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A támogatás felhasználásának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai 
 

A konferencia tengelyében két költő sorsa állt: Csizmadia Sándoré (1871–1929) és Ady 

Endréé (1877–1919). Mivel mindkettőjük pályájának, személyes sorsának alakulásában 

meghatározónak bizonyult a politikai költészetük, valamint az újságírói, publicisztikai  

munkásságuk, ezért olyan kutatókat, ill. olyan előadókat kerestünk a konferencián való 

részvételre, akik felkészültségüknél és szemléletmódjuknál fogva egyaránt alkalmasak a két 

kiválasztott személyiség és történelmi környezetük kellő mélységű és részletességű feltárására 

és újszerű elemzésére. Az újszerűség követelménye annyit jelentett, hogy a kutató, ill. az 

előadó a történelmi tények kiegyensúlyozott feltárásával és bemutatásával haladja meg a 

bántóan, zavaróan egyoldalú, baloldali és liberális gyökerű értelmezéseket és megítéléseket. 

Ez utóbbiakról elmondható, hogy mind a hazai oktatás, mint pedig általában a hazai kultúra 

terén uralkodóak.  

 

A konferencia rendezőiként végül két olyan történészt sikerült megnyernünk, akik 

kimagaslóan megfeleltek iménti szempontjainknak, elvárásainknak. Egyikük Raffay Ernő, 

másikuk Tamáska Péter.  (A harmadik előadóra, Varga Domokos Györgyre később térünk 

ki.) 

 

Raffay a maga nemében páratlan levéltári kutatást végzett, egyebek között a 

szabadkőművesek (mint nemzet felett erők) és Ady kapcsolatáról, vagyis a politizálásra hajló  

költőzseninek a szabadkőművesek általi behálózásáról, magánéletének és közéletének általuk 

való erőteljes befolyásolásáról. (E témában számos kötete jelent meg az elmúlt évek során, a 

legutóbbi éppen a konferenciánkat követő napokban.) Raffay előadása Adynak egy egészen 

más (a korábbiakhoz képest új) énjét mutatta be. Olyan énjét, amely alapjaiban kérdőjelezi 

meg annak a ma is közkeletű vélekedésnek a helyénvalóságát, mely szerint Ady „hazafi”, 

„példamutató magyar és európai” – ahogy a Wikipédia rá vonatkozó szócikke (életrajza) is 

állítja.  

 

Tamáska Péter – ugyancsak kiterjedt kutatatásaira és ismereteire alapozva – két olyan 

szempontot (nézőpontot) vont be előadásába, amelynek segítségével fontos történelmi 



tényeket lehetett kidomborítani, meghaladva ugyancsak közkeletű történelmi hiedelmeket, 

hamisításokat. Ady Endre, a radikalizálódott költő, újságíró sorsát, jellemét, szellemiségét 

egyfelől gróf Tisza Istvánéval, a megbélyegzett (majd meggyilkolt) miniszterelnökével  

hasonlította össze, másfelől a költő  barátjaként számon tartott Octavian Gogáéval, a 

nacionalista román költő-politikuséval. (Az összevetés eredményére, eszmei hasznára a 

következő pontban térünk ki.) 

 

A konferencia szakmai szervezője, egyszersmind harmadik előadója, Varga Domokos György 

végezte el a másik kiemelt magyar költő, Csizmadia Sándor életének, politikai és költői 

pályafutásának feltárását és elemzését – figyelmét a nemzet feletti erők szerepére, hatására 

fókuszálva. (Ennek eredményességéről ugyancsak a következő pontban számolunk be.) 

 

A konferencia előkészítése, szervezése során nagy hangsúlyt fektettünk a konferencia 

tartalmának minél szélesebb körű megismertetésére. Időközben beigazolódott az a sejtésünk, 

hogy a magyar tömegközlés főárama jobbnak látja majd távol tartani magát a „politikailag 

korrektek” számára „szalonképtelennek” vélt témától. A mai magyar média főárama 

kockázatosnak tartja, hogy részt vegyen a magyar kulturális életben egyhangúan magasztalt 

költőkirály bármiféle „trónfosztásában”, mint ahogy azt is, hogy a „nemzet feletti erőkkel”, 

szabadkőművesekkel foglalkozó konferenciáról való tájékoztatatás miatt kitegye magát a 

vádaskodásnak: „összeesküvés-elméleteknek” ad teret, felületet. Mivel azonban a konferencia 

szervezőiként bennünket az I. Világháború környéki valós történelem feltárásának és 

bemutatásának igénye mozgatott (a költősorsok árnyalt bemutatásán keresztül), ezért 

ismeretterjesztő törekvésünknek és vállalásunknak – meghaladva a konferencia eleve  

szűkebb keretét – továbbra is eleget kívánunk tenni. Megoldásként a világháló megfelelő 

igénybevétele kínálkozott, méghozzá két módon.  

