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Pölöskei Ferenc

Tisza István a miniszterelnök

Tisza István az előző századforduló egyik nagy formátumú politikusa, egyben kép
zett, tudós államférfia volt. Nehéz politikai, illetve tragikus körülmények közepet
te, két ízben a magyar miniszterelnöki tisztséget is betöltötte. Először a század
előn, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia és benne Magyarország 1867-es ki
egyezési biztonságát belső válságjelenségeinek egész sora törte meg, miközben 
gazdasági fejlődése újabb lendületet nyert. Másodszor már a világháborút megelő
ző évben került a miniszterelnöki bársonyszékbe, és csak a világháború utolsó, 
befejező szakaszában vált meg tőle. Politikai tevékenysége természetesen túlmu
tat kormányelnöki feladatkörén, hiszen a kiegyezéshez feltétlenül ragaszkodó két 
nagy kormánypárt, a Szabadelvű Párt és a Nemzeti Munkapárt tényleges vezetőjé
nek számított.

Egyéniségét, politikai karakterét a családi hagyományok, a hazai és külföldi 
tanulmányai, s nem utolsósorban az Osztrák-Magyar Monarchia belső rendszeré
ben és külső életfeltételeiben bekövetkezett változások alakították.

Tisza István a politikai közéletben jelentős szerepet vállaló nagybirtokos csalá
dok közé tartozott. Kezdettől idegen maradt azonban tőle az arisztokrata életmó
dot űző, az ország és a világ gondjaival mit sem törődök tábora. A Bihar megyei 
geszti családi kastélyt ízig-vérig olyan férfiak lakták, akik tudatosan készültek a 
megyei közigazgatási és országos tisztségekre, eközben azonban hagyományosan 
vállalták birtokaik igazgatását is, nem bízták azt a századfordulón már oly divatos 
uradalomigazgatási gyakorlatra, idegenkedtek a jószágigazgatók, intézők, gazda
tisztek teljhatalmától. Ezért ismerniük kellett a termelési kultúrák jövedelmezősé
gét, az értékesítés lehetőségeit, a bevételek és kiadások egyensúlya megtartásának 
művészetét, ami eleve nem tartozhatott a könnyed és könnyelmű játékok közé. 
Közülük többen éppen ekkortájt palotákat, villákat, előkelő lakásokat építettek 
maguknak elsősorban Budapesten, vagy az Adriai tenger partján. Az év egy részét 
itt, a másikat vidéki kastélyaikban töltötték. Mindkét helyen kialakultak luxusszo
kásaik, hiszen amíg vidéken főként vadásztak, lovagoltak, addig a fővárosban élén-
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kebb társasági életet éltek, időnként színházba, operába is járhattak. A Tiszák azon
ban kizárólag Gesztet tekintették otthonuknak, s bár sokat tartózkodtak Budapes
ten, csak bérelt lakásokban laktak. Szabad idejükben pedig a hosszú, fárasztó uta
zást is vállalva indultak Gesztre.

Életfelfogásának, jellemének mindvégig fontos eleme maradt a családban ha
gyományozódó vallásos neveltetése, s a református egyházhoz kötődő személyes 
kapcsolata. Kezdetben egyházmegyei világi gondnoki tisztséget vállalt, majd 1907- 
ben megválasztották a pápai székhelyű Dunántúli Református Egyházkerület fő- 
gondnokává. Ezt a feladatkört apja, Tisza Kálmán 1867-től haláláig, 1902-ig látta 
el. Fia, István számára a predestináció, az eleve elrendelés mély vallásosságának, 
református hitének egyik sarkkövévé vált s hozzá erős hivatástudat kapcsolódott. 
Hitt az általa felismert eszmék s fontosnak tartott tettek megváltó erejében.

Már a kortársak szemében is könnyűnek tűnhetett az 1861. április 22-én szüle
tett Tisza István gyorsan magasba szárnyaló pályaíve. Hiszen apja, akkor a képvi
selőház első alelnöke, majd 1865-ben a balközép vezetője, 1875-ben pedig az or
szág miniszterelnöke, amikor fia még csak 14 éves. Vagyis gyermekkorától kezdve 
közvetlenül megismerhette a napi politika országos terepét, benne az Osztrák- 
Magyar Monarchia rendszerét, belső erejét, ellentmondásait.

A családi örökségnek így jelentős szerepe lehetett Tisza István politikai útjá
nak, jellemének kialakulásában, ám eleve nem adhatott válaszokat az időközben -  
esetenként gyökeresen -  megváltozott új történeti -  társadalmi -  politikai kérdé
sekre. Ezt ő maga is jól tudta. Hivatás- és küldetés-tudata ezért ösztönözte -  főleg 
fiatal korában — ismereteinek bővítésére és korszerűsítésére.

1886-ban, 25 évesen már országgyűlési képviselőnek választották a vízaknai 
kerületben. Politikustársai közül sokan a reflektorfénnyel övezett pályán önfeled
ten, szinte játszva vágtattak, Tisza István azonban tudatosan készült az általa kü
lönben nem is titkolt, az ország érdekében való meghatározó szerepére. 15 éves 
korában érettségi vizsgát tett a debreceni Református Kollégiumban, majd a buda
pesti jogi karon tanult. Külföldi tanulmányai során pedig különös szorgalommal 
megismerkedett a modern polgári közgazdasági, közigazgatási elméletekkel és 
gyakorlati alkalmazásukkal, s mindezt tudományos igényességgel, összevetve a 
hazai irodalommal és saját tapasztalataival. Ebbéli munkásságából kitűnő, szak
szerű, de máig alig-alig méltányolt müvek, könyvek születtek.

