevel hatásáról és a testvéri szeretetr l beszélt.
Mechwart András 40 éves tagságát is ekkor ünnepelték meg.
1900-ban dr. Hoór-Tempis Mórt választották f mesterré. Dr. Mandello Károly örökös tiszteletbeli f mester lett. János napon el adták Gy z Lajos A kesztyA cím6 egyfelvonásos vígjátékát.
Elhatározták, hogy a páholy múltjára vonatkozó adatokat összegy6jtik. Kés bb ebb l létesült a Galilei múzeum. 1900-ban a könyvtárnak már 4807 kötete volt. 1902-t l lett magyar a páholy nyelve. Elhatározták, hogy
Budán létesítenek egy új leánypáholyt. Del Medico Ágoston 1901-ben meghalt és dr. Tatay Adolf is, aki az
óbudai Margit kórházat felépítette.
1902-ben Strausz Ödön építész lett a f mester. 8 tag kivált, és megalakították a budai „Hajnal” páholyt. Ez
a Galilei páholy székházában kapott ingyenes helyet.
1903. júliusában megalakult az „Országos Párbajellenes Szövetség”. Elnöke Rakovszky István nagymester,
helyettese Zipernovszky Károly. A szabadk m6vesi vándorgy6léseken lelkesen vettek részt a tagok.
Ligeti Miklós elkészítette dr. Schermann Adolf és dr. Hoór-Tempis Mór szobrát. Ezek 1919-ben elt6ntek.
1904-ben a páholy javaslatára állították fel a városligeti Washington-szobrot.
1907-ben javaslat hangzott el a szabadk m6ves szellem6 internátus felállítására. 1909. június 15-én halt
meg Mechwart András. Szobrát a Statisztikai Hivatal el tt 1913-ban leplezték le. 1907. nov. 12-én leleplezték
dr. Mandello Károly arcképét, Endrey Sándor festményét. Emberbaráti célokat továbbra is segítettek. Az
1908-as titkári jelentés így ír: „Az új áramlat a természettudományi alapon nyugvó világnézetet hirdeti foglalkozik a társadalmat átalakítani törekv eszmékkel, nem elégszik meg csupán a zárt ajtók között hirdetett felvilágosítással, hanem eszméit – a testvérek támogatásával – a nagyvilágba is ki kívánja vinni, ott is híveket kíván toborozni a XX. századi szellemnek.” A „Galilei” páholy felterjesztést intézett a Nagypáholyhoz az általános, titkos és egyenl választójog érdekében. 1909-ben létrehozták a „Társadalomtudományok Szabad Iskoláját.” Évr l-évre megemlékeztek márc. 15-r l, okt. 6-ról és a János-napról. Darwin születésének századik
évfordulójáról is megemlékeztek.
1910-ben dr. Bossányi Béla lett a f mester. A taglétszám már 193-ra emelkedett. A II. kerületi munkás gimnázium fölött a páholy védnökséget vállalt anyagi és erkölcsi tekintetben. Az emberi jogok védelmére országos
szövetséget alakítottak. Az új páholyházat a Margit körút és Kapás utcai telken tervezték.
1913-ban Fleissig Sándor volt a f mester. Ebben az évben költözött a páholy a Margit krt. 44. szám alatt
épített új házba. December 16-án Bókay Árpád nagymester avatta fel az új páholyházat. A Kapás utcai oldalon
Prometheus kép volt látható, Murányi Gyula m6ve. Zahoray János festménye, egy triptichon volt látható a
falon, ami 1949-ben elpusztult a restaurálás során.
A rokkantak ügyével sokat foglalkozott a páholy és a családot segítette. 1915-ben a rendkívüli id kre való tekintettel még nyáron sem tartottak szünetet. A kórházban fekv sebesülteket könyvekkel látták el.
Minthogy a nagypáholyházat hadikórházzá alakították, a „Galilei” páholy saját házát ajánlotta fel a pesti
páholyok részére.
