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Tőkéczki László

Tisza István vallásossága és társadalmi nézetei

A személyiség mélyrétegeinek meghatározó elemeihez tartozik a hite, a vallásos
sága, amely messzemenően formálja a világról és az emberről való felfogást s azt 
az értékvilágot, amely az egyéni és a közösségi gyakorlati magatartást irányítja. A 
marxista történetírás általában csak érdek-személyiségeket ismert, mivel az érték- 
orientációt általában az ideológia, vagyis a „hamis tudat” illetve a puszta „érdek
leplezés”, valamint az ellenfelek „megtévesztése” eszközének tekintette. Valójá
ban azonban a „legérdekebb” embernek is nyilvánvaló értékorientációi, hite és - 
akár öntudatlan - identitása van. A világról tisztán érdekalapúan gondolkozni nem 
lehet, mivel minden személyiséget - jól-rosszul -, valamilyen értékrend jegyében 
is neveltek, s így még a tagadásoknak is értéktartalmuk van.

*

Tisza István vallásosságának mély családi és közösségi gyökerei vannak, amely 
akár rutinszerű magátólértetődőségként is befolyásolhatta volna életét. Elődeinek 
öntudatos református hite sem volt puszta, elvont személyes/magánügy, egyértel
mű egyéni életvezetési és közösségi cselekvést jelentett. Szolgálni és áldozatot 
hozni egy nem előnyös helyzetű egyház/közösség érdekében, nos, ez eléggé cáfol
ja az érdekelvüség, a haszon és hatalom keresésének esetleges feltételezését. Tisza 
István elődei a legkülönbözőbb pozíciókban és módon szolgálták a református 
egyházat, s ez olyan hagyományt is jelentett a korán érő gyermeknek, amellyel 
elég korán tudatosan is szembesült.1

A mélyen hívő, szeretetteljes anyai keresztyén „modell” mellett a gyermek Ti
sza Istvánt igen jelentősen befolyásolta nevelője, a nagy műveltségű Géresi Kál
mán, aki a kor református (tiszántúli) ortodoxiája és a nyugati modellt követő libe
rális protestantizmus „közötti” hívő ember volt, aki a tudás és a műveltség nagyra 
becsülésével az alkatilag is racionális ifjú Tiszát inkább a liberális protestantiz- 1

1. Országgyűlés Képviselőházi Napló (ezentúl: OKN.), 1898. március 26. 291 .o.
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mushoz kapcsolta. Amint hogy ahhoz kapcsolta minden, a „korszellem” éppen 
úgy, mint az olvasmányai és tanulmányai is.

Ez a liberális protestantizmus (sokaknál deizmus, sőt egyszerű „haladás hit” 
vagy etikailag hasznos polgári meggyőződés) nagyon szorosan kötődött a politikai 
és gazdasági liberalizmushoz, amely az akkor óriási tudományos-technikai haté
konyságnövekedés mindent megoldó hitében élt. Az ésszerű szabadság mind az 
életben, mind a piacon állítólag az igazságos berendezkedést szolgálta, noha Tisza 
István ifjúsága idején már egyre hangosabb lett a kritika, főleg a kapitalizmus tár
sadalmi következményeit illetően. Tisza müveit, sokat olvasó emberként ismerte a 
kritikákat, azok jelentős részét jogosaknak is tartotta, de egyértelműen elutasította 
az új radikális, baloldali eszmék ateizmusát és materializmusát s azt a látomást, 
hogy emberi eszközökkel tökéletes világot lehetne teremteni.

A tradicionális, „népegyházi” világba beleszületett Tisza István nem lett szo
kásszerű keresztyén s főleg nem volt a dogmákat ismételgető hívő. 0  „meghar
colt” a hitéért és „kiküzdötte” azt, ami azt jelenti, hogy számot vetett minden (ke
resztyénellenes) kritikával és végiggondolta racionálisan az alternatívákat és egy
ben a következményeket is. Ezek alapján Tisza István az emberi ész Istenhez való 
szükségszerű megtérését hirdeti, amely természetesen azt is jelenti, hogy el kell 
fogadni a teremtési rend emberileg sokszor paradox, de meghaladhatatlan voltát: 
„Meg vagyok róla győződve, hogy amint a felületes műveltség elvezet a vallástól, 
úgy az igazi, a mély gondolkodás visszavezet a valláshoz. Mert bármily téren, az 
exakt tudományok terén is, a gondolkodó elme mihamar eljut az ész határaihoz, 
eljut ama problémákhoz, amelyeket bonczoló ésszel s a dialektika módszerével 
megérteni, felfogni nem lehet és ha ekkor a teljes szkepszis sivárságában elmerül
ni nem akar, kell, hogy visszatérjen a vallásos érzéshez, az Istvenben való meg
nyugvás sziklaszilárd talajához”'