Politikai felfogásának legfontosabb elemei voltaképpen apja hosszú 15 éves 
miniszterelnöksége idején alakultak ki benne. Tőle azonban egyben-másban eltér
tek nézetei és kormányelnöki tettei, módszerei is. Igaz, a külső és a belső körülmé
nyek is változtak. Tisza Kálmán miniszterelnöksége ugyanis az Európa-szerte je l
lemző nyugalmi időszakra esett, amikor az urbanizációval, a népesség nagyarányú 
növekedésével, a belső társadalmi béke is együtt járt. A századfordulón azonban
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elemi erővel törtek fel a politikai válságok, amelyek kiterjeszkedtek a kormányzat
ra, megjelentek a munkás és a modern új paraszt és más polgári mozgalmak. Fel
erősödtek a nemzetközi feszültségek is.

A nemzeti követelések sorában, az uralkodó elit soraiban is megjelent a kiegye
zés, illetve a dualista rendszer két államában meghonosodott gyakorlat felülvizs
gálatának, illetve egyes részeinek megváltoztatási igénye. Képviselői között talál
hatjuk Apponyi Albertet, iíj. Andrássy Gyulát, Szilágyi Dezsőt, és az oppozíciót 
kedvelő, a gyűrődések elsimításához értő nagy taktikust, Széli Kálmánt is. Tisza 
István határozottan szembeszállt ezzel az irányzattal és mindvégig a kiegyezés 
változatlan fenntartását tekintette feladatának.

A századvégen a parlamenti viták középpontjába már a véderőreform ügye ke
rült. A közös hadügyi vezetés ugyanis növelni kívánta a hadsereg létszámát és a 
hadikiadásokat. Az ellenzék azonban nemzeti engedményekhez -  a közös hadsere
gen belül magyar ezredek létrehozása, önálló vámterület, bank stb. -  kötötte ezek 
parlamenti megszavazását, és az agrárérdekek védelmét is zászlajára írta. Az ellen
téteket a századforduló miniszterelnöke, Széli Kálmán átmenetileg feloldotta ugyan, 
amikor azonban a véderő újólag napirendre került, pozíciója megrendült, és -  mi
ként ez ismert -  1903 őszén Tisza István kinevezésére került sor. A véderő-vita 
nyomán ismét fellángoltak a belpolitikai harcok, s ebben a megnehezült korban már 
nem lehetett játszi könnyedséggel feloldani az Ausztria és Magyarország, a képvi
selőházon belüli és a parlamenten kívüli ellentéteket. Tovatűnt a tarokk-partik köz
beni vagy a Nemzeti Kaszinó bájában folytatott szóbeli egyeztetési kísérletek lehe
tősége is. Az írott és precízen fogalmazott szövegek váltak a kompromisszumkere
sés formáivá. Tisza István egyébként azt tekintette méltónak a kormányzati munká
hoz. Korábban is idegen volt tőle a könnyű, könnyed alkuk világa. Igaz, ebben az új, 
megnehezült időben már nehezebben igazodott el, mégha bízott is a maga igazában 
és érvei erejében. Energiáit, idejét a véderő és a házszabályok ügye, az obstrukció 
foglalta el. Válaszút elé került. Vagy módosítja, szigorítja az obstrukcióra lehetősé
geket adó házszabályokat, és ezáltal lehetővé teszi a véderőreform elfogadását, vagy 
lemondhatott az új véderőről. Az ellenzék ugyanis a napirend előtti hozzászólások
kal, a név szerinti szavazások tömegével, a jegyzőkönyv-hitelesítési vitákkal és a 
véget nem érő beszédekkel megakadályozta a szavazást a véderő javaslatról. A mi
niszterelnök 1904-ben kidolgozta új házszabály-módosító tervezetét. A november 
18-i ülés jórészt még a technikai obstrukció jegyében telt el. A zárt ülés végeztével 
azonban Tisza István így zárta beszédét: „Itt egy marad hátra: vagy sorsára bízni az 
országot vagy véget vetni az egész komédiának.” Amikor pedig az előre megbeszélt 
taktika szerint Perczel Dezső házelnök elővette a zsebkendőjét, a szabadelvű párti 
többség felállt s az elnök ezzel a házszabály-reformjavaslatot elfogadottnak nyilvá
nította. 1905 januárára pedig kiírták az új képviselőválasztásokat. A hatalmon lévő
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Szabadelvű Párt azonban vereséget szenvedett. Az ellenzék győzelme az Osztrák- 
Magyar Monarchia egész területén nagy feltűnést keltett. A magyar parlamentariz
mus korábbi történetében ez az első és egyetlen esemény, amikor az ellenzék győ
zelmet aratott a kormánypárt felett. Ferenc Józsefet megdöbbentette, Tisza Istvánt 
pedig valóságos sokkhatás érte.

Ferenc József azonban elzárkózott az ellenzéki kormány kinevezésétől. 1905 
júniusában parlamenten kívüli kormány alakult Fejérváry Géza báró, a királyi test
őrség parancsnokának vezetésével. A választásokon győztes koalíció csak 1906 
áprilisában kerülhetett kormányra, miután feladta korábbi nemzeti programját. Ti
sza István négy évre visszavonult geszti birtokára, s csak a koalíciós kormány bu
kása után, 1910-ben tért vissza a fővárosba.

1912. május 22-én házelnökké választották. 1912. június 4-én az ellenzéki kép
viselőket parlamenti őrség segítségével kivezettette a parlament ülésterméből, és 
így könnyűszerrel megszavaztathatta az új kormánypárttal a véderőreformot. Ha
sonló módon iktatták törvénybe még 1912-ben a háború esetére szóló kivételes 
intézkedésekről és a hadigazdálkodásról szóló