
65

Az	Ady	Endrével	kialakult	barátság	kezdete

Octavian Gogát 1912 márciusában rágalmazásért (nemzeti-
ségi izgatásért) egy hónapra ítélték el. Sajtóvétség címén – a 
ŢaraNoastră(Országunk) című folyóiratban közölt Petrescu-
vers2 miatt –börtönbüntetésre ítélte őt a magyar hatóság. 
Ady baráti és egyben testvéri üdvözletet küldött neki, levelet 
írt a szegedi börtönbe és eszmeközösséget vállaló cikkben 
állt ki mellette a Világ hasábjain.3 „Mikor Goga Octaviant, a 
románok nagy költőjét Szeged úri börtönében traktálta a 
hivatalos magyar vendégszeretet, üdvözletet küldtem Sze-
gedre. Testvéri üdvözletet a testvérnek. Köszöntő szeretetet 
a nemes harcosnak […].”4	Gogának jólesett ez a gesztus, 
hi szen sorsát a románok többsége is csak közönnyel kísér-
te.5 Ady cikkét a Goga vezetése alatt álló Luceafărul című 
szépirodalmi folyóirat teljes egészében közölte román fordí-
tásban.

Ady átérezhette Goga helyzetét, hiszen 1901-ben ő is bíróság 
elé került a NagyváradiFrissÚjságban6 megjelent Egykisséta 
című cikke miatt, amely a váradi klérus ellen szólt, ostoroz-
ta annak reakciós és szélsőségesen klerikális magatartását. 
A Tiszántúl katolikus újság azonnal reagált Ady soraira7, a 
káptalan három hónap elteltével megindította a sajtópert, 
majd a nagyváradi törvényszék ítélete 3 napi fogház és 10 
korona pénzbüntetés volt.8 Ady az imént említett cikkében 
utal is a hasonló, Gogával együtt érző sorsára. „Hiszenvolt
részemegykevésdutyibanbetűheccért,bátorságért,népszerű
indulatértis[…].”9

Király István szerint Ady a kezdetekben Gogáról mint barát-
járól beszélt, közel állt hozzá, mert a nemzetiségi jogok ple-
bejus harcosát, a parasztsággal azonosuló, hozzá hasonlóan 
a népért kiálló művészt látta benne, aki egyben eszmei és 
költői társ is számára. Adyt vonzhatta Goga költői személyi-
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sége, 1909-ben Bölöni Györgyné – Itóka – hívta fel a figyel-
mét a Goga-féle Ady-fordításokra. Ady szerette Gogában, 
hogy azt teszi, amit ő, mint ahogy írta egyik cikkében: „Sze-
retem,hiszénisaztcsinálom,hogyélsz,dalolszésharcolsz”.10

Goga	és	a	Nyugat	–	a	Nyugat	szerkesztőivel	való	
megismerkedés

Ady 1913 februárjában személyesen találkozott Gogával, 
meglátogatta a Császárfürdőben, majd ezt követően Ady 
bemutatta őt a Nyugat tagjainak, a modern magyar iroda-
lom képviselőinek.11 A magyar költő vacsorát rendezett a 
Városmajor Szanatóriumban a Párizsból hazatérő és átme-
netileg Pesten tartózkodó Goga tiszteletére. Goga szerint 
„Ennekazemlékezetestársvacsoránakkimondottcéljaazvolt,
hogymagyarésrománírókismerjükmegegymást,ésasoviniz-
muskicsinyesszempontjaiföléemelkedvekeressükmeganépet
összekötőkapcsotazáltalánoskultúrafelfogásban”. Ady Lajos 
emlékei alapján nehezen oldódott a társaság, mígnem azért 
még éjfél felé átmentek a Philadelphiába, ahol Fenyő Miksa 
társaságában Goga megjegyezte: „Ezidőszerintcsakegynagy
költőélavilágon:AdyEndre.”12