Míg a „modern” ateista irányzatok képviselői ezt az álláspontot a polgári világ 
„irracionálishoz” való „menekülésének” minősítik, addig Tisza István válasza ezekre 
a sokféle racionális pótvallást teremtő újdonságokra csak az, hogy nagy kár „a mi 
szegény, nyomorult emberi elménkkel . . .  azt mondani, hogy én nem hiszem azt, 
amit én meg nem értek”2 Szó nincs tehát arról, hogy Tisza István ne lenne hajlandó 
szembesülni mások „lázadó” gondolataival, pusztán arról van szó, hogy a népsze
rű - vagyis a népnek, a hátrányos helyzetűeknek a hatalom megszerzésének érde
kében hízelgő - tézisek realitására, értelmességére rákérdezve áll ki az utópisták 
szerint „rossz” és „elavult” világrend mellett: „A szocialisták szerint azt kívánja a 
természetjog, hogy mindenki egyenlő vagyonnal jöjjön a világra s a születés által 
okozott vagyonküiönbség égbekiáltó igazságtalanság. És a természetjog, az igaz-

2. Tisza István: Protestáns hit és felvilágosodás, Protestáns Szemle, 1909. 566.0.
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ság szempontjából aligha nekik nincs igazuk. Hát van-e abban igazság, hogy vala
ki, csakis mert véletlenül gazdag szülök gyermeke, kényelmes tétlenségben élhes
se át életét, míg mást, aki az Úrnak éppen olyan teremtménye, születése örökös 
munkára, örökös nélkülözésre kényszerít. Vagyonunk fönnmaradása a halálunk 
után s átszállása azokra, kiket szeretünk, leghatalmasabb rugója a vagyonmegtar- 
tásnak. A családi élet folytonossága egyik nemzedékről a másikra s evvel együtt az 
örökösödési jog az emberiség anyagi és erkölcsi exisztenciájának létföltétele, mely
nek szükségét csak hígvelejű utópisták vagy rossz lelkű izgatok vonhatják kétség
be, de alapját csakis (ama) célszerűségi indokok képezik. Az igazság szempontjá
ból igen bajos volna indokolnunk”3

Tisza István sem s más sem tudja azt, hogy miért alapszik a teremtési rend a 
sokféle egyenlőtlenségen, azt azonban viszonylag egyszerű volt belátni, - ma már 
feleslegesen véres tapasztalatok után mindenki tudhatja is! -, hogy hatékony társa
dalom és civilizáció sincs egyenlőtlenség, azaz, például nem egyenlő magántulaj
don nélkül. Ábrándozni éppen lehet ma is „egyenlőségi igazságokról”, de azok 
nem vezetnek sehová, illetve egyértelműen az értelmetlen erőszakhoz vezetnek: 
„Amíg az emberi természet alapjában meg nem változik, addig a magánvagyon és 
a magántőke fogja képezni a termelés, az anyagi jólét egyedüli biztos alapját, ad
dig minden olyan terv és törekvés, mely ennek megváltoztatására irányul, mely 
legalább is a termelésben használt tőkére nézve bizonyos kollektivista szempontot 
állít fel: merő utópia lesz, mely hiú ábrándokra és esetleg ártatlanul kiontott vérre 
vezet”4 (kiemelés - T. L.)