El adássorozatot rendeztek a háborúnak különböz területekre gyakorolt hatásairól. A háborúban 25-30
páholytag katonáskodott. A páholy gazdasági helyzete megromlott, ezért a Kapás utcai házat el kellett adni
1918. decemberében. 1919-ben Sebestyén Ignácot választották f mesterré. Egy hamis feljelentésre egy század
tengerészkatona tört be az ünnepségre. Az utolsó összejövetelt 1919. márc. 18-án tartotta a páholy.
A páholy alakulásától kezdve 506 jelentkez t vett fel. 1919-ben a megszüntetéskor 156 tagja volt.
„A Galilei páholy az els k között az id k folyamán, mindenkor csak el re tekintett és elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy már réges-régen küzdöttünk az emberi jogokért, amikor ez nem volt népszer6 és veszélytelen. Küzdöttünk a nemzetközi béke megteremtése érdekében, a nemzetiségek egyenjogúságáért, az általános,
egyenl s titkos választójogért, a nyolcosztályos, ingyenes, felekezetnélküli népiskoláért, a társadalmi és tudományos igazságért, a munkanélküliség mindkét fajtájának megsz6ntetéséért, a teljes lelkiismereti szabadságért.”
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1919. márc. 21-én a Magyar Tanácsköztársaság lefoglalta a páholyt, vagyonát elkobozta. Ezalatt rövid ideig Hollós Oszkár és Acél Antal engedéllyel bejárhatott a páholy helyiségeibe, és így sikerült a könyvtár egyes
szabadk m6ves vonatkozású darabjait külön helyen meg rizni. A múzeumi tárgyakat Hollós Oszkár helyezte
el. A „szentélyt” lepecsételték, a könyvtárat az ott elhelyezkedett szakszervezet használta. Március 28-án a
páholy vezet sége a következ levelez lapot küldte tagjainak: „Szeretettel értesítünk, hogy a további intézkedésig összejövetelt nem tartunk.”
Néhány hét múlva a tagok utcai sétákon, pár hónap után 10-15-en kedd délutánonként kávéházakban találkoztak. A román megszállást követ en is ezt a formát választották a találkozásokra. Hollós Oszkár és Acél
Antal az éj leple alatt bemehetett a páholyba, és a szabadk m6ves könyvtárat, irattárat és múzeumot, éttermi
berendezéseket, porcelán, ezüst és más felszerelési tárgyakat teljes egészében ládába csomagolva meg rizték
1936-ig. Leltárt készítettek, minden tag kapott bel le. A tagok azonban elpusztultak, az értéktárgyak elt6ntek.
1920. május 20-án a Nagypáholyt reggel 9 órakor, a „Galilei” páholy házát déltájban egy rnagy vezetésével
kisebb tiszti különítmény lefoglalta. A belügyminiszter 1920. május 18-án kelt 1550/Res. Számú rendelete
alapján az ország területén létez összes szabadk m6ves páholyt véglegesen feloszlatta, és a páholyok helyiségeinek és vagyonának lefoglalásáról intézkedett. Dr. Kriszhaber Adolfot, Acél Antalt és Vértes Béla kincstárost kérették a pénzszekrény kulcsa miatt. Felnyitották, és az értékeket magukhoz vették. Az el nem mozdítható értékeket és berendezési tárgyakat a bútorokkal együtt széthordták. Az ottmaradt szobrok, festmények,
rajzok, ezüst tárgyak, sz nyegek és kegyszerek évek múltán is felt6ntek a zsibvásáron, régiségkeresked k
kirakataiban. A 4000 kötetes könyvtárat a Nemzeti Múzeum vette át.
A páholy helyiségeit lakások céljára vették igénybe, a díszterem és el csarnok tánciskola céljait szolgálta
még 1945 után is. Szertartásos összejövetelekre nem volt többé alkalom, de a baráti kapcsolatokat ápolták.