A román költő még évek elteltével, 1937-ben is örömmel 
emlékezett erre az estére: „Visszaidéztemszemeimelőtta
»Nyugat«régimunkatársait,kikvalahaaszegényAdyvalélü-
könegybudaikiskorcsmábanolyrendkívüliszeretettelfogadtak
[…]sohasemfogomelfelejtenieztazéjjeliSympoziont,melylelki-
legolyközelhozottminket.”13

Ady	és	Goga	nyílt	levelei

1913-ban nyílt irodalmi vita kezdődött Ady és Goga között. 
Goga 1913. január 7-én Gróf Zichy János kultuszminiszternek 
az erdélyi románok elmagyarosodásáról szóló cikkére 
reagálva a Romanul-ban kifejtette érveit az új magyar iroda-
lom ellen szóló támadásával, nagy határozottsággal 
részletezi, hogy magyar nép már a magyar irodalomban 
sincs jelen, gyökértelen kultúra a mai magyar, megmagya-
rosítani másokat a magyar irodalom a jelenlegi műveivel 
nem képes. Cikkében szembefordult Zichyvel, a Tisza-kor-
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mány kultúrfölény-gondolatát hirdető oktatásügyi minisz-
terrel.14 Goga 1913-ban szemitának gúnyolta a magyar iro-
dal mat, „féltette” a magyar nemzeti szellemet a zsidók-
tól.15„AdyEndrehipermodernköltészetéből,mindenverlaine-i
egzotikusságával,érzékeny,betegegocentrizmusával,kifejtheted
amagyarvérféktelenszenvedélyétéshevesakaratosságát,
viszontSzépErnőcsengőszólásaésszójátékaieláruljákateréz-
városigamint,apureetsimplezsidót.” Támadás volt ez a mo -
dern magyar irodalom és a Nyugat ellen, azzal vádolta a 
lapot, hogy a hagyományos kulturális értékek elutasításával 
egy idegen: „zsidó szellemiségű” irodalmat erőltet rá a ma -
gyar olvasóközönségre. Az „inferiorisnak” tekintett népek 
jogát és öntudatát védte, valamint az új magyar irodalom 
állítólagos idegenségére utalt. Állította, hogy a magyar iro-
dalomból eltűntek Jókai romantikus típusai, Kemény báró 
makacs nemesei, Mikszáth vidám parasztjai. A város – 
Budapest – vette át a szerepet amerikanizmusával, zsidóival 
és a külföldi, elhasznált klisékkel. Végső megállapítása, 
hogy „a magyarnemzetiirodalomvégetértaköltészetbenPető-
fivelésAranyJánossal,aprózábanpedigMikszáthtal,helyetcsi-
nálvaazsidónemzetiirodalomnak,melynapjainkbanuralko-
dik”, ezáltal az elmagyarosodás nem is jelenthet rájuk – 
románokra – nézve veszélyt.16 Goga gondolkodásában kez-
detektől antidemokratikus elemek kerültek előtérbe, majd-
hogynem úton volt már az 1938-as fasiszta miniszterelnöki 
pozíciója felé. Viszont emellett egyben el is árulta a magyar 
irodalomban való jártasságát, annak alapos ismeretét.17

Ady válasza a „jó barátjának” nevezett Goga írására Goga 
Oktávián vádjai (1913) címmel jelent meg a Nyugatban (a nyu-
gatosokkal való közös találkozás emlékével olvasta a váda-
kat Ady, sokáig halasztgatta rá a választ).18

Ady védte a zsidókat és a nemzetiségeket, a zsidóság és a 
magyarság együttélését szükségszerűnek tartotta, közben 
gúnyolta Goga konzervativizmusát és antiszemitizmusát.19 
Az Újversek megjelenése után megindult a támadás Ady 
önkritikus magyarsága és költői újszerűsége ellen. A Nyugat 
indulása után megerősödött a kulturális antiszemitizmus, a 
lap szerkesztői, munkatársai között sok volt a zsidó, ami 
felkeltette többek között a konzervatív körök ellenszenvét, 
valamint a Nyugat modernségét, tematikáját is támadták.20 
Ady visszautasította Goga egyes kortárs pesti írókról szóló 
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véleményét, védelembe vette Bíró Lajost, Molnár Ferencet, 
Bródy Sándort. Amit Goga a magyarság gyengeségének 
tekintett, azt Ady erénynek fogta fel (főként a nyugat felé 
való nyitást).