Tehát Tisza István - a „haladó” történetírás szerint - forradalomellenes állás
pontra helyezkedett önző nagybirtokos Junker” volt. A valóságban azonban a „for
radalom” (=újkori értelmiségiek „tudományos”, ténylegesen utópista társadalom- 
mérnökösködése) helyett ő kétféle más „megoldást” is kínált a társadalmi bajok 
ellen. Ennek egyik útja az egyének közösségi feladatvállalása, a keresztyén szol
gálat-etikának megfelelően. Itt egyszerre van szó egyéni karitászról („Aki elég 
szerencsés helyzetben született arra, hogy mentve legyen az élet fenntartásáért 
vívott küzdelmektől, más bajával is kell egy kicsit törődni”5) és közélet önzetlen 
(ingyenes) szolgálatról („Azt tartom, minden független szociális állású s főleg föld
del bíró embernek kötelessége erőinek megfelelő körben részt venni a közéletben. 
Valódi szabadságot és rendet teremtő alkotmányosság egyik alapfeltétele, hogy 
ezen noblesse oblige hassa át az illető körök minden tagját, elég szomorú, hogy ez 
annyira kihalóban van nálunk”6)

3. Tisza István összes munkái (ezentúl: T1ÖM) I.k. Bp., 1923. 370.O.
4. OKN, 1897. február 9. 261 .o.
5. Tisza-emlékkönyv, Debrecen, 1928. 61 .o. (Géresi Kálmánhoz írt levélből)
6. U.o. 62.0. (Tóth Istvánhoz, az ifjúkori baráthoz írt levél)
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Más oldalról Tisza István meg volt győződve arról a „haladásról”, amely a tu
dás, a technika és az erkölcs együttes „fejlődése” folytán szükszégszerüen  el fog 
következni nálunk is s így a tömegek bajait orvosolni fogja az idő. Azt is mondhat
nánk, hogy Tisza a liberális „fejlődés-elv” jegyében harcolt a „demokratikus” for
radalom ellen: „Ezt a magasztos elvet (t.i. az alsó osztályok felemelését - T. L.) 
felforgató teóriák megvalósításával soha nem fogjuk elérni. De a technika haladá
sa jelenlegi társadalmi rendünk alapján nyújt biztos módot reá. A gépek fokozták a 
munka produktivitásának lehetőségeit, maga a produktivistás kevésbé testi erő, 
mint szellemi és erkölcsi fajsúly kérdése. A munkás szakképzettségétől, értelmes- 
ségétől és megbízhatóságától függ és ezzel együtt jóformán korlát nélkül fokozha
tó. Fokozzuk a munkás ezen tulajdonságait, azzal a munka produktivitását, a nem
zeti termelés értékét, a nemzeti jövedelmet fokoztuk. E többlet eddig nem sejtett 
jólétet biztosíthat a munkásnak a társadalom többi osztályainak károsítása nélkül. 
Magasabb munkabér, rövidebb munkaidő, tisztességes lakás, a művelődésnek és 
kellemes társas együttlétnek, szóval emberhez méltó exisztenciának számtalan le
hetősége nyílik meg a munkás előtt, amint erejének, értelmességének s a vállalt 
munka teljesítésében tanúsított buzgalmának és hűségének segélyével értékesebbé 
teszi a nemzeti termelést”7 (kiemelés - T. I.)

Szerencsésebb világtájakon ilyen alapokon bontakozott ki a „jóléti állam”, 
amelyhez képest nálunk utópisták és „forradalmárok” elit- és hatalomváltásban, 
politikai „demokratikus” eszközök varázserejében bízva hevítették az „osztályhar
cot”, amelyben az „igazság” érdekében persze, de minden meg volt engedve s az 
erkölcsöt csupán, mint a „burzsoázia” félrevezető módszerét tekintették a „haladó 
erők”. Vagyis a „humanizmus” jegyében bizonyos egyéneknek és társadalmi cso
portoknak nincs joguk, csupán az eltűnés, a feiszámolódás/likvidálás más oldalról 
lehet a sorsuk. Tisza István ugyan jó liberálisként elfogadja az „osztályok” és az 
„osztályharc” tételét, viszont hívő keresztyénként, az egyház(ak) szolgálatával lé
nyegében fel akarja azt számolni, hiszen az egyháznak minden ember és minden 
társadalmi csoport számára van örök értékelvű mondanivalója és gyakorlata: „Áll
jon ott (ti. az egyház - T. L.) a szegény ember oldalán, tartsa őt vissza a materializ
mus, az élvhajhászat s az osztálygyűlölet végzetes indulataitól, legyen igaz barát
ja, hű tanácsadója, lelki gondozója az élet minden viszonyai, küzdelmei, szenve
dései között, töltse meg erkölcsi tartalommal, a szeretet szellemével gazdasági 
érdekeire irányuló törekvéseit is . . .  De álljon oda a gazdag ember mellé is. Figyel
meztesse őt azon nagy és magasztos hivatásra, amely ezen a téren (ti. a társadalmi 
tevékenységben - T. L.) vár reá; hozza lelkét a szegény emberhez közelebb; tegye 
fogékonyabbá azon áldásos szerep iránt amely a körülötte élő nép lelki gondozása

