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Ady Endre:  

a radikális szabadkőműves újságíró 
 

A mai szélsőséges balliberálisok felfogása, viselkedése  

egy tőről fakad és egy srófra jár... 

 
Raffay Ernő történész különös mondattal lepi meg olvasóját egyik nagy költőnkről szóló, 

eredeti forrásokra gazdagon hivatkozó könyvében. Így hangzik: „Ady nem is gondolhatta 

volna, hogy Magyarországon a liberálisok és a szocialisták politikai – és kormányzati – 

szövetsége (1918-1919 után) majd csak 1994-ben valósul meg.” A könyv címe: 

Szabadkőműves béklyóban. Alcíme: Ady Endre és a szabadkőművesség I. (1899–1905).
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Nos, meghökkentő érzések lesznek úrrá rajtunk e művet olvasván. Mintha mai törzsi 

háborúnk bölcsőjéhez keveredtünk volna oda. Abba a korba, azokhoz a történelmi 

pillanatokhoz, amikor megszületett a radikális, szélsőséges liberalizmus; amikor a 

szabadkőműves páholyokban győzedelmeskedett a mérsékelt liberálisok felett; amikor a 

radikális liberálisok szövetségre léptek a  szocialistákkal (a radikális baloldallal), majd ketten 

együtt – már Ady halála után, de Ady buzgólkodásának eredményeképpen is – kikiáltották a 

Tanácsköztársaságot vagyis a  „proletárdiktatúrát”. 

A mai szabadkőművességre vonatkozóan nincsenek birtokunkban olyan levéltári és 

irodalomtörténeti források, mint amilyenekre Raffay bukkant Ady életét, szellemi fogságát 

kutatván. A László király páholy (Nagyvárad) által a Magyarországi Symbolikus 

Nagypáholyhoz (Budapest) írt felterjesztés harmadik javaslatából például megtudhatjuk, hogy 

a szabadkőművesek miként tartották kezüket a magyar sajtón: „...eszközökben a magyar 

szabadkőművesség nem szűkölködik. Egy ily hatalmas eszközét abban a szerencsés 

körülményben látjuk, hogy a mi szabadkőművességünk tagjai közé számlálhatja a magyar 

publicisztika színe-javát, a sajtó munkásainak igen jelentékeny és igen tekintélyes részét.”
2
  

Nem tudhatjuk tehát, hogy a mai páholyok mennyire tartják kezüket a mai magyar sajtó 

ütőerén. Mivel azonban e páholyok ma is szabadon működhetnek – nemrég tett közzé egyikük 

egy meghívót, amely végigszaladt a világhálón –, azt semmiképp nincs okunk feltételezni, 

hogy semennyire, vagyis hogy kiszálltak volna a média világából. És mivel arról sincs hírünk, 

hogy feladták volna a világ titkos befolyásolására, irányítására való hajlamukat, ezért csak az 
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tűnik életszerűnek és valószínűnek, hogy e befolyásolási lehetőséggel ma is élnek, amennyire 

csak hatalmukból futja.  

Hogyan is történt Ady behálózása? Raffay pontosan leírja ennek történetét: mely 

nagyváradi újságoknál mely tulajdonosok vagy szerkesztők voltak mely páholyok tagjai, hol, 

hogyan szövődtek a baráti, újságírói, szerkesztői vagy csak ismeretségi kapcsolatok Adyval. 

Egy bizonyos: Adyt, a bátor újságírót fölhasználták a nagyváradi radikális páholytagok, 

súgtak neki, ő pedig megírta a testvérektől kapott információkat, beleszólva ezzel (a 

szabadkőművesek nevében) a politikai életbe. Adyt hasznosnak ítélték. Jól használható, éles 

fegyverré vált publicisztikája a nagyváradi szabadkőművesek kezében...
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Mindeme történetből az alábbiakban csak azokat az elemeket ragadjuk ki, amelyek 

erősen rímelnek mai közéletünkre. Rá kívánunk mutatni, hogy Ady radikalizmusa és a mai 

szélsőséges balliberálisok felfogása, viselkedése egy tőről fakad és egy srófra jár. Az alábbi 

megfogalmazásoknál a könyv szerzőjére támaszkodunk. Ady saját megállapításait idézőjelbe 

tettük és dőlt betűvel jelöltük.     