Goga lapja, a Luceafărul reagált Ady cikkére, dicsérte a ma -
gyar költő irodalmi nagyságát, de mindeközben védelembe 
vette Gogát Ady gúnyolódásával szemben. Helytelennek vél-
ték, hogy Ady kiállt a zsidó származású írók mellett, akik 
mindig is kirekesztettek maradnak, hiába próbálják őket 
asszimilálni, nem fogják tudni sohasem.21

A két költő 1914 elején ismét nyílt 
vitába keveredett. 1913 végén, 1914 
elején Goga tagja volt a román kül-
döttségnek, akik Tisza Istvánnal 
egyezséget akartak kötni. Erre a 
hírre reagált Ady a Magyar és román, 
Levél Goga Octavianhoz című cikké-
vel.22 A cikk kulcsszava a nép volt. 
Ady rá akarta döbbenteni Gogát a szó 
kettős jelentésére, az etnikaira és a 
szociálisra. „Lehetetlen,hogytesakál-
ravaszsággal,politikusokagyafúrtságá-
valésvérért-bérértcsattogófogávalmég
népedszerelméértisnépetárulj.” Ady 
helytelenítette a tárgyalásokat, hatá-
rozottan hangoztatta Tisza-ellenessé-
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gét, és úgy ítélte meg Goga szerepvállalását, hogy ő a ma -
gyar és a román földbirtokosok egyezkedését kívánja 
elősegíteni. De mindemellett to  vábbra is barátjának nevez-
te: „Hiddel,hogyszeretlek,szeretemérzelmes,gyönyörűnépe-
det,szeretemúgy,mintamagamét[…]”.23

Király István szerint a név nélkül megjelent válaszcikket 
valószínűleg nem Goga írta (de olvashatta, beleegyezett), 
melyben az állt, hogy „Nekünkazokkalkellmegegyeznünk,
akikmaahatalmatbirtokolják,mivelviszonylagkedvezőbb…
helyzetbekerülünk.” A politikus mindenek fölé helyezte a 
nemzeti szempontot, győzött nála a nacionalizmus, ezt 
bizonyítja az is, hogy 1914-ben már nagy sikerrel játszották 
Goga magyarellenes darabját, Ajegyzőurat(DomnulNotar).24

Ady válasza a Levél helyett Gogának című nyílt levélben 
olvasható, ebben 1915-ben nyilvánosan megszakította a 
román költővel való barátságát.

„GogaOktaviannevezetűbarátommal
alighaszoríthatokmárésmégazéle-
tembenkezet,holotteznekemfáj.”Ady 
azt állította, hogy megérti Goga Octa-
viant, meg is bocsátana neki, de 
Gogát nem tartja rá érdemesnek. Úgy 
érzi, hogy jelenleg csak fájdalom, szo-
morúság éri, „földi komédiának” írja 
le a jelen helyzetet. Ennek ellenére 
Gogával szemben a saját helyzetét 
jobbnak ítéli meg. A kö  vetkező kép-
pen fejti ki: „Egynemzet,aki[!]súlyos
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shakespeare-ihelyzetbenlegjobbjaivalakijénekmegengedi;hogy
embertlássonazemberben,sterhelt,telimagyarságávalaleg-
szigorúbbnapokbanishiszalegfölségesebbinternacio[na]
lizmusban,nemlehetetlenjövő[jű]nemzet.Amelyiknemzetma
internacionalistafényűzéseketengedhetmegmagának,nyert
ügyű.” Ady úgy vélte, hogy meg kell őrizni az internaciona-
lizmust a nemzeti elvakultságok időszakában is. A népek 
szabadságának, egyenlőségének, együttműködésének és 
barátságának fenntartását kell erősíteni.