7. TIÖM, I.k. 588.0.
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terén vár reá. Az egyháznak ez a hivatása nem egyedül a lelkészi kar vállaira nehe
zedik. Mi egyetemes papság vagyunk.”8

A szocialisztikus, kollektivista nézetek elleni harcban Tisza István egyszerre ke
resztyén és józanul racionális érveket vonultatott föl egy olyan világban, ahol a „mo
dern” értelmiségi kritika minden fennállót kikezdett, miközben saját (utópista) „aján
latait” a tökéletesség Ígéretével hirdette. Tisza szerint azonban: „Olyan emberi intéz
ményt, mely a visszaéléseket lehetetlenné tegye, nem mutathat fel a történelem s nincs 
könnyebb, mint e visszaélések tendenciózus előtérbe állításával érni el bizonyos ha
tást. Minő hálás théma például szembe állítani egy feslett életű, hitvány, jellemtelen 
nagyúr alakját a derék, becsületes szegény emberével ... Hálás tárgy s földolgozott 
versben és prózában, szebbnél-szebb variációkban, de nem győzött meg egy okos 
embert sem az egyéni tulajdon eltörlétének helyességéről”9

Tisza István azonban nemcsak a „tudományos” kollektivista utópizmus ellen ha
dakozott eltökélten, hanem az individuális-szabadságos/libertinus elvek ellen is, ame
lyek tulajdonképpen az önistenítő embernek mindent megengedtek. Ő a teremtési rendet 
itt a hit küldetést, rendeltetést felismertető gyakorlatában látta: „Keresztyén, ki meg
alázza magát Istene előtt, de erős szövetségben él Istenével s kit Isten irgalmába vetett 
bizodalma e világ hiúságai, kételyei, kisértései és megpróbáltatásai fölé emel . . . Ke
resztyén, ki tisztában van az élet nagy problémáival és Isten akaratában megnyugodva 
tölti be rendeltetését, küzdi meg az élet harcát s fogadja, mit reá mért a sors”10 11

A „modern” szabadsággal szemben Tisza nemcsak a keresztyénséget állítja szem
ben, hanem a létezés meghaladhatatlan kötöttségeit, függéseit, amelyek nélkül a tár
sadalom és a nemzet nem működhet: „Olyan szívesen helyezzük magunkat a világ 
közepébe. Olyan szívesen szabadítjuk fel magunkat mindazok alól az alkalmatlan eti
kai korlátok alól, melyek akkor, amidőn a porszemet szerves kapcsolatba hozzák a 
mindenséggel, amidőn az atomot beleillesztik magasabb rendű lények életébe, ame
lyekhez csak azáltal emelkedhetik fel, hogy törvényeiknek aláveti magát, tényleg sza
badabb, igazibb, magasabb rendű élet sorompóit nyitják meg a véges ember előtt, 
mert hiszen az egyént csak az emelheti fel, ha magasabb céloknak aláveti magát; csak 
az teheti valóban szabaddá, ha hivatásának szolgálatába szegődik”" íme a protestan
tizmusnak „laikusokra” is kiterjesztett „eredeti” vocatio gondolata, amely valóban a 
forradalom ellen hat.