 

Egyrészt filmes csapatot (Kristály Média) bíztunk meg a konferencia előadásainak 

felvételével, a filmek megszerkesztésével és a világhálóra való felrakásával.  

 

Másrészt pedig az előadások egy részének szerkesztett szövegét, illetve a konferencia 

témájához szorosan kötődő cikkeket felhelyeztük az egyik világhálós újság (Szilaj Csikó) 

honlapjára, illetőleg ezek elérhetőségét ugyancsak odaszerkesztettük a világhálóra szánt 

konferenciafilmek leírásába. (Minderről szintén az eredmények között számolunk be 

részletesebben.)  

 

 

 A megvalósítás eredményességének elemzése 
 

A megvalósítás eredményességének egyik legfőbb fokmérője, hogy mennyiben sikerült a 

Centenáriumi Emlékbizottság – pályázati program szerinti – támogatási céljainak eleget 

tennünk.  

 

Az idevágó kiírás szerint a CE olyan kulturális és tudományos programokat kívánt támogatni, 

amely felidézi az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket, emléket állít a 



hősöknek és áldozatoknak, ill. a társadalmi emlékezet ébren tartásával hozzájárul a közös 

értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítéséhez. 

 

Úgy ítéljük meg, hogy a konferencia és ennek közzététele magas szinten teljesítette, ill. 

teljesíti az iménti elvárásokat, a következőket tekintetbe véve:  

 

 Olyan szereplők sorsával foglalkoztunk,  akik kultúránknak meghatározó részei; s 

mivel kutatásokkal megszerzett, nem köztudomású ismeretek alapján foglalkoztunk 

velük, ezért  a tudományosság kritériumának is megfeleltünk, minden előadó esetén.  

 

 A konferencián is előadott ismereteink szerint mind Ady Endre, mind pedig 

Csizmadia Sándor a vizsgált történelmi kor szélsőségesen balliberális eszmeiségű 

véleményformálóinak áldozataként fogható fel. Adynál pl. a „vörös csillagos” 

versek után az istenes versek megjelenése, Csizmadiánál pedig a öngyilkosságba 

menekülés a legfőbb bizonyítéka a súlyos meghasonlásuknak. Ezen túlmenően a 

konferencián elhangzott előadás azt is igazolta, hogy Csizmadia életének a 

szélsőséges balliberálisok általi kisiklatásában döntő szerepet játszott egyik hősies 

politikai tette: lemondott népbiztosi kinevezéséről, szembefordult az ország- és 

nemzetrontó internacionalistákkal, a Tanácsköztársaság vörös terroristáival.    

 

 A konferencia szervezői és előadói azon a közös szellemi állásponton voltak, amely 

szerint az európai közös identitás tekintetében azok a közös történelmi és kulturális 

értékek támogatandók és hangoztatandók, amelyek nem a nemzetek felettiségre 

teszik a hangsúlyt, hanem az identitásukban erős nemzetek közösségére, 

együttműködésére. Éppen ezért fókuszáltuk figyelmünket arra, hogy a radikális 

balliberális eszmeiség történelmi, kulturális torzításaira rámutassunk, s a múlt 

történéseinek helyénvaló értékelésével elősegítsük egy mérsékelt, igazságos 

megítélés kialakulását, s idővel ennek a nemzeti köztudatba való beágyazódását. 

 

 

Ady Endre helyes megítélésének elősegítése 

 

A konferenciának, ill. eredményei közzétételének egyik legfontosabb hozama, hogy Ady 

életpályája eddig ismeretlen, ám annál meghatározóbb részleteinek feltárásával igazolja, 

hogy: 

 

 a költőzseni (katolikus) egyház-ellenességét, ill. radikális liberalizmusát (pl. a Tisza 

Istvánnal szembeni kérlelhetetlenségét)  közvetlenül a radikális szabadkőműves 

körök szították, ill. a zsidóság radikális személyiségeivel való szoros kapcsolatai 

táplálták;  

 

 az Adyt ma is jövőbelátóként felmutató és dicsérő balliberális eszmerendszerrel 

szemben a történelmi tényeket előnyben részesítő szemlélet sokkal inkább Tisza 

Istvánt tekinti olyannak, aki előre látta a magyarságra leselkedő veszedelmeket; 

 

 balliberális radikalizmusa folytán Ady szerepet játszott a nemzet- (magyarság-) 

ellenes erők megerősödésében, Magyarország kiszolgáltatottságának növekedésében, 

ennélfogva akaratlanul is hozzájárult a súlyos háborús, ill. háború utáni  

veszteséghez, fejleményekhez. Vitathatatlan Ady Endre, a magyar költő nagysága, 



sőt zsenialitása, de elfogadhatatlan hazafiként és példaképként való beállítása a 

magyarság számára.  