 

Antinacionalizmus (nemzet- és magyarellenesség) 

Ady már a Nagyváradi Naplóban megjelent legelső írásaiban sokat – és később egyre 

többet ír  a nacionalizmusról. Ha valakiről megállapítja, hogy nacionalista, az egyben 

klerikális és antiszemita is. Ady gyűlöletszótára szélesre bővül ezzel az összekötéssel, 

hiszen gyakorlatilag bárkit – aki nem tartozik az általa képviselt demokrata táborhoz – 

meg lehet bélyegezni.
4
 

„Nyomorult liberálisok, kozmopoliták, zsidók és ti többiek: íme lássátok a nemes 

erkölcsöknek, a tradícióknak, a hazafias érzelmeknek privilegizált őreit, a magyar 

nacionalistákat. Ez a hazafiság. (...) a magyar nacionalisták kitűzik a magyar trikolórt s 

esetleg melléje a pápai zászlót. Ez a magyar nacionalizmus. És ilyen az új nacionalizmus 

világszerte. A legförtelmesebb hazugság s a legveszedelmesebb nyavalya. Kiaknázza a 

tömegek vad butaságát, a félműveltek szenvedélyeit. (...) Bizonyítanunk sem kell, hogy a 

magyar nacionalistákban nincs egy csöpp igaz és hívő hazafiasság. (...) Az ország a csőd 

szélén áll, ám a magyar nacionalisták a magyar imperializmus hóbortjait hirdetik. Ez 

valami éhség felejtő, speciális magyar gloire volna, de hihetőbb, hogy egy régi ideának a 

jelszava, a Marianum regnumnak. Ez a magyar nacionalizmus. Egy nagy reakciós 

nemzetközi szövetkezésnek a csapata.” 
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„A magyar nacionalisták jóval ostobábbak a franciáknál és jóval veszedelmesebbek.” 

Világos Ady szándéka: Európa legszörnyűbbjeinek beállítani a magyar nacionalistákat. 

Ez már csak azért is rágalmazás (bár komikusnak is mondhatnánk), mivel a magyar 

nacionalisták liberálisok voltak, akik Ady izraelita barátait és keresztapáit nemcsak 
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beengedték a Magyar Királyságba, hanem ott korlátlan lehetőséget biztosítottak számukra 

az élet minden területén.
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Felsőbbrendűség, gyűlölködés, lejáratás, uszítás  

A Budapesti Napló egyik történetét Ady így adja vissza: „Nemrég meghalt egy katolikus 

újságíró, néppárti lap munkatársa, ki szegényen, de rajongó hittel dolgozott a klerikális 

megváltó eszmékért, s aki sok-sok gonoszságot, rosszaságot fogott rá az ő zsidó és – 

néppárti nyelven – zsidóbérenc kollegáira. De jó, becsületes, derék újságíró volt. Kidőlt a 

szegény, terhes életben s nagy nyomorban hagyta özvegyét és öt kicsi árváját. Összeültek 

az ő újságíró kollegái, a zsidó és zsidóbérenc kollégák.”  

Együtt egy (valószínűleg budapesti) szabadkőműves páhollyal jelentős összeget, 20 000 

koronát gyűjtöttek az ellenfelük családja számára. Ezután következik a politikai 

kanyarulat Ady cikkében.  

 „Főpapoktól, káptalanoktól, mágnásoktól és mágnásasszonyoktól összegyűlt összesen, 

egyszer és mindenkorra valami nyolcszáz korona. Annyi sem, mint a az újságírók 

adományának egyévi kamata. Hát hogy esett a dolog? Úgy, hogy például gróf Majláth 

Gusztáv, aki úgy is mint dúsgazdag mágnás és úgy is, mint erdélyi püspök, rendelkezik 

egy átlagos újságíró évi jövedelmével: egyszer s mindenkorra tíz koronát küldött a 

katolikus ügy kidőlt harcosának özvegye és öt árvája számára. (...)”
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A Budapesti Napló szándékait akkor érthetjük meg, ha elolvassuk a Magyar Katolikus 

Lexikon értékelését a püspökről. „..könnyen lelkesedett, mindenkiben megbízott, senkiről 

rosszat nem tudott föltételezni, mindenütt a jót igyekezett meglátni. E »könnyelműségre 

hajló« családi örökségét azonban felülmúlta életszentsége, karizmatikus személyisége és 

egészséges optimizmusa. Távol állt a politikától, érdeklődését, lelkét teljesen lekötötte a 

természetfölötti élet. Ez indította a látszólag politikai jellegű feladatok meglátására is. 