Természetes az is persze, hogy a közösségi jellegű emberi létezés mindig hierar
chikus, viszont nagyon érdekes az, hogy a társadalmi tagoltságot természetesnek tar-

8. Tisza István: A szocializmus és az egyház, Bp. 1903. 21 ,o.
9. T1ÖM, I.k. 370-37l.o.
10. Gondnoki székfoglaló beszéd, Bp. 1902.5.o. (elhangzott Nagyszalontán, 1902. szep

tember 4-én)
11. TIÖM I. k. 532.0.
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tó Tisza István a szellem, a műveltség birodalmában teljesen „demokrata”. Ez a véle
ménye is egyértelműen következik a protestáns biblikusságból: „Micsoda forradalmi 
gondolat volt, hogy gondolkozó lénynek tekintsünk minden embertásunkat, s hogy 
minden embertársunkban a keresztyén társadalomnak öntudatos tagját lássuk, akit 
egyenrangú polgárrá teszünk a leghatalmasabbal, mert az kezébe is odaadjuk a vallá
si igazságok egyetlen kútfejét: a Szentírást”12 Tisza István történetileg is büszke hit
testvéreinek szellemi („bildungsbürger”) demokráciájára s ezt bővebben kifejti gróf 
Bethlen Mihálynak 1691-ben született naplójával kapcsolatban: „Műizlése nullán alul 
van . . . több érdeklődést tanúsít a drágaságok, raritások, monstrumok iránt, mint a 
műkincsek iránt. . . Tudományos műveltség dolgában azonban teljesen megüti korá
nak legmagasabb mértékét . . . Ami végül az igazi felvilágosultságot illeti, abban 
megelőzi korát. Az a humanizmus, amely az árvaházak, szegényházak iránt kelti fel 
érdeklődését, igen ritka jelenség a XVII. században. Igazán meglepő, milyen ritkán 
találunk naplójában a felekezeti elfogultság nyomaira . . . Abban a korban Erdély volt 
az egyetlen hely széles e világon, ahol ez a felvilágosult, türelmes felfogás kifejlőd
hetett. Ugyancsak Erdély társadalmi élete, Bethlen Gábor, Rákóczi György, Lorántffy 
Zsuzsanna legszebb tradíciói tükröződnek abban a jó pajtási és baráti viszonyban 
vissza, amely a fiatal főurat a külföldi egyetemeket felkereső kálvinista diákokkal 
köti össze . . . gőgnek, arisztokratikus előítéletnek sehol, semmi nyoma”13

Vagyis Tisza Istvánban a történelmi érdemek és az egyéni szellemi-lelki minő
ség adták a demokrácia alapját. Innen táplálkozott az általános választójoggal szem
beni ellenszenve, amelyben az „éretlen” tömegnek hízelgő demagógia uralomra 
jutását látta. (Noha tudta, hogy a korabeli cenzus sem tudta megakadályozni a 
közönyt, a vesztegetést és a demagógiát) Persze a hazai soknemzetiségű helyzet
ben leginkább attól félt, hogy az „internacionalizálódott” műveltebb magyar töme
gek miatt a fanatizálható kevésbé művelt nemzetiségi politikai erők jutnak több
ségre, s akkor elvész a magyarságnak a dualizmusban kapott kedvező történelmi 
esélye hazája integritásának megőrzésére. Nem véletlen az, hogy e kérdés lassú 
„tömegeket felemelő” iskolázási programja nála született meg, amelyet majd az 
államtitkár munkatárs Klebelsberg Kuno fog megvalósítani. Tisza István, jó libe
rálisként, e kérdésben általában etikai racionalistaként gondolkodott, vagyis úgy 
gondolta, hogy a minél több tudás az embert jobbá is teszi, noha másrészt tudta azt, 
hogy „semmiféle tanultság nem segít a morális romlottság ellen”14

12. GrófTisza István elnöki megnyitója a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság díszgyű
lésén, Protestáns Szemle, 1909. 483.0.