Bakonyi Kálmán 1927-ben egy 46 oldalas füzetben adta ki „A magyar szabadk m6vesség igazsága” cím6
írását, de eredményt ez sem hozott. A tehet sebb tagok összeadtak annyit, hogy az eddig támogatott özvegyekr l, árvákról tudjanak gondoskodni. 1925-ben meghalt az utolsó f mester, Sebestyén Ignác, akit a tagok
búcsúztattak. Zensenheim volt helyettes f mester tartotta össze a társaságot. A baráti asztaltársaság 1944-ig
összejött keddi napokon. A kávéházi találkozások veszedelmessé kezdtek válni, ezért a Fischer Ödön (Könyves Kálmán páholyból) által létesített Magyar Cobden Szövetségben találkoztak. Balassa József, Bakonyi
Kálmán, Ger Andor zenés irodalmi teadélutánokat rendezett, amelyeken a „n vérek” is részt vehettek. A
Royal, Bristol, Carlton szállodákban jöttek össze. A rend rség is tudta, de minthogy kulturális összejövetelek
voltak csupán, nem avatkozott közbe. A „Galilei” páholy els saját családi ünnepségét 1925. jan. 22-én este a
Lipótvárosi Polgári Körben rendezte meg. Mikolik Kálmán ötven éves, és 22 tag 25 éves tagsága alkalmából.
1930. febr. 22-én az Egyesült Polgári Kör helyiségeiben ünnepi vacsorát rendeztek a 70 éves Kriszháber
Adolf tiszteletére. A magyar szabadk m6vesség vezet i folytatták a tevékenységet, és a külföldieket tájékoztatták err l. 1928-ban Balassa József résztvett a new-yorki Kossuth-szobor avatásán. 1931-ben megrendezték
a páholyalapítás 60. évfordulója alkalmából az ünnepséget, de ekkor már Farkas Gyula nem élt.[3]
Dr. Persz Adolf, a budapesti „Galilei” páholy egyik tagja volt. Ez a páholy a szabadságharc után az els
páholyok egyikeként alakult meg. A páholy iratai között [4] az 1878. évi páholytitkári jelentésben olvasható a
146. anyakönyvi számon, hogy „Julius Farkas affiliert 25/VI 1878”. Vagyis Farkas Gyulát 1878. november
25-én fogadták be a páholyba. Tehát a hagyományos János-napi ünnepség alkalmából.
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A most olvasott „befogadás” azt jelenti, hogy ekkor már valamelyik másik páholynak tagja volt, s t ennek
a rendszernek a legmagasabb fokát, vagyis a mesterfokot már elérte. Feltehet , hogy nevel korában tett gyakori külföldi utazásai során ismerkedett meg a szabadk m6vességgel, és ekkor lépett be valamelyik páholyba.
1881. jan. 21-én a szokásos év eleji tisztségvisel választás alkalmával található a bejegyzés, hogy „redner
Farkas”. Eltér en a többi tisztségvisel esetét l csak a vezetéknév szerepel. A továbbiakban aztán nem esik
szó Farkas Gyula szónoki tisztségér l. Feltehet , hogy bár szóba került ez a javaslat, valamilyen oknál fogva
mégsem töltötte be ezt a feladatot.
Farkas Gyula a hiányosan fennmaradt páholynévsorokban általában szerepel, de csak a neve, és az, hogy
nem látogatta az összejöveteleket. A következ esztend kben van ilyen feljegyzés: 5885/86,
5887/88.,5888/89, 5891/2, 5894,5896, 5897,5899, 5900, 5901,5902,5903,5905, 5906, 5907, 5908, 5909,.
5911, 5913, 5914, 5915, és még négy keltezés nélküli évb l.[5] (Lakcímként 5911-ben Kálmán utca 7. I. emeletet jelölték meg. A kés bbiekben Klausenburgot, illet leg Kolozsvárt írtak. Nyilván ezért nem járhatott az
összejövetelekre. Csakhogy Kolozsvárott is m6ködött egy páholy, az „Unio” páholy. Ennek nem volt a tagja.
Tehát ragaszkodott a „Galilei” páholy tagságához.
