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az „Interparlamentáris konferencia" raét a régi alapokon igyekszik kon
kereteiben egy nemzetközi szervezetbe struktív munkát végezni, nem vettem
egyesülve az egyetemes emberiséget és nem veszek részt.
Nem a szabadkőművesség érdeké
érdeklő kérdések tárgyalásával is fog
Itta: dr. B em ády György
lalkoznak, avagy azok az orvosok, ben mondottam én el ezeket, hiszen
A „Magyar Párt* nemrégiben meg miniszterelnökök, miniszterek, állam jogászok, mérnökök, nemzetgazdá- a magam számadásait azzal már tiz
ejtett tísztujitása alkalmából körülöt titkárok és más előkelő állami funk szok, stb.-ek, akik szakkérdések is évvel ezelőtt elintéztem, nem is a
tem kerekedett harci lármának egy cionáriusok, dignitáriusok kerültek ki mertetése, megvitatása céljából nem magam érdekében kértem én jóakanéhány, alább egy csokorba össze s amely az utóbbi évtizedekben zetközi kongresszuson összegyűlnek, ratu figyelmet, hisz nekem' semmiféle
szedett virágával, — csatakiáltásával Pulszky Ferenc, Joanovics György mert a szabadkőművesség a maga egyéni érdekem sem fűződik a je
— akarok ez alkalommal foglalkozni. miniszterelnökségi államtitkár, Ivánka nemzetközi érintkezései révén csak a lenlegi helyzet megváltoztatásához s
„Bernády szabadkőműves s ezért Imre, Rakovszky István állami szám más országokban kifejtett szabadkő- nekem a testvérek egyrésze a maga
akarja őt az istentagadó destruktív vevőszéki elnök, végül Bókay Árpád művesi munkásságról és annak eredmé módja szerint amúgy is beszámolt, ha
sajtó a magyarság nyakára ültetni. egyetemi tanár vezetése alatt állott. ny eiről óhajtott okulás céljából tájé nem a romániai magyarság egyeteme
Bernády szabadkőműves, tehát nem Láttam a szervezet soraiban hithü, a kozódást szerezni s az emberi jogok érdekében okulás céljából tárgyalom
lehet a hitében, vallásában hü ma
szószoros értelmében buzgó katho- védelme és az előbb emlitett többi én ezeket a kérdéseket.
gyarság vezére. Bernády szabadkő likus, kálvinista és a többi ielekeze- programpontok megvalósítása, Illetve
Véleményem, amint már több Ízben
műves s mint ilyentől messze távol tekhez tartozó világiakat, de láttam megközelítése érdekében kifejtett mun mondottam, ugyanis az, hogy nekünk
állanak a magyarság nemzeti ideál ott a protestáns felekezetekhez tar kásságáról óhajtotta a nagy világot a romániai magyarság egyedeinek a
jai, törekvései és céljai. Bernády sza tozó igen előkelő egyházi pozícióban tájékoztatni. A szabadkőművességnek jelen súlyos megpróbáltatásokkal járó
badkőműves s mint ilyen a nemzet levő férfiakat is, akiknek Istenfélői olyan nemzetközi szervezete, amilyen nehéz helyzetünkben csak az esetben
köziség zászlajának, tehát annak a méhez, hithüségéhez, vallásosságához például a mur.kás-internacionálé; amely szabad a közöttünk fennálló vagy fel
zászlónak a hordozója, amely soha még a kétség árnyéka sem férhet.