13. TIÖM, I.k. 580.o.
14. Tisza-emlékkönyv, Debrecen, 1928. 57.o. (Szentpéteri Kun Béla: Tisza István ifjúkori 

levelei)
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Ezért is volt a racionális és liberális Tisza István aki a dogmákat sem szerette15, 
a régi tekintéllyel is alátámasztott társadalmi szabályoknak a hive. Ő úgy gondolta, 
hogy azoknak nem csak hátrányai vannak: „Nincsenek meg (tehát) ma már azok a 
tekintély által megszabott sarokoszlopai az emberi gondolkodásnak, amelyek, ha 
talán akadályul szolgáltak a haladásnak, de legalább biztos zálogát képezték az 
emberiség nagy tömege lelki egyensúlyának és lelki megnyugvásának. Ma már 
ezeket a főoszlopokat a lélek belső oszlopaival kell pótolni. Ma már azon szellemi 
fegyverekei szemben, amelyek ostromolják az emberiség hitét, szellemi védeke
zéshez kell nyúlni”16 Tisza a „modern”, napi politikai célokra felhasznált „szocio
lógiát” is a feltétlenül elfogadandónak deklarált, dogmaszerű tézisei miatt utasítot
ta el. Ugyanis nem látott különbséget a vallási dogmákat felváltó „tudományos” 
dogmák, ahogyan a „burzsoázia diktatúrát” felváltó „proletár diktatúra” között. 
Számára mindkettő a gondolkodás szabadságát sérthette. (Hangsúlyozandó egyéb
ként, hogy Tisza a gondolkodás szabadságát és a szabadgondolkodást - egyébként 
nagyon helyesen - ellentétnek látta hiszen a szabadgondolkodás nem akarta tűrni 
azt, ha valaki - úgymond - elavultan, etikai-hitbeli kötöttségekkel gondolkodott.)

Tisza István egyébként sehol sem szerette a dogmatizmust, noha - még barátai 
szerint is - bizonyos általa felismert szükségszerűségekkel kapcsolatban (pl. a du
alizmus fenntartása, az általános választójog elutasítása stb) szinte dogmatikus
ként viselkedett. Valójában azonban ő telivér politikusként mindig a közösségnek 
hasznot hozó célszerűségeket védelmezte, s ezért utasította el a mechanikus után
zásokat, amelyek valószínűleg (politikailag) célszerűek voltak máshol, de ame
lyeknek alkalmazása akár veszélyek vagy bajok forrása lehetett idegenben. Egy 
nemzetileg homogén állam módszerei és struktúrái például nem célszerűek egy 
nemzetileg (és felekezetileg) heterogén közegben. S ugyanez érvényes egy gazdag 
és egy szegény ország viszonylatában. Tisza István különösképpen kiemelte min
dig azt, hogy egy jog birtoklása és a vele való helyes élés s nem visszaélés mindig 
a személy minőségétől függ, a jog önmagában nem teszi jobbá az embereket, aho
gyan a hatalom sem!

Ezért kereste Tisza mindig azt, hogy hogyan lehetne az emberi minőséget fokoz
ni. A már említett iskolázási terveken túl még két területen látott esélyt a saját maga 
elképzelte nem konfliktusos nemzeti társadalom építésére. Az egyik ismét nem vé-

15. „Minden dogma emberi mü. Magán viseli az emberi gyarlóság bélyegét és annak a 
kornak a bélyegét, amelyben megszületett . . .  A dogmára lehet szükség . . .  De a 
dogma fogalmából, a fejlődés fogalmát kizárni nem lehet. . .  A dogmát nem tolhatjuk 
a krisztusi igazságot kereső elme és Jézus Krisztus közé. A dogma igenis ott állhat, 
hogy fonalat adjon azoknak, akik megnyugszanak abban a tanításban, amit az egyház 
ad” Protestáns hit és felvilágosodás, 568.0.

16. U.o. 562.0.
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letlenül, a protestáns egyházi-gyülekezeti autonómia példájának, a másik a nemesi 
vármegye önkormányzati hagyományainak általánossá tétele volt: „Át kell vezetni 
a társadalmat az önkormányzatnak az iskoláján. Oda kell vinni a társadalmi tevé
kenység terén a nemzetet, hogy ki-ki foglalkozzék nemcsak a saját ügyeivel, hanem 
az osztálytársainak (sic!) hitsorsosainak ügyeivel is; részt vegyen a gazdasági élet 
az egyházi élet terén oly autonómszervezetek működésében, amelyek megannyi 
iskoláját képezik azután a politikai életnek és abba a helyzetbe hozza a társadalmat, 
hogy bizonyos érettséggel, bizonyos helyes gyakorlati érzékkel, bizonyos politikai 
judiciummal foglalkozhassék azután az ország sorsával is”17