Úgy látta, hogy a politikus a Liga Politică nevű szeparatista 
szervezet tagjaként Erdély elcsatolásán munkálkodik, 
egyre inkább jobbra tolódik, és távol esik az ő demokratikus 
elveitől.25

1915-ben Goga élharcosa volt Erdély Romániához csatolásá-
nak, aktívan közrejátszott hazája antant melletti hadba 
lépése érdekében, hiszen ígéretet kaptak Erdély megszerzé-
sére, majd a későbbiekben az első román fasiszta miniszter-
elnök lett és erősen eltért a humanista eszméktől.26

Goga	politikai	pályafutása,	miniszterelnöksége

Goga 1919 és 1930 között háromszor volt miniszter, kultusz-
miniszter, művészeti, majd belügyminiszter.27 Hivatalba 
lépésekor több zsidóellenes korlátozást vezetett be a romá-
noknál, egyebek mellett tervezte a zsidó tőkével működő 
újságok megszüntetését is, de mikor Tabéry Géza (Adyval 
közös barátja) felkereste őt a romániai magyar újságírók 
szövetségének a nevében és kérte, hogy gondolja át a tervét, 
hiszen ez az intézkedés súlyosan érintené a magyar lapokat 
is, a politikus megígérte, hogy erre mégsem fog sor kerül-
ni.28

Gogáról	alkotott	eltérő	vélemények

Goga előbb említett cselekedete is egyike volt azoknak, 
amelyek elősegítették, hogy eltérő vélemények alakuljanak 
ki a költő-politikusról. El kell választani a politikai pálya-
futását az irodalmi munkásságától, nem szabad csak a poli-
tika felől értékelni. Gogában mindvégig élt Ady emléke, a 
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ben Gogának. 
Domokos Sámuel, Újabb
adatokO.Gogamagyar
irodalmikapcsolatairól, 
Filológiai Közlöny, 1968 
(14. évf.), 1–2. szám, 237–
240.

későbbiekben, már Nagy-Románia 
megalakulása után is, mindig kifeje-
zésre juttatta barátságát és tiszteletét 
az elhunyt Ady iránt, politikailag is 
támogatta emlékének erdélyi gondo-
zását.

Dénes Zsófia könyvében beszámol 
róla, hogy miként segített Goga 1922-
ben Ady szülein. Fehér Dezső taná-
csára az Ady-szülők Gogához fordul-
tak, amikor az agrárreform miatt 
kisajátították volna a birtokukat, 
kérték ezen törvény alóli mentessé-
güket. Goga a család kérésére elment 
Váradra, és a Fehérék lakásán való 
találkozáskor ígéretet tett a birtok 
megtartása ügyében.29 Fehér Dezső a 
beszélgetést követően a lapokban 
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beszámolt az otthonában lehetővé tett találkozásról. Tabéry 
Géza Tiltakozom!ÜzletAdyEndresírjafölött címmel röpira-
tot adott ki, tiltakozott a Fehéréknél való találkozás ellen, 
és hogy ezt Fehér közzé is tette a lapokban, felhasználva 
Adyt saját céljaira. A röpiratra Fehéren kívül Goga is rea-
gált (1922. február 15.). Goga nem tudta, hogy milyen 
viszonyban volt Ady Fehérékkel, viszont állította: „Kötelessé-
gemnektartottamazonbanmegragadnimindenalkalmat,hogy
igaztiszteletemetlerójamiránta,éscsupánezazoka,hogyezen
azalaponmindenkivelszóbaállok…Hogyegykicsitvisszaélnek
vele,lehetséges,mertazAdy-parolávalnálammindigmegnyílik
azajtó.AzAdy-kultusztjogosultnaktalálom,mertazőszikrázó
poétalelkébőlcsupánfényáradatsugárzikfelénk…,másodszor
pedigamagyarságésarománnéptermészetes,fatálisközeledé-
sérenemtudokalkalmasabbösszekötőkapcsotelképzelni,mint
egyfényesköltőicímert.EzértkéremÖnöket,magyarírókat,
méltóztassanakvalóságosAdy-propagandátűzni,éshiggyékel,
ebbenénmindigaszolgálatukraállok.” Goga levele tükrözi 
Ady iránti megbecsülését.30 Továbbá tettei is, hiszen „1922-
benabukarestiparlamentbenegyszakaszostörvénythozott,
amellyelAdyszüleiérmindszentibirtokátazakkorikisajátítás
alólkivételeztette”31 – olvasható Dénes Zsófiánál. Viszont 
Kova lovszky Miklós fejtegetése szerint Goga ekkor nem 
volt mi  niszteri szerepben, nehezen hozhatott törvényt, de 
befolyásolhatta az ismeretsége által. A föld mentesítéséhez 
nem kellett külön törvény, elegendő volt az agrárbizottság 
döntése.