 

 

A kettős mérce kimutatása a nacionalizmus és antiszemitizmus bűnének megítélésekor 

 

A Goga életével való összevetés arra is rámutat, hogy a barátságként indult kapcsolatuk, a 

balliberális szellemiségű Ady vele szembeni nagyvonalúsága nem állta ki az idő próbáját: 

Goga – pópafiként, vasgárdás nacionalistaként – nagy ívű politikai pályát futott be; volt 

kulturális miniszter, belügyér, miniszterelnök;  „lezsidózta” a magyar irodalmat (szerinte 

Budapest semmi más, mint egy furcsa, zsidó identitású kis New-York; az igazi magyar hangok 

annyira eltűntek, hogy új irodalmi honfoglalásra lesz szükségük a magyar íróknak); s ott van 

Párizsban, ahol eldől, hogy a román királyság 102 négyzetkilométert kap az ezeréves 

Magyarország testéből... Gogának hazájában számtalan szobor állít emléket, s gyakori 

antiszemita megnyilvánulásai sem vívták ki ellene a balliberális szellemi körök rosszallását.  

 

Annál inkább figyelemre méltó, hogy Csizmadia Sándorral, az első magyar, szocialista 

munkásköltővel hogyan bántak el egykori dicsőítői, ill. a szélsőségesen balliberális 

szellemiségű (lényegét tekintve: bolsevik) utókor.  

 

 

Egy igazságtalanul meggyalázott munkásköltő rehabilitálása 

 

Habár egyes – főleg korabeli –, vállaltan baloldali vélemények szerint Csizmadia Sándor 

ugyancsak „zseni” volt, a konferencia szervezői és előadói  úgy ítélik  meg, hogy költői 

nagysága nem vetekszik Adyéval. Ugyanakkor a történelmi adatok alapján vitathatatlannak 

tekintik, hogy:  

 

 a maga korában nagy hatású költő, újságíró és előadó volt; 

 a sors- és nemzettársai iránt erős felelősséget érző, tisztességes baloldali politikus 

volt; 

 igazságtalan lejáratásában, bemocskolásában, pályájának derékba törésében,  

öngyilkosságba hajszolásában, emlékének meggyalázásban, a köztudatból való 

kitörlésében meghatározó szerepet játszottak a szélsőségesen balliberális, 

antinacionalista, nemzet feletti erők. 

 

 

Időszerű összefüggések feltárása, következtetések levonása 

 

Az előadók utaltak arra, hogy a századforduló előtt a hazai szabadkőművességet inkább a 

mérsékelt baloldali és liberális szemlélet uralta. Ady és a szabadkőművesség radikalizálódása 

szinte egymást erősítő folyamat volt: utóbbi erősítette Ady radikalizmusát, de Ady radikális 

fellépése is elősegítette az akkori szélsőségesen baloldali és liberális eszmeiség egymásra 

találását és térnyerését, ill. a mérsékelt, nemzeti szellemiség háttérbe szorulását. E történelmi  

folyamat elemzésének és bemutatásának az adja az erős aktualitását, hogy Magyarországon 

mostanság (a rendszerváltás utáni második-harmadik évtizedben) lehetünk tanúi annak, hogy 

az Ady korában feltámadt radikális szemlélet alól kezd kicsúszni a talaj, kezd mögüle 

kihátrálni a szellemi és anyagi erő. Mivel lényegét tekintve egyszerre szélsőséges, 

demokrácia-, ill. magyar- és nemzetellenes ideológiáról van szó, ezért kívánatos a minél 

gyorsabb hatástalanítása. Ebben segíthetett a konferencia, ill. segíthet az eredményeinek 



közzététele. Példának okért az alábbi összefoglaló táblázat szélesebb körű megismertetése, 

mellyel kiválóan érzékeltethető, hogy az elmúlt évszázadban uralkodó szerephez jutott, 

szélsőségesen balliberális, antinacionalista (nemzetellenes) szemlélet milyen végletesen  torz 

képet kreált a magyar történelem és kultúra eseményeiről és szereplőiről, s milyen nagyon 

fontos a helyreállítások mielőbbi elvégzése.  