A másik „minőségtermelö”, tehát pozitív társadalmi tőkét előállító viszonynak 
Tisza István a patriarchális, tehát egyenlőtlen, de kölcsönös egymásrautaltsági em
beri munkakapcsolatokat tekinti. Egy ilyen viszonyban, főleg az „érett korú” sze
replők között olyan felelősségi szemlélet alakulhat ki, amelynek révén el lehet te
kinteni az anyagi nincstelenség vagy az iskolázatlanság problémájától: „Ma még 
Magyarországon vannak jóravaló gazdák és természetesen állandó cselédek legin
kább jóravaló gazdáknál lesznek találhatók, akik igazán foglalkoznak cselédjeikkel, 
akik szellemi érintkezésbe is jutnak velük. És én azt hiszem, hogy az a cseléd, aki 
huzamosabb időn, évek hosszabb során át egy gazdánál volt, egyfelől a maga erköl
csi megbízhatóságáról ad tanúbizonyságot, másfelől alkalmat nyert az emberi társa
dalmat mozgató kérdéseket olyan oldalról is meglátni és tekintetbe venni, ami bizo
nyos magasabb érettségre, bizonyos helyesebb ítélőképességre képesíti őt”18 

Lehet persze a fenti szavakat - utólagosan - ókonzervatív utópizmusnak minő
síteni, azonban a magyar társadalom történetében számos bizonyíték van arra, hogy 
a cselédeskedés, az „úri szokások” és a polgári életforma megismerése, milyen 
magasabb szellemi, életvezetési aspirációk kiindulópontja lett. (lásd pl. székiek 
kolozsvári cselédeskedését vagy Sütő Andrásék pusztakamarási „egyéni” esetét!) 
Tehát Tisza István inkább bízott a hagyományos világ etikummal áthatott viszony
latainak szerves, lassú, pozitív változásaiban, mint a modern világ „tudományos” 
recipéiben, amelyek egyébként is szembeállították egymással a hitet és a tudo
mányt, azt a két szférát, amelyek Tisza Istvánban személyes kiegyensúlyozottság
ban léteztek. Sajátos egyensúly ez, mert nemcsak a „balról” érkező, tisztán racio
nalista tanokat utasította el, hanem az újjáéledő neokonzervatív katolikus tekin
télyelvűség uralmát is. Tisza a „fejlődést” is s mintegy a Bibliát parafrazeálva (“ha 
Istentől van a dolog . . .”) gondolkodik a „kellemetlen” újdonságokról is: „Én 
egyáltalán nem vagyok barátja annak, hogy bárminő kellemetlennek látszó moz
galomnál az emberek az árnyékuktól is megijedjenek. Én a magam részéről abban

17. Tisza István képviselőházi beszédei (ezután: TIKB), IV.k., Bp. 1937. 160.o.
18. TIKB, IV.k. 937.0.
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a nézetben vagyok, hogy az ilyen áramlatok saját magukban hordják ellenszerü
ket; hogy a leghelyesebb és a leggyökeresebb orvoslás az, ha lefolyni hagyja az 
ember a hullámot, ha mesterséges akadályok, tiltó eszközök alkalmazása által nem 
nehezíti meg a kijózanodásnak azon természetes processzusát, amely a dolognak 
legjobb ellenszerét képezi”19

A társadalmi mozgások, változások Tisza István számára olyan hullámszerüsé- 
gekben zajló folyamatok, amelyeknek mindig van jó hozadéka, pozitiv tanulsága is. 
Tisza még a gazdasági materializmustól sem tagadja meg tudományos hozadékának 
elismerését, amennyiben az fontos történelemalakító anyagi összefüggésekre muta
tott rá. Baj csak ott van - szerinte - ha a „szerves” és „szabadságos” változások 
helyett egyesek akár erőszakosan vagy célszerűtlenül akarnak változtatni. Hangsú
lyozni kell, hogy Tisza István, vezető magyar politikusként mindig magyar prioritá
sokkal gondolkodott, felelősségét a nemzeti közösség egészéért hangsúlyozta. Az 
élénken nyomon követett nyugati világot, még az olyan nagy rokonszenwel nézett 
angolt sem gondolta közvetlenül utánozhatónak. Tisza István a sokak fejében ma is 
élő képpel ellentétben nem volt erőszakos, csupán következetes ember. Bizonnyal 
nem ártott volna, ha több benne a rugalmasság. О azonban predestinációs hitű em
ber volt, úgy tudta s hitte is, hogy a világot Isten vezeti: „Nem vak sors szeszélye 
hányja az emberiség hajóját cél és rendszer nélkül ide s tova, egy bölcs kéz vezeti 
azt megpróbáltatások, szenvedések, vérontások sziklái és zátonyai között, mindig 
tovább magasztos rendeltetése felé. Kicsinyek és nagyok, gyengék és erősek, egye
sek és nemzetek öntudatlan eszközök az ő kezében”20