Ady-ünnepségek

1924. július 20–21-én Ady szüleinek aranylakodalma alkal-
mából Zilahon és Érmindszenten is ünnepségeket rendez-
tek, amelyek engedélyezése, támogatása főként Octavian 
Goga érdeme volt.32

Majd 1935. október 14-én Színi Sebő Zoltán domborműve 
került az érmindszenti házhoz. Az első tervek alapján a 
művész a csucsai sziklákba akarta Ady mellszobrát belefa-
ragni, de a megvalósítását a hatóság nem engedte, noha 
Goga is támogatta volna, hiszen a birtok akkor már az ő 
kezében volt, mert 1920-ban Ady özvegyének is segítségére 
sietett, mikor a csucsai kastélyt kívánta eladni.

30.  Tabéry Géza, Acsucsai
kastély, NAT Könyvek, 
Nagyvárad, 2004, 83. 
Kovalovszky Mikós, 
EmlékezésekAdyEndréről
II., Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1974, 578, 599.  
Nem a Goga és az Ady 
család találkozásával 
volt baj, hanem a hely-
színnel, hiszen Fehérék 
biztosították, és Fehér 
Dezső túlzott kultuszt 
űzött Adyval való kap-
csolatából. Gogát barát-
jának nevezte, noha 
korábban még nem talál-
kozott vele. Goga nevét a 
NagyváradiNaplóban 
nem lehetett megtalálni, 
míg nem lett belőle poli-
tikai tekintély. Fehér 
telefonált Csucsára és 
felajánlotta a találkozás-
hoz a váradi helyszínt, 
majd utólag reklámot 
csinált belőle, kérkedett 
vele.

31.  Dénes, 1983 (1957), 380–
381.

32.  Jászai Andor, Adytoka
romániaiAdy-kultusztör-
ténetéhez, Igaz Szó, 1957. 
november, 927–934.

A	csucsai	kastély

A kastély eladásában közrejátszott, 
hogy Erdélyt Romániához csatolták, 
és az új román törvények változáso-
kat hoztak az erdélyi birtokviszonyo-
kat illetően. Az optálási törvény 
kimondta, kisajátítják (államosítják) 
mindazon személyek vagyonát, akik 
nem veszik fel a román állampolgár-
ságot, vagyis a magyarra optáltak, a 
magyar állampolgárság megtartása 
mellett döntöttek. Csinszka magyar-
nak vallotta magát, ezért úgy dön-
tött, hogy eladja a kastélyt, még mie-
lőtt kisajátítaná a román állam. A 
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kastély árulásáról Hatvanynak is beszámolt 1919 őszén 
egyik levelében. „ÉnmostCsucsaeladásávalfoglalkozom.
600 000,sőt700 000koronátígérnekérte–elnemsietemadol-
got,dehapénzttudokkapni,ésgondjaimatlerázom,itthagyom
ahazaiföldet.”33

Csinszka levélben kínálta fel Gogának a birtokot, s az nem is 
alkudott, megadta a kért egymillió lejt, de mire lezajlott az 
eladás, a rohamos pénzromlás miatt nem futotta többre az 
összeg – az özvegy állítása szerint – egy szőrmekabátnál.34

A kastély valószínűleg nem lehetett túl jó állapotban az 
eladás időszakában, amire szintén Csinszka tesz utalást 
Dapsy Gizellának írt levelében: „ÉnCsucsátpáréveeladtam
GogaOctaviannak,mertnemvoltpénzemhelyrehozniésfenn-
tartani[…]”35 (1923. április 30.) Veturia Goga is alátámasztja, 
hogy rossz állapotban volt a kastély, ellenezte férjének a 
„romhalmaz” megvételét. Csinszka adásvételre vonatkozó 
nyilatkozatában (1920. október 2.) kifejti, hogy eladta a 
csucsai és kisszebeni ingatlanát a rajtuk lévő épületekkel és 
tartozékokkal együtt Octavian Gogának, továbbá feljogosít-
ja a vevőt, hogy az elköltözése óta jogtalanul elhordott ingó-
ságokat saját magának visszakövetelhesse.36 A politikus a 
kastélyt a megvásárlása után neobizánci stílusban átépíttet-
te, és a berendezés visszaszerzésére tett kísérletet,37 továbbá 
bővítette a birtokot, és több hektár földet is vásárolt a refor-
mátus egyháztól.38

Goga 1930-ban személyesen is megismerte Csinszkát, felesé-
gével együtt járt Márffyéknál Budapesten, találkozásukról 
a PestiNapló is beszámolt.39 Hosszú évek elteltével, 1942-ben 
Márffyék vissza akarták perelni az örökösöktől a kastélyt, 
azt kifogásolva, hogy az akkori áraknak nem megfelelő 
összeget kaptak érte. Gyárfás Elemér jogtalannak találta a 
Goga-féle, méltányos szerződés megtámadását, állást foglalt 
a perigény elutasítása mellett.40

Goga	és	a	magyarok

Goga az Adyval folytatott vita után is kedvelte, nyomon 
követte a magyar irodalmat és műfordításai által megismer-
tette azt a román közönséggel, fordításokat készített többek 

33.  LevelekHatvanyLajoshoz, 
szerk. Hatvany Lajosné, 
Szépirodalmi Könyvki-
adó, Budapest, 1967, 264. 
(MTA Ms 375/2)

34.  Kovalovszky, 1993, 118.
35.  Tabéry, 2004, 82., Csinsz-

ka levele Dapsy Gizellá-
nak: Nagyváradi Ady 
Endre Emlékmúzeum, 
Ady-gyűjtemény 1605.

36.  Kovalovszky, 1993, 155., 
Legenda Ady fiáról: Far-
kas Aladár hírlapíró állí-
totta, hogy Ady Endre 
után egy fiúgyermek 
maradt, akit Octavian 
Goga nevelt fel. Goga azt 
állította az újságírónak, 
hogy mikor megvette a 
kastélyt, teljesen ki volt 
fosztva, a környékbeliek 
mindent elhurcoltak 
onnan, de ő házkutatáso-
kat rendezett. Állítása 
szerint rátalált egy 
emlék  könyvre, amely 
Ady-verseket tartalma-
zott. Goga emberei egy 
fiút is találtak, akiről azt 
állították, hogy Adynak 
egy cselédlánytól szüle-
tett törvénytelen gyerme-
ke. Goga hosszas nyomo-
zást végzett az ügyben, 
mikor már nem volt két-
sége, magára vállalta a 
fiú felnevelését, az An -
drei Ciucia nevet adta 
neki és csendőrtiszt vált 
belőle. Kovalovszky Mik-
lós is kitér könyvében az 
állítólagos Ady-fiú legen-
dájára, aki Adyék egykori 
román szobalányának 
gyereke volt, valamint 
Benamy Sándor is foglal-
kozik Csucsai Péter  / An -
drei Ciucia kilétével. 

37.  Kovalovszky, 1974, 578. 
38.  A csucsai paktum: Goga a 

minisztersége alatt több-
ször látott vendégül poli-
tikusokat a birtokán. 1923 
őszén az erdélyi Magyar 
Párt vezérei és az Ave-
rescu tábornok Néppár tja 
kötöttek itt „csucsai pak-
tum” néven elhíresedett, 
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titokban létrejött írásos 
megegyezést. (Tabéry is 
írt róla rögtön, amint 
Veturia Gogától megtud-
ta.)

39.  B. S.: GogaOktavian:„Von-
jukleaföldrajzipredeszti-
nációkövetkezményeit!” In: 
Pesti Napló, 1930. júl. 15.

40.  Kovalovszky, 1993, 155. 
Gyárfás Elemér romániai 
magyar szenátor.

41.  Domokos, 1984, 89–106. 
42.  Corneliu Codarcea, Ako-

rabelirománsajtóAdy
Endréről, Igaz Szó, 1957. 
no  vember (V. évf.), 906–
912.

43. Domokos, 1984, 89–106.

között Petőfi, Arany, Ady és Madách műveiből. Azembertra-
gédiája fordítását 1934-ben adta ki.

A magyar írók közül többen elismerték Gogát, levelekben 
tartották vele a kapcsolatot, többen dedikált könyveket 
küldtek számára. Móricz Zsigmond 1926-ban erdélyi látoga-
tásakor elismerően nyilatkozott a román költőről. „Azerdé-
lyipolitikusokközöttvanegybarátom:GogaOctavian,akivel
CsucsántalálkoztamAdyEndrénél.Igenrokonszenves,intelli-
gens,jóakaratúfiúvoltakkor. Mostaniszereplésesemkellemet-
len,sőtigenelismerésreméltó.” A román költő nem szigetelő-
dött el a magyarságtól, többekkel barátságban volt, olvasta 
az új magyar könyveket, levelezett pesti ismerőseivel.41

A húszas években (1924. december 11-én) Goga nyilatkozott 
az Adyval való kapcsolatáról. Bevallotta, hogy a kezdetek-
ben Ady Újversek című kötete mély benyomást gyakorolt rá 
– a korábbi verseit is ismerte a nagyváradi és a pesti lapok-
ból –, megragadta a verselés művészete és a versekbe foglalt 
politikai hitvallás. Merész igazodása a francia irodalom felé 
szakítást jelentett a hivatalos magyar politika és irodalom 
hagyományaival. Meglepte őt Ady forradalmisága, de sze-
mélye nagyon rokonszenves volt számára. Felidézte Ady 
baráti gesztusát, amikor ő börtönbüntetését töltötte, vala-
mint a Nyugat szerkesztőivel töltött, magyar és román írók 
megismerkedéséről szóló kellemes estéjét. „Amiszépés
reményteljesprogramunkbólnemlettsemmi.Adyirántibarát-
ságomazonbanmegmaradt.[…]írnifogokAdyról,arománolva-
sóknakmegkellismerniükAdygéniuszát[…]”42

Pálffy Endre szerint Gogának kettős arca volt, a nacionalis-
ta politikusé és a nemzetiségek iránt megértéssel lévő köl-
tőé. A Halálzsong című utolsó versében az úttévesztésére 
tehet utalást, kettős énjének megbánására, hiszen gondola-
tai nem az elmúlt eseményeken járnak, hanem azon, amit 
egykor másként tehetett volna.43

További	problémák

Végezetül fontosnak tartom kiemelni, hogy további kutatá-
sokra lenne még szükség az Ady és Goga témakörben, 
hiszen rengeteg megválaszolatlan kérdés van, amelyre 

talán a romániai levéltárak, esetleg 
a Goga-hagyaték adhat választ. 
Különböző, egymással ellentétes 
megítélések forognak a kortársak 
között Octavian Gogáról: jótékony-
kodott vagy jól járt, talált-e valamit a 
kastélyban még vagy sem, mennyire 
volt romos állapotban a kastély a 
megvételkor? Ő maga nyilatkozik 
interjúkban, de mennyire hihetők az 
állításai, volt-e valóban Adynak fia, 
akit ő nevelt fel, vagy ez csupán 
legenda? Sajnos a visszaemlékezések 
vagy újságcikkek megalapozott bizo-
nyításra nem elegendők, hivatalos 
iratokra lenne szükség, hogy előrébb 
mozdítsák a kutatást.
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