a tagok politikai, nemzeti, felekezeti, merülhető differenciákat kiéleznünk,
sem fog meghajolni a keresztény vi
Tagja voltam annak a szervezetneK, stb. magatartása tekintetében az öszha azok a magyarság egyetemének
lágnézet, az evangéliumi igazságok amely Magyarországon életet adott, szességet kötelező határozatokat hoz, komoly károsodása nélkül másképpen
szentsége előtt. Bernády szabadkő illetve megvetette az alapját a G^-:r<, totasitácAkat ad, addig amig én a t el nem rl.íézlietők s a törést az egye
műves s az ő világa ennek folytán mekvédő Ligának, az anya- és cse szabadkőművességnek
aktív
tagja
temes érdek feltétlenül megköveteli Á
távol áll a Krisztusi világtól s igy csemővédelemnek, a napközi ottho voltam, nem volt s bizonyára ma sincs. fennálló, vagy felmerülhető differentőlünk, Krisztus követőitől is. Ber noknak, a szünidei gyermektelepek
De nem folytatom, hisz én nem a ciák kiélesitése és az azt rendszerint
nády szabadkőműves s az ő nemzet nek, a tüdőbeteg gondozó intézetek szabadkőművesség szervezetének,prog követni szokott szakítás előtt, a leg
közisége és nemzeteket bomlasztó nek, az ingyenes jogsegélynek, az ram ijának, munkásságának ismerte lelkiismeretesebb vizsgálat utján meg
tévtana távol áll a hithü magyarság ingyen-kenyér, az ingyen-tej, a rab- tése, védelmezése érdekében, hanem győződést kell szereznünk azonban
tól, amelynek nemcsak a hit, a val segélyzó, a Menza, stb. stb. humani azért kértem ez alkalommal szives fi arról, meg kell állapítanunk azt, hogy
lás, de a népek önrendelkezési joga tárius és közjótékonysági egyesületek gyelmet, hogy reámutassak arra, hogy a szóbaníorgó kérdések valóban olyan
is azt parancsolja, hogy nemzeti bol nek s amely komoly és számottevő nekünk, a romániai magyarság gyer természetüek-e amelyek az Itteni ma«
dogulását ne a titkos páholyok nagy eredményeket ért el a közerkölcsiség, mekeinek nem lehet, nem szabad a gyarság egyetemes érdekeinek komoly
mestereitől, hanem istentől és önma a közegészség, a nemzeti művelődés, bennünket érdeklő kérdéseket azzat a sérelme nélkül, békés utón, magunk
a felebaráti szeretet terjesztése és az szenvedélyességgel kezelnünk,amelyről között nem intézhetők el s az egye
gától várja."
De nem folytatom tovább, nem kö emberi jogok védelme érdekében ki mi a legutóbb lezajlott tisztujitás al temes érdek a nyilvános megbélyegzés
tök több „virágot" ebbe a csokorba, fejtett munkássága közben. Az a sza kalmából tanúságot tettünk, mert az avagy szakítás elkerülése esetén ko
megelégszem ez alkalommal ennyivel. badkőművesség, amelynek én is tagja indulatok, a szenvedély nemcsak meg moly sérelmet szenved. Ilyen előzetes
Nem köntörfalazok, hisz évek óta voltam, nem a destrukciót szolgálta, téveszthetnek bennünket, hanem az vizsgálat nélkül ellentéteket kiéleznünk,
hanem konstruálni igyekezett elsősor ennek révén felidézett harc leköti és avagy éppen hazug állítások révén
köztudatu tényekről van szó, amint
ezt tenni szoktam mindig, valahányszor ban és különösképen a magyar faj felemészti a mi amúgy is gyönge egyeseket súlyos váddal illetnünk, an
gyarapítása, erkölcsi és erőinket és mind erősebbé teszi a kö nak a magyar tájhoz való hűségét,
ez a kérdés szóbakerül, bevallom fejlődése,
anyagi erősbitése, a magyarság nem zöttünk esetleg fennálló vélemény becsületes ragaszkodását, vallásos ér
most is őszintén azt, hogy én az 1894.
évtől az 1904. évig tagja voltam a zeti ideáljainak, törekvéseinek és cél különbségeket.
zését a nagy nyilvánosság előtt kétMielőtt azonban reámutatnék arra, ségoevonnunk. ezzel szemben a ma
budapesti páholynak, az 1904. évtől jainak a lehető legsimább módon és
az 1915-ig élén állottam itt, Maros a legrövidebb időn belül való elérhe hogy az indulatok, a szenvedély minő gyar létekben kételyeket támasztanunk
vásárhelyi egy szabadkőműves pá tése vagy legalább megközelithetése mértékben tévesztették meg az en annál kevésbé szabad, mert a faj hű
holynak, 1915. év óta pedig semmi érdekében. Az a szabadkőművesség, szabadkőmüvességgemmel kapcsolato ség, a közös nemzeti érdek vaiamenynemű összeköttetésben sem állok a amelynek én is tagja voltam, sohasem san Is a Testvéreinket a „Magyar nyiünknek a legszigoiubban azt pa
szabadkőművességgel, dacára annak, bántotta senkinek a hitét, vallását, sőt Párt* nemrégen lezajlott tísztujitása rancsolja, hogy a legélesebb figye
hogy az utóbbi időben több oldalról ellenkezőleg, erkölcsi tanításai révén, alkalmából, teljes őszinteséggel elmon lemmel kerüljünk mindent, ami ben
és több ízben, legutóbb pedig pár alátámasztotta tagjainak hithüségét, dom azt, hogy miért hagytam én abba nünket egymástól elválaszthat, tehát a
hóval ezelőtt egy, a jelenlegi pártel vallásos érzését, nem törődött politikai a szabadkőművest munkát ? A sza
bennünk rejlő erőket szétlorgácsolja
nökséghez igen közelálló térliu ré kérdésekkel, hanem megkövetelte min badkőművest munkát azért hagytam és a legaprólékosabb, a leglelkiismeden
tagjától
a
minden
polgárt
egy
abba, mert a budapesti szabadkőmű retesebb gondossággal kutassunk mind
széről is megkerestek, hogy vegyek
ismét részt a szabadkőműves mun aránt kötelező hűséget és a legna vességnek egy aránylag kicsiny, de azok után, amelyek a romániai ma
annál agresszívebb tábora az 1913—14. gyarság érdekeben valamennyiünket
kában. Azóta kedves emlékként őrzöm gyobb áldozatra való készséget.