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A MOL szabadk m6ves irataiban a következ helyeken fordul el Farkas Gyula neve: MOL P 1081 „Galilei” 5. cs. XVII. 1. cs. 1911-ben Dr. Farkas Gyula tervezetet nyújtott be. Az iratok között ez azonban nem
található.
MOL P 1083 „Galilei” páholy 78.cs.
1886. névsor dr. Farkas Julius prof. Akv. 145. Budapest, VII. Károly krt 3. II.
1887. névsor dr. Farkas Julius prof.
Budapest, VII. Károly krt. 3. II.
1890.. névsor dr. Farkas Gyula
Budapest, L.: Klausenburg
1893. névsor dr. Farkas Gyula
L.: Kolozsvár
1897 névsor dr. Farkas Gyula
L.: Kolozsvár
1901. a fejdíj-alap részére fizetett
MOL P1092 Galilei 11.cs.21.t. Pénztárkönyv
1906. 26. Farkas Gyula dr.
60
1908.27.
„
30
1909-26.
„
30
1910 26.
„
36
1911 26. „
36
1912 26, „
36
1913 26 „
36
Galilei névsora
k. n. Farkas Gyula dr. egyet. tanár Kolozsvár Sétáló tér 4.
Fv.: 1878. jún. 25.
1907. 30. 14. Farkas Gyula dr. egyet. tanár Kolozsvár Karolina tér 3.
Fv.: 1878. jún. 25.
Farkas Gyula dr. egyet. tanár Kolozsvár Karolina tér 3.
k.n.------------Farkas Gyula dr. ny. egyet. tanár I: Enyedi u. 11.
k.n.------------Farkas Julius prof. Sz. Ikervár 3 fok: 1907. május 14.
k.n.-------------Farkas Julius professor Budapest, IV: Lipót krt. 4
1890.,1891, 1892, 1893,1894, 1895., 1896. L. Kolozsvár Belközép u. 22., 1897. Dr. Farkas .Gyula, 1901,
1902, 3.fok:1903. 1904, 1905, 1911, 1913, 1914. 1918. dec. 10-én együtt négy másik taggal, köztük Breuer
Mór, Hoór Tempis Mór 40 éves tagságát ünnepli a páholy Farkas Gyula dr.-ral.
„A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy f hatósága alá tatozó szabadk m6ves páholyok tagjainak névsora. A Belügyminisztérium hivatalos kiadása. 1920.”-ban is említést tesz róla:
Farkas Gyula dr. egyetemi tanár Kolozsvár Felvéve 1874. III. fok. (Az évszám téves.)
A megmaradt feljegyzések azt mutatják tehát, hogy Farkas Gyula kitartó szabadk m6ves tag volt, de feltehet en azért, mert a páholy székhelyét l igen messze lakott, a „Galilei” páholyban korántsem fejtett ki olyan
lelkes és alapos tevékenységet, mint például a székesfehérvári iskolában. Ennek oka feltehet en a távolság
lehetett, hiszen Kolozsvárott élt, és a nagy távolság miatt nemigen tudott személyesen részt venni a szabadk m6ves tevékenységben. A levéltári források vallomása szerint azonban nem sz6nt meg támogatni anyagilag
a páholyt, vagyis elveikkel egyetértett továbbra is.
Nem lehetetlen, hogy kolozsvári egyetemi tanári állását is féltette, hogy ha a szabadk m6ves tagsága kiderül, akkor nem maradhat meg az egyetemen, és ezért nem lépett be a páholyba.
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A székesfehérvári városi önálló alreáltanoda értesít je az 1871/2. tanév végén.
Szerkeszt : Mendlik Alajos ideiglenes igazgató. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum E 1133.
Filep László: F.Gy. élete és munkássága, Matematikai Lapok, Bp., 1981. 29. évf. 4. szám 231. 245. o.
Országos Széchenyi Könyvtár FM 3/1674
Aczél Antal: A „Galilei páholy története”– kéziratban).
MOL P 1081 „Galilei” páholy 5. cs. XVII. 1871-86 2. t.
A szabadk m6ves írásmód négyezret hozzáad az esztend sorszámozásához.
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