 

 

ÖSSZEGZÉS 

Csizmadia Sándor három „kiadásban” 

Szélsőségesen 

balliberális, 

antinacionalista  

álláspont  

Mérsékelt baloldali 

álláspont  

Jobboldali, nemzeti 

álláspont  

+ önkép  

a legrosszabb emlékű magyar 

költő  

korának legnépszerűbb  

magyar munkásköltője  

„Ők tudják mért: vesztét 

akarták.”  

rossz költő, szürke, zavaros  zseni, unikum; nívós és 

újszerű versek  

„Érzem, tudom, hogy költő 

vagyok!”  

morális züllöttség, tudatos 

karrierizmus, jellemgyenge  

meg nem alkuvó, meg nem 

alázkodó  

nyíltan ellenszegül a 

pártfegyelemnek  

jobbra csúszott, reakciós, 

antidemokratikus  

felismeri az agrárproletáriátus 

legfőbb óhaját: földhöz jutni  

„pár ember diktatúrája nem a 

nép”  

munkás-, osztályáruló  veszélyes agitátor, újságíró és 

forradalmár; népszerű  

összekülönbözött a 

diktátorokkal, lemond  

kispolgárosodik; kapzsi, 

földet akar  

nemzeti szociáldemokrata  szociális igazságérzet, őszinte 

és becsületes  

gyökértelen  nemzeti szociáldemokrata  elsősorban magyar, csak 

azután szocialista; hazafias  

 

 

Az új (történelmi, ill. időszerű) felismerések megosztása, terjedésük elősegítése 

 

A következő négy film került fel a világhálóra:  

Két költősors... konferencia.  I. Bevezetés (Varga Domokos György) 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ptqn-1gjHjY) 

Két költősors... konferencia.  II. Ady Endre (Raffay Ernő) 

(https://www.youtube.com/watch?v=PYmSGybvr3U) 

 Két költősors... konferencia.  III. Tisza, Ady és Goga (Tamáska Péter) 

(https://www.youtube.com/watch?v=ChWbKuTEVkk) 

Két költősors... konferencia.  IV. Csizmadia Sándor  (Varga Domokos György) 

(https://www.youtube.com/watch?v=05NU6V0C1hQ)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptqn-1gjHjY
https://www.youtube.com/watch?v=PYmSGybvr3U
https://www.youtube.com/watch?v=ChWbKuTEVkk
https://www.youtube.com/watch?v=05NU6V0C1hQ


Ezek leírása mindegyiknél tartalmazza a következő információkat, hivatkozásokat:  

 

KÉT KÖLTŐSORS A NEMZET FELETTI ERŐK FOGSÁGÁBAN – AZ I. 

VILÁGHÁBORÚ KÖRNYEZETÉBEN. A 2014. október 8-án Budapesten, a 

Magyarok Házában megtartott konferencia rendezője a Reintegratio Alapítvány, 

támogatója a Centenárium Bizottság. Az eseményről a Kristály Média készített 

felvételt.   

 

Előadók, témák:  

 

I. Bevezetés (Varga Domokos György) 

 

II. Raffay Ernő: A RADIKÁLIS LIBERALIZMUS TÉRNYERÉSE ADY 

ENDRÉNÉL. Szabadkőműves béklyóban 

 

III. Tamáska Péter: TISZA, ADY ÉS GOGA VILÁGLÁTÁSA. Mi vezetett 

1918-ra az összeomláshoz? 

 

IV. Varga Domokos György: KEGYELTBŐL KEGYVESZTETT. Csizmadia 

Sándor tündöklése és bukása 

 

Kapcsolódó cikkek:  

 

Tamáska Péter: TISZA, ADY ÉS GOGA VILÁGLÁTÁSA, avagy adalék az 

1918-as összeomláshoz. Előadás a Két költősors a nemzet feletti erők 

fogságában című konferencián,Magyarok Háza, 2014. október 8. 

 (http://www.szilajcsiko.hu/#!t-20141021-tamska-pter-tisza-ady/ca1q) 

 

Varga Domokos György:  Év eleji világhelyzet-jelentés (1) 

(http://www.szilajcsiko.hu/#!to-2014019-vilaghelyzet/c1k93) 

 

Varga Domokos György: Ady Endre: a radikális szabadkőműves újságíró. A 

mai szélsőséges balliberálisok felfogása, viselkedése egy tőről fakad és egy 

srófra jár... (http://www.szilajcsiko.hu/#!t-20140514-vdgy-ady-endre-a-

radik/c1n0k) 

 

Varga Domokos György: A ló döglött? Történelmi fordulatok a magyar 

tömegközlésben és politikában a második kétharmad után 

(http://www.szilajcsiko.hu/#!t-20140512-vdgy-a-l-dgltt-trt/c1hoe) 

 
Az Ady–Tisza ellentét drámai megjelenése a kortárs művészetben:  

Szilágyi Ákos: Magyar ugar – előadja: Galkó Balázs 

(https://www.youtube.com/watch?v=eC4nY4XvzeU) 

 

 

Végezetül pedig: e szakmai összefoglalónak a világhálóra (Szilaj Csikóra) való 

felrakásával szintén a konferencia eredményeinek szélesebb körű megismertetését kívánjuk 

elősegíteni. (http://www.szilajcsiko.hu/#!t-20141025-kt-kltsors-szakmai-/ccj7)  
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