Az a szabadkőművesség, amelynek években behurcolta a politikamentes egy táborba terelnek.
a marosvásárhelyi páholynak magyar
színekben tündöklő „Hazádnak ren én is tagja voltam, nem gyűlölködött, szabadkőművesség helyiségeibe a po
dületlenül" feliratú zászlóját, amelyet nem gyanúsított, nem rágalmazott, litikát és olyan politikai állásfoglalást
a marosvásárhelyi páholy feloszlását hanem önzetlenül dolgozott. Dolgo akart a magyar szabadkőművesség A török kormány csapatai
zott nem a maga, hanem elsősorban egyetemére reáerőszakolni, amely ál
követöleg magamhoz váltoltam.
leverik a kard fölkelést
Tagja voltam a magyar szabad annak a fajnak, nemzetnek, ország lásfoglalás ellenkezett nemcsak az én
Angora. (Az Ellenzék sürgönye.) A
kőművességnek, tehát annak a filo nak javára, amelynek fiai, illetve pol akkori politikai álláspontommal,hanem
ellenkezett főképen nemzeti érzésem kurd fölkelés területéről érkezett hirek
zofikus, filantropikus, progresszív in gárai közül tagjai rekrutálódtak.
Az a szabadkőművesség, amelvnek mel és azokkal az ideálokkal, amelyek szerint a kormány csapatai minden
tézménynek, amely célul tűzte ki
maga elé a közerkölcsiség, közműve én is tagja voltam s amelyet olyan engem munkára serkentettek. Égy irányban sikerrel operálnak. A kato
lődés és felebaráti szeretet terjeszté gyakran illetnek minden alap nélkül ideig küzdöttem az áramlat ellen, vé naság a lakosság nagy részével kar
sét, az emberi jogok védelmét, a köz a nemzeteket bomlasztó tévtanok ter gül pedig beláttam a küzdelem hiába öltve működik a fölkelők ellen s a
jótékonyság gyakorlását s amely ki jesztésének vádjával, a nemzetköziség valóságát, kiállottam a sorból. Azóta legtöbb helyen leverték és üldözik
zárt a maga Köréből minden vallási tekintetében egy lépéssel sem ment eltelt tiz esztendő, s e közben az itteni őket. A fölkelők csapatai a hegyekbe
és politikai kérdést és tagjait a ha tovább, mint a katholicizmus, kálvi- szabadkőművesség pár évvel ezelőtt húzódnak vissza. A fölkelés főfészkeit,
zai törvények tiszteletbentartására kö nizmus, avagy a többi felekezetek, ismét megkezdette az impérium válto Hani és Tirani helységeket török re
amelyeknek hívei a vallásközösség zásával kapcsolatosan abba hagyott pülőtisztek bombázzák. A csapatok öt
telezte.
érintkezéseket munkásságát. E munkában azonban lázitó sejket, kik a korán visszaállítá
Tagja voltam annak a szervezet alapján nemzetközi
nek, amelynek valamikor Kossuth La ápolnak, vagy a földkerekségén létező én, bár azt hallom, hogy a szabad sának jogcímén a törvényes török kor
jos is tagja volt, amelynek soraiból államok törvényhozásainak tagjai, akik kőművesség a mámor elmúltával is- mány ellen agitáltak, letartóztattak.

A z én szabadkőművességem

