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Emlékezés a 150 éve született Tisza Istvánra 
2011. április 22-én emlékeztünk gróf Tisza István po-

litikus, kétszeres miniszterelnök születésének 150. év-
fordulójára, amikor is a budapesti Jászai Mari téren el-
helyezték egy új, Tisza Istvánt ábrázoló szobor alapkö-
vét, mivel az 1918-ban meggyilkolt miniszterelnök Par-
lamenthez közeli szobra helyén évtizedek óta politikai 
ellenfelének. Károlyi Mihálynak a bronzszobra áll, Ti-
sza Istvánét pedig megsemmisítették. ígéret szerint még 
idén, október 31 -én sor kerül a szobor felavatására, így 
Debrecen után végre Budapesten is emlékeztetni fog 
egy köztéri alkotás a történelmi Magyarország egyik 
legnagyobb formátumú államférfijára, akinek a neve 
összefonódott a magyar törvényhozást hosszú évekre 
megbénító parlamenti ellenzéki pártok letörésével (a 
Károlyi-Tisza ellentét kiindulópontja) és a tragikusan 
végződő első világháborús magyar részvétellel (máig él 
a vád: Tisza a háború okozója), erőszakos halála pedig 
jelképe lett a történelmi Magyarország összeomlásának. 

Az alább közölt rövidített írás érdekessége, hogy a 
szerző neves pszichológusként, egyben Tisza István le-
származottjaként is keresi a választ arra a kérdésre - ami 
már Tisza kortársait is foglalkoztatta - , hogy miként vált 
Tisza István személye és politikája az 1910-es évek Ma-
gyarországának kezdetben félreértett, majd több irány-
ból is támadott célpontjává olyannyira, hogy a háború 
végén az ellene irányuló gyűlölet fizikai megsemmisíté-
séhez vezessen. Az egyszerű és miden kérdésre magya-
rázatot adó válasz azonban még sokáig várat magára. 

Perczel Tamás: Epilógus 

,Milyen kiismerhetetlen ember volt: lehel, hogy még örvendezett is annak, hogv meg kell halnia." 
Krúdy fejezi be ezzel a mondattal egyik karcolatát Tisza Istvánról (Tisza István utazása a halál felé). 
Sok ezer oldalt írtak róla életében, testes monográfiák sora taglalta életét és munkásságát, és mégis az 
idézett mondat szinte az egyetlen, amelyik azt jelzi, írója megkísérelt áthatolni azon a falon, amelyet a 
történelmi szerep emelt az ember elé, és amelyik mindenkit megakadályozott abban, hogy megértse a 
történelmi Magyarország utolsó, tragikus sorsú nagy államférfiját, és megértse azt az ellentmondásos 
hatást, amelyet kiváltott. 

Szembetűnő a különbség közéleti aktivitása különböző mozzanatainak árnyalt elemzése és a sze-
mélyre vonatkozó jellemzések elnagyoltsága, sematikussága között, csaknem minden vele foglalkozó 
műben, teljesen függetlenül attól, hogy történelmi szerepét pozitívan vagy negatívan ítélik meg. 

Az öt személyesen ismerő Krúdy hangjában is félelem vegyül: „ez a tekintet és szemnélküli ember, 
aki minilig oly titokteljesen tűnt föl előttem, mint azok a csuklyás, láthatatlan arcú emberek, akik a kö-
zépkorban szempillájuknak egyetlen rebbentésével kormányozták a világot [...] belépdelt az árnyék és 
ott állott előttem mellén összefont karokkal, jéghidegen, földi szenvedélyt szinte nem ismerve..." 

Egybecseng evvel Pethő Sándor „müfajidegen" jellemzése (Világostól Trianonig Bp., 1925.): 
mellett ama sajátságos természetekhez tartozott, amelyekre azt hinné az ember, hogy sohasem élvez-
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ték a tavasz gondatlan örömeit. Kétségtelenül kiütközött rajta egy a bihari adminisztrátortól ősétől, a 
kőszívű embertől örökölt vonás." Mások a Dégenfeldek kíméletlen germán erejét és a távoli skót ősök 
makacs igénytelenségét vélték felfedezni benne. 

Mindezek csak az acélember, vasember, egy tömbből faragott márványszobor jelzők magyarázatául 
szolgáltak. Úgy tűnik, csodálói és ellenségei nem tudtak mit kezdeni evvel a rendíthetetlen, komor mo-
nolitikusjelenséggel. Krúdy mellett Ady volt az, aki valamilyen ellentmondást vélt felismerni Tisza Ist-
vánban, valamilyen dühítő ellentmondást, ami lehetetlenné teszi, hogy Ady szeresse őt, jóllehet bővel-
kedik olyan tulajdonságokban, amelyek kivívják a költő csodálatát. 

„Univerzális tehetség, a jövő embere, ha nem is szeretjük Tiszát, nem tudunk rágondolni sem magyar 
vérünk megmelegedése nélkül." Ugyanakkor „Gróf Tisza István nagytudású, tiszta szemű ember, igazi 
européer. Határozott egyéniség. Am, mintha nem volna semmi forróbb vágya, min hogy lehűtsön, elta-
szítson mindenkit. Hidegség, gőg vagy modortalanság ez? Vagy mindhárom? Gróf Tisza István familiá-
ris tradíciónak fogja föl s maga is ekként gyakorolja..." 

„ ... Vigyázzon Tisza István gróf, mert elér oda, hogy nem lehet már népszerűtlenebb. Be kár annyi 
erőért névben, tudásban, függetlenségben és akaratban! Milyen népszerű lesz Tisza István, mihelyst 
akarja s mihelyst nem provokál és mindig. Am úgy látszik, hogy mindezt ő nem akarja..." 

Talán ebben rejlik a magyarázata annak, hogy Ady Endre a „bihari Istentől" eljut a „vad geszti bo-
londig", a népmesei hangulatú „Gróf Tisza István csárdása"-tól a nyílt harcbahívásig: „mégse hagyjuk, 
hogy a bomlott szemű / S a bomlott fejű kaján játszva győzzön." 

Magyarázatot reméltem Horánszky Lajos művétől. Magyarázatot egész sor kérdésre Tisza Istvánnal 
kapcsolatban, amelyek negyven éve foglalkoztattak, és amelyek egyetlen végső kérdésben összegezhe-
tők. Mivel váltotta ki azt a még a magyar politikai életben is szokatlanul intenzív és tartós gyűlöletet a 
társadalom szinte minden rétegéből és a fenntartás nélküli csodálatot másokból? 

Negyven évvel ezelőtt mutatott meg édesanyám egy azóta is őrzött elefántcsont papírvágó kést,1 av-
val, hogy ez volt István bácsi kezében, amikor meggyilkolták. Akkor tudtam meg, hogy ükapám Tisza 
Kálmán, dédnagybátyám Tisza István volt. A miniszterelnök ősök persze roppant imponáltak, annál ne-
hezebb volt elviselni (szülői intelemre szó nélkül) mindazt, amit a Tiszákról azidő szerint hallani lehe-
tett és tanulni kellett. Az igazi dilemmát Ady Endre okozta, mindkettőt szeretni, tisztelni lehetetlennek 
látszott. 

A Tisza-jelenséggel kapcsolatos alapkérdés később megfogalmazódott másokkal kapcsolatban is. 
Évtizedeken át vitatkoztam sokakkal, így apámmal is Görgey Artúrról, akit - teljes mértékben osztva 
Kosáry Domokos és Féja Géza nézetét - nagy hadvezérnek, kivételes, hibátlan jellemnek tartottam, s 
neki adtam igazat Perczel Mórral szemben. A gyűlölet itt is érthetetlen volt, és talán ez segített a hason-
lóságok felismerésében Görgey Artúr és Tisza István személyisége között. Negyed évszázad pszicholó-
gusi munka sem vitt közelebb a jelenség megértéséhez. Az elmúlt négy évben éppen olyan döbbent ér-
tetlenséggel szemléltem és éppen olyan fájdalommal éltem át a gyűlölet sűrűsödését, az irracionális el-
lenérzés elementáris erejűvé válását egy nagy formátumú államférfi, Antall József iránt, és ugyanúgy 
nem tudtam megérteni, hogy hogyan válthat ki immunreakció szintű elutasítást valaki, akinek én szinte 
csak pozitív tulajdonságait látom. Természetes, hogy ennek következtében egyre több rokonvonást, ha-
sonlóságot véltem fölfedezni közöttük. (. . .) 

A Horánszky-mü vitathatatlan erényei a részletesség, a precizitás, a többoldalú megközelítés azon-
ban arra sarkallt, hogy ismét kipróbáljam a pszichológia tolvajkulcsait, mint ahogy megtettem ezt 
Szekfű, Hegedűs, Pethő, Gratz, Pölöskei és Vermes müvei esetében. A kulcsok most is rendre beletör-
tek a zárba. A Görgey, Tisza, Antall fenomén számomra továbbra sem megragadható. Az egyetlen ha-
szon talán, hogy biztosabb ismereteket szereztem a tolvajkulcsok rossz minőségéről, a pszichológiai el-
méletek korlátozott alkalmazhatóságáról kivételes személyiségek megismerésében, megértésében. (...) 

Tisza István 1886-ban jelenik meg először a parlamentben, huszonöt évesen, felnőtt, érett férfiként. 
Beszédének érettségét Mikszáth jóindulattal hasonlítja egy közpályán megöregedett politikushoz, öt 
évvel később az ellenzéki Csatáry Zsigmond tettetett rémülettel kiált Tisza beszédét megszakítva „Mi 
lesz belőle, ha ez megöregszik?" A kérdés másképp is feltehető, mi történt Tisza Istvánnal addig, amig 
megjelent teljes fegyverzetben a politika színterén, mire ad magyarázatot ez az első huszonöt év, deter-
minálja-e további életsorsát az a program, amely feltehetően beépült minden elképzelésébe. Az első 
pszichológiai tolvajkulcs, amelyik beletört a zárba, a Tisza István gyermek- és iljúéveinek magyaráza-
tára hivatott neveléslélektan és fejlődéslélektan. Az életrajzírók vagy lelkesen, vagy a különösséget ki-

1 A papírvágó kés 2004 ősze óta a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában van. 
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emelve emlékeznek meg arról, hogy Tisza István tizennégy éves korában érettségizik, tizennyolc éves 
korában befejezi egyetemi tanulmányait, húszéves korában doktorál. ( . . .) A komoly, kötelességtudó, 
mindenben élenjáró, nagy önfegyelmü, acélos izmú, gyors felfogású, borotvaeszű ifjú, aki érett fővel 
gondolkodik tizenöt évesen és lovagias jellemként cselekszik ugyanilyen korban, a kor nevelői eszmé-
nye lehetett. ( . . .) 

Milyen lehetett Tisza István személyisége harmincéves korában? Ha Eric Fromm gondolatmenetét 
követjük (ez a legrosszabb, amit Tisza István emlékével tehetünk), úgy könnyen felfedezhetjük a tekin-
télyelvű, autoriter személyiség lényegi jellemzőit. Tisza István életét áthatja az a meggyőződés, hogy az 
egyén sorsát érdekein és kívánságain kívülálló erők határozzák meg. Nem hamis az a megállapítás sem, 
hogy heroizmusa nem a sors megváltoztatásában rejlik, hanem abban, hogy zokszó nélkül aláveti magát 
a sorsnak. (. . .) Túlkompenzált kisebbrendűségi érzés? Miért ne? Tisza István nem volt elég gazdag, 
nem volt elég régi gróf, nem volt könnyed társasági ember, és talán hivatás-, küldetéscentrikussága a 
magánszféra örömtelenségének kompenzációja csupán. ( . . . ) 

Miért ment Tisza István azon az úton, amely számára kálvária lehetett, miért viselte el, hogy egy-
aránt támadja a szocialista gondolkodású radikális értelmiség, a liberális világ, a keresztény jobboldal, 
hogy hazaárulónak tartsák a függetlenségre törekvők éppen úgy, mint a bécsi udvar, ahol hol az utolsó 
kurucnak. hol szabadalmazott hazaárulónak nevezték (Ferenc Ferdinánd). Pethö szerint „küldetéses 
embernek tartotta magát, aki Cromwell bibliás kerekfejűinek merev komorságával ment célja felé. A 
maga csalhatatlanságánuk és árnyalattalan lelkiségének tartozott vele, hogy nem törődött eszközeinek 
erkölcsi tartalmával." Gratz úgy véli „részére lelki szükséglet volt megtenni Magyarországért mindazt, 
ami erejéből tellett" ... „ami pedig a népszerűséget illeti, azt Tisza egyenesen megvetette. Annyira nem 
törődött azzal, hogy az, amit ő azért tesz, mert azt helyesnek tartja, hogy az népszerű-e ragy sem, hogy 
gyakran az a látszat keletkezett, mintha egyenesen keresné a népszerűtlenséget." 

Mindkét jellemzés csak leírja, de nem magyarázza a jelenséget. Úgy vélem azért nem található ma-
gyarázat ezekben a művekben, mert nincs egyszerű magyarázat, Tisza István fokozatosan vált azzá, 
amit az utókornak jelent, és ezt a történelmi személyiséggé válási folyamatot a fokozatos elköteleződés, 
a növekvő szerepidentifikáció és az erősödő sorsdeterminizmus kulcsszavaival helyes jellemezni. ( . . .) 

Prototípusa volt a megküzdő magatartással jellemezhető embernek és ez a harci készenlét párosult a 
honféltés korán beleoltott erős érzésével, amelyet csak azért nem nevezhetünk rögeszmének, mert a fé-
lelem teljesen reális és megalapozott volt. Tisza István féltette a történelmi Magyarországot a nemzeti-



ségektől, féltette a dualizmust a birodalom bővülésétől vagy a bécsi szándékok változásától, féltette a 
hierarchizált társadalmi rendet a bomlástól és féltette az egész magyar fajtát, nemzetet a dekadenciától, 
az elnemzetietlenedéstől. Egy olyan országban, ahol a magyarság kisebbségben van, ahol a nemzetisé-
gek mögött fiatal, expanzív államok jelennek meg, ahol a politikai hatalom kevesek kezében összponto-
sul és ezek is széthúznak, ahol maga az alapszerkezet bomlik láthatóan, ezek a félelmek magalapozot-
tak. Evvel magyarázható talán az a komorság és pesszimizmus, ami oly gyakran megjelenik Tisza Ist-
ván szavaiban, magatartásában. Karakterének lényege, hogy a veszélyeztetettségre keménységgel, a tá-
madásra harciassággal, a nehézségekre makacssággal reagál. így ír: Reserves húsz esztendőn keresztül 
gyötört a gondolat, hogy a Monarchia és benne a magyar nemzet pusztulásra van kárhoztatva, mert az 
Úristen el akarja veszteni azt, akinek elveszi az eszét.''1 Hogyan reagálhat az az ember, akiben erős a har-
ci kedv, aki mélységesen meg van győződve saját igazáról és telve van aggodalommal, ugyanakkor a 
protestáns predesztináció fatalizmusával félelem nélkül él, arra, hogy a lakosság viszonylag csekély há-
nyadát képviselő, gondosan szelektált, választójogú lakosság által kijelölt, túlnyomórészt a középosz-
tályhoz és az arisztokráciához tartozó képviselők technikai obstrukcióval, a parlament bútorzatának 
összetörésével és macskazenével akarják - szerinte minden bizonnyal érdektelenül kicsinyes szem-
pontok miatt - meggátolni őt küldetésének teljesítésében, honmentő munkájában. Ismert a reakció. 
Erőszak és keménység. (...) 

Politikai pályafutása mély csalódások sorozata és ezek a csalódások keményitik meg és teszik 
ugyanakkor rezignáltabbá. Tisza István elveszíti a hitét a nemzetben - értve ez alatt a választópolgáro-
kat - , amikor 1905-ben vereséget szenved a választásokon. (...) Evekig tartott, mire felépült ebből a 
megrázkódatásból és visszatért megváltozva, de nem az irányban, ami általában ilyen esetekben várha-
tó. Nem taktikusabb, a népszerűséget jobban kereső, a közvéleményre, az ellenzékre inkább tekintettel 
lévő reálpolitikus tért vissza, hanem a harcos, élesebb karddal, nehezebb páncélban, jobban szervezett 
sereggel. Adynak igaza volt, valóban a mester jött a kontárok után, a parlament és a nemzet illúziójával 
leszámolt irányító. 

Második nagy csalódása az igazságszolgáltatásba vetett hit megrendülése, amikor az esküdtszék fel-
menti Kovács Gyulát, a Tisza István elleni merénylet elkövetőjét. 

A harmadik talán nem csalódás, de katartikus élmény; az első világháború kitörése. Bizonyított, 
hogy Tisza István ellenezte a háborút, kiolvasható beszédeiből, tetteiből, hogy csaknem úgy félt a győ-
zelemtől, mint a vereségtől, hiszen mindkettő végveszélybe sodorhatta a dualista szerkezetet. Lényével 
ellenkezett volna, ha a döntés után félreáll, ha lemondással fejezi ki ellenvéleményét. (....) Aháború, a 
háborúban helytálló ország irányítása volt Tisza István igazi küzdőtere és bár nem ő akarta a háborút, ő 
maga lett a háború külföld és belföld, szövetséges és ellenfél szemében egyaránt. (.. .) Tisza István tra-
gédiája, hogy a magyar erőfölény csak a Monarchia agóniájából jöhetett létre. Ezért különösen erős tra-
uma számára az osztrák miniszterelnök meggyilkolása és Ferenc József halála. ( . . .) Ami ez után jött, az 
már valóban az utolsó felvonás, a félreállítás, a halál keresése a harctéren, majd a drámai pillanat, 
amelyben Tisza István kimondja saját halálos ítéletét: az 1918. október 17-i parlamenti beszéd, amely-
ben bejelenti, hogy a háborút elvesztettük. Nem túlzás a halálos ítélet kifejezés. Tisza István nem a há-
ború megindításával, nem a Monarchia háború alatti irányításával, hanem a háború elvesztésével és az 
elvesztés deklarálásával hívta ki maga ellen a gyilkos indulatot. (.. .) Személye annyira összeolvadt a 
harcoló központi hatalmakkal, hogy a vereség beismerése lehetetlenné tette a rendezett visszavonulást, 
az előnyt kicsikaró szívós ellenállást és tárgyalást. Tisza István itt veszítette el harcoló énjét. Nem volt 
ereje megtartani vezető szerepét az utolsó felvonásban, nem volt meg benne az az erő, ami meg volt 
Görgey Artúrban, hogy véghezvigye a fegyverletételt. ( . . .) Az utolsó napok krónikája meggyőzött ar-
ról, hogy Tisza István bevárta a halált, nem akart élni, nem akarta túlélni a Monarchiát, nem akart élni, 
ha már nem tudta teljesíteni küldetését. (.. .) Alig vitatható, hogy Tisza István bűnbakká vált és tudatta-
lanul, de önként vállalta a bűnbak szerepet. (.. .) 

A tragikus vég nem megfejtendő rejtély. Valóban így kellett történnie. A megoldandó rejtély, a meg-
oldhatatlannak tünő rejtély az előzményekben van. Miért nem hatott egymásra csillapítóan Tisza István 
és környezete, miért a pozitív visszacsatolás elve érvényesült, miért vált egyre keményebbé, ridegebbé, 
életelutasítóbbá a küldetéses férfi és miért nem tudta soha, semmikor feloldani az őt körülvevők egy ré-
szének ellenérzését, gyűlöletét. ( . . .) Tisza István képtelen volt önmaga elfogadtatására, a kompro-
misszumok keresése, a másik másságának legalább felületes, ideiglenes elfogadása révén. (. . .) Elutasí-
totta a népszerűséget, elutasította a hízelgést, elutasította a melegséget és elutasította az elnézést. Lát-
szólagos flegmatikussága, természetes fölénye és az emberekhez való értékelő viszonyulása, kategori-
zálási hajlandósága a gőg, a lenézés, az önimádat érzetét kelthette. ( . . .) Távoli rokonság fedezhető fel e 
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tekintetben is közte és Görgey Artúr között, és bármilyen eröszakoknak tűnik és talán kegyeletsértönek, 
... valami halvány analógia felfedezhető Antall Józseffel is. ( . . .) 

Ha van jó megközelítése a rejtélynek, az időben, térben, szituációban egyaránt távol. Sörén 
Kirkcgaardnál található meg. Ő beszél a rezignációról, a rezignáció végtelen mozdulatáról, amelyet 
nem megtenni gyávaság, puhányság, a lelkesültség hiánya, mert csak a rezignáltsággal jut el az ember 
arra a magasztos méltóságra, hogy önmaga cenzora legyen. De van valami túl a rezignáción, mert ez az 
utolsó stádium, amely megelőzi a hitet. Aki meg tudja tenni a hit mozdulatát, az eljut az egyetlen köte-
lesség, Isten akaratának teljesítéséhez és a mindenről lemondással szemben, mindent megkap. Úgy 
gondolom, Tisza István nem a rezignáció, hanem az Ezen Túli, a hit lovagja volt és az a távolság, ami 
így közte és az őt körülvevő emberek között óhatatlanul kialakult, szükségszerűen váltotta ki vagy a 
csodálatot, vagy az ellenérzést. 

(Forrás: Horánszky Lajos: Tisza István és kora II. kötet. Tellér. Bp., 1994.) 
A szöveget gondozta: Batahó Zoltán 

125 éve született Papp Simon, 
„a kőolaj kutatás atyja" 

,ylz /. világháborúban a megtépázott Magyarországról Angliába hívnak egv ma-
gyar geológust, akiről azt tartják, hogy elég csak a térképre böknie, és ott nyomban 
olajat találnak."' 

Nem volt a magyar tudománynak két olyan tragikus sorsot 
megélt embere, akiknek a tudományos munkájuk miatt az éle-
tük forgott veszélyben. A sorsuk azonossága mellett életük is 
sok párhuzamosságot mutat. Mindketten Erdély szülöttei. Az 
idősebb dr. Papp Simon, aki 1886. február 14-én született 
Kapnikbányán. A fiatalabb dr. Pávai-Vajna Ferenc két héttel 
később 1886. március 6-án született Csongván. A középiskola 
befejezése után mindketten a természettudomány müvelését 
választották. Papp Simon Kolozsvárott dr. Szádeczky Kardos 
Gyula geológus professzor, Pávai-Vajna Ferenc Budapesten 
dr. Kocli Antal geológus professzor hatására választotta élet-
hivatásul a geológusi pályát. Mindketten doktoráltak geológi-
ából. A sors az egyetemi évek után 1911 -ben hozta őket össze 
Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Főiskolán, ahova a 
fiatal szakembereket dr. Böch Hugó geológus professzor csá-
bított el tanársegédjeinek. O indította el őket - a kor kihívásá-
nak megfelelően - a szénhidrogén kutatás terén. Eletük 
1920-ig összefonódott. 1917-1919 közötti években együtt 
mutatták ki a horvátországi un. száva-redök dél-dunántúli 
folytatását és a budafapusztai boltozatot, amelyet Papp Simon 

Papp Simon arcképe, 1962 f ú r t m e 8 l 9 3 7 - t c b n j á r 9-én. Ez volt Magyarországon az első 
jelentős kőolaj és földgáz előfordulása. „Hazánk azon nagyjai 

közé tartozik, aki mint úttörő, valami újat és jelentőset, országos érdekűt alkotott, ami keveseknek jutott 
osztályrészül. Eredményekben gazdag, de küzdelmekkel is terhelt életpálya korszakokat, világrészeket 
íve! át. sikerek és megpróbáltatások egyaránt kísérik hosszú életútját.'"2 mondta róla a szintén erdélyi 
származású dr. Csiky Gábor, születésének 100. évfordulóján. 

Tudnunk kell. hogy a trianoni területi veszteségek utáni időkben, amikor kiderült, hogy a megcson-
kított és leszegényedett országban kőolaj- és földgázkutatás saját erőből nem folytatható, a hazai kuta-
tók szétszóródtak. Böch Hugó Teheránba távozott. Papp Simon a horvátországi Bitumen vállalathoz ke-

1 Osgyán Edina: Dr. Papp Simon a magyar olajmágus. Hamu és Gyémánt Magazin. Bp.. 2006. 126. 
" Dr. Csiky Gábor. Papp Simon a magyar kőolajbányászat megteremtője. Földtani tudománytörténeti évkönyv 

l l . s z . (1983-84) Bp.. 1988. 121. 
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