Erdélybe ugyanis nagy lelki közöny idején érkezett. Az értelmiség tömegesen hódolt a 

szabadkőművességnek, a vezető körökben is aktív szabadkőművesek egyházellenes 

hangulatot teremtettek. A liberális lapok már kinevezésekor meghurcolták, zöld 

püspöknek mondták, mert nem a szabadkőművesek segítségével lett főpásztor. (...) Sokat 

próbált tenni a szegénység ellen. (...) A székely nép érdekében Majláth sürgette a 

keresztény szociális egyesületek megalakítását (...) Magán és püspöki jövedelméből igen 

sokat áldozott az iskolákra. Az egyszerű épületeket palotákká bővíttette, a kezdetleges 

berendezést értékes fölszereléssel cseréltette ki, s mindent megtett, hogy a tanítás és 

nevelés színvonalát a dédelgetett állami iskolák színvonalára, sőt a fölé emelje. (...) 

Személyesen látgatta a diákokat, gyóntatta őket, a tanárokat biztatta, hogy mindent 

tegyenek meg tanítványaik neveléséért, óvják meg őket a külső káros behatásoktól...”   

Íme a római katolikus püspök, aki a hazai radikális kőművesek legnagyobb ellensége 

volt, akit mindig, minden alkalmat megragadva hiteltelenné akartak tenni. 
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Tulajdonképpen jellemző Adyra, hogy ő, akik a legzüllöttebb magyar emberek egyike 

volt, [ilyen] cikket írt Majláthról, aki a legbecsületesebb életű magyarok közé tartozott.
8
  

Néhány fontos mondatból kiderül, hogy Ady milyen szempontok alapján tartott valakit 

jónak vagy rossznak: a zsidósághoz és a szabadkőművességhez való viszonya szerint.
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Szélsőséges, radikális liberalizmus 

A László király páholy az Osztrák–Magyar Birodalom (akkor még) legradikálisabb 

páholya volt, s Ady kapcsolatba került tagjaival.
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„Nem a jakobinusok harcolnak a csuhásokkal, hanem az ész a megzápult szívvel, a 

világosság a sötétséggel, a fölszabadító humanizmus a leigázó deizmussal.”
11

 

„(...) jöjjön már az a radikalizmus!”
12

 

A Budapesti Napló korábban a magas beosztású szabadkőműves, Vészi Endre lapja volt, 

aki a darabontkormány sajtófőnökeként Adyt bevitte a miniszterelnökség sajtóirodájához 

cikk- és vezércikkírónak.
13

 

Adynak a szociáldemokráciával és a szocialista forradalommal szimpatizáló írásai adnak 

magyarázatot arra, hogy majd 1912-ben miért tudott azonnal eleget tenni Jászi Oszkár 

kérésének, hogy lépjen be a szélsőségesen baloldali Martinovics páholyba.
14

 

 

A szélsőséges és a mérsékelt liberalizmus összecsapása 

A liberális és a radikálisabb szabadkőművesek között 1903-ban már késhegyig menő harc 

zajlott.
15

  

Ady egyértelműen a szabadkőművesek filantropikus [emberbaráti] irányzatának művelőit 

kárhoztatja.  Ezek a tagok, illetve egyes páholyok elutasították a politizálást (azaz 

betartották a törvényt, mind az államét, mind a sajátjukat), amivel nem rokonszenveztek a 

radikális, progresszív testvérek.
16

 

 

A zsidóság megosztottsága: mérsékeltek és radikálisok  

Egy volt országgyűlési képviselő és szabadkőműves 1911-ben kiadott füzetéből:  

 

„A külső világ tudomást szerzett a magyar szabadkőművesség elzsidósodásáról és a 

keresztény elemből mind kevesebben szánták el magukat a belépésre, sőt meglévő 
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páholyok is  megszüntették működésüket. (...) Azok a zsidó testvérek, kik régtől fogva 

tagja voltak a szabadkőművességnek, a legtöbb esetben helytelennek tartották a 

kérdések ilyen kiélesítését, s iparkodtak oda hatni, hogy a magyar szabadkőművesség 

elzsidósodása megszűnjék. (...) A fiatalabb zsidó testvérek jó része ez iránt a felfogás 

iránt érzéketlen maradt. Mindinkább kezdett kialakulni közöttük az a tudat, hogy 

érdekükben áll uralkodni a magyar szabadkőművesség s ennek útján a magyar 

társadalom felett.”  