Tisza István politikai pályájának legmélyebb paradoxona az, hogy meggyőződé- 
ses liberálisként került - kiemelkedő képességei és családi viszonylatai révén - egy 
olyan ország és birodalom egyik vezető pozíciójába, amelynek egzisztenciális érde
kei kívántak kemény konzerválásokat is. Hiszen mind a geopolitikai, mind a nagy
hatalmi helyzet valamint a belső nemzetiségi felekezeti és szociális összetétel 
rendkívül érzékeny egyensúlyokon vagy hatalmi Írott vagy íratlan „kiegyezéseken” 
nyugodott. Óriási felelőtlenség volt e helyzetben azt gondolni, hogy a radikális át
alakítások csak akarat kérdésén múlnak vagy azt, hogy e helyzetben pusztán egyes 
érdekcsoportok léte vagy szándéka a döntő. A dualizmus magyar társadalma rendkívül 
bonyolult folyamatos átalakulásban élő társadalom volt, amely nagyon rövid idő 
alatt fantasztikus hatékonyságot és eredményeket ért el, s jogállamként egyre többet 
adott az állampolgároknak. A dualizmus a lehetőségek társadalma volt, minden gondja 
és baja ellenére. Tisza István jó meggyőződéssel védhette ezt a világot.

19. TIKB, Il.k. 295.0.
20. TIÖM, I.k. 43-44.0.
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A maga számára azonban jellemző módon így látta működését: „Én bele tudok 
nyugodni a bekövetkezett eseményekbe. Teljes megnyugvást önt belém a történe
lem tanulmányozásából évek és évtizedek során magamba szítt és mindig erősebb 
meggyőződésemmé vált tudat, hogy botor féreg az ember, ha irányítani akarja a 
jövendőt, hogy meg kell nyugodni abban, hogy mindannyian öntudatlan eszközök 
vagyunk az emberiség sorsát magasabb szempontok szerint intéző világhatalom 
kezében és hogy teljesítsük a mi kötelességünket, végezzük el azt a munkát, ame
lyet elénk tár a sors, de ne sokat örüljünk a sikernek, ne sokat, búsuljunk a balsiker 
felett. Ki tudja azt véges ember megmondani, hogy az, amit sikernek vél, nem káros 
gyümölcsöket fog teremni és esetleg nem a balsiker-e egy jobb jövő forrása?”21 

Hát igen. Tisza István eme „életfilozófiája” bizony elég „premodern” jellegű és 
nem lehet rokonszenves egy olyan utókornak, amely a legkülönbözőbb módon - 
néha individualistán, néha kollektivisztikusan, de leginkább manipulativan - a jö 
vőt akarja uralni s ezért a mindenkori jelenben „társadalommérnökösködik” - s így 
a kudarc és költség mindig azokra marad, akik csupán élni, dolgozni, hivatásukat, 
rendeltetésüket megtalálni akarják.

Résumé

László Tőkéczki: The religiosity and social views of István Tisza

The faith, the religious devotion of historical personalities has a profound impact 
on their political conviction and the means they choose to realize their political 
purposes. It is well-known that István Tisza was deeply religious. Tisza acquired 
his Puritan Calvinist belief as a domestic heritage which was further deeepened by 
the years he spent in Debrecen as a student. The paper investigates how this Cal
vinist Puritan devotion could be touched upon through Tisza’s implementing his 
principles in practice. The views he maintained in economic policy, the practice of 
taking the liberty of thinking primarily in view was likewise imbued with the Prot
estant ethics. One can frequently encounter with the rigidness of this moral system 
throughout Tisza’s private life. The deepest paradox of his political career was that 
being a faithful Liberalist, time after time he had to face the fact that he was one of 
the responsible leaders of a country and an Empire, the survival of which needed 
hard conservationist measures to be taken perpetually.

21. TIKB, IV.k. 117.0.
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