 

Valóban több olyan szabadkőműves páholy működött, amelyek a társadalom 

átalakításának magasztos ügyében mérsékelt álláspontot képviseltek, noha számuk a 

szervezet fölgyorsulóan zsidó többségűvé válásával fokozatosan csökkent.
17

  

 

Nemzetköziség, nemzetek feletti szövetség, félelemkeltés, rejtett hódító szándék 

„Tekintsünk Franciaországra!”
18

 

Az Ady szerinti öt kategória (csoport), amelyeknek tagjai el tudják fogadni a 

szociáldemokráciával kötendő politikai-stratégiai szövetséget: a „liberálisok, a 

szabadgondolkozók, a szabadkőművesek, az intelligensebb protestánsok s azok a zsidók, 

akik jól tudják, hogy a reakció legelőször rájuk uszítja vérebeit.” Ady, jellemző módon, a 

protestánsok közül csak azokat tartja intelligensnek, akik a magyar állam ellenségei mellé 

állanak.
19

 

„Genf városában gyönyörű és hatalmas szövetkezést pecsételtek meg a napokban. Ez a 

szövetkezés világos fejű emberek szövetkezése. A világ szabadkőművesei gyűltek össze 

Genfben s kimondták, hogy a nemzeti és állami eszme tiszteletben tartásával a jövőben 

szorosabb viszonyt tartanak fenn a világ szabadkőműves páholyai, hogy sikeresebben 

irányíthassák nagy emberi célokért folytatott küzdelmeiket. A világ  minden józanul és 

nemesebben gondolkozó emberének örömmel kell eltelnie a genfi szövetkezés 

hallatára.”
20

 

„Olyan szerencsétlen, kicsiny, a többinél is sötétebb országban, mint a mienk, különösen 

szent és nagy missziójuk van a világosság apostolainak, a szabadkőműveseknek. Adjon 

most nekik nagyobb erőt, hitet, bátorságot a genfi szövetkezés. A humanizmus és a 

világosság nevében törjenek előre. Törjenek pedig előre nyíltan, bátran, harciasan.”
21

 

 

A szabadkőműves háló 

Egy kis séta című írásáért sajtóper indult Ady ellen. Levonható a megalapozott következtetés: 

mivel Ady védőügyvédje, vád alá helyező ügyésze és a bíróság kijelölt elnöke szabadkőműves 
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vagy szabadkőműves kereső (jelölt), Ady, a fiatal hírlapíró köré – aki vagy százszor 

bebizonyította, hogy nemcsak a barátai között majdnem mindenki szabadkőműves, hanem 

újságcikkeiben is az ő nézeteiket hangoztatja – a nagyváradi László király páholy védőhálót 

font.
22

  

 

Meghasonlás 

Jó tíz évvel később, amikor Ady úgy érzi, hogy számára bealkonyodott az élet, rálép arra az 

útra, amelyh Istenhez vezet. Akkortól írja világszép istenes verseit, melyekben keresi a 

Megváltót és a megváltást magát.
23

  

 

* 

 

Ennyit tehát röviden, szinte csak címszavakban Adyról – és Raffay Ernő korszakos 

jelentőségű levéltári felfedezéseiről. Ady erkölcsileg lezüllött, lelkileg meghasonlott, testileg 

tönkrement, s már nem is érte meg, amikor kegyeltjei, dicsőítettjei vörös terrorral, 

proletárdiktatúrával forgatták fel Magyarországot, nemsokára pedig darabokra szabdalták, 

területe kétharmadát ellenségeinek adták. Utódaik, a radikális, szélsőséges szocialisták és 

liberálisok – miként a történész utalt rá – 1994-ben (de „nem hivatalosan” már évekkel előbb) 

újra összeszövetkeztek egymással, méghozzá a magyar nemzet sorsát, érdekeit inkább a 

szívükön viselő nemzeti liberálisok és nemzeti radikálisok, ill. keresztény–konzervatív erők 

ellen. A hatalom átvételéhez és megtartásához csaknem ugyanazokat az eszközöket és 

módszereket vetették be, csaknem ugyanolyan ideológiai hadviselés – törzsi háborúzás –  

közepette, mint annak idején Ady és harcostársai. A kezdeti sikerek azonban mára súlyos 

bukásba fordultak át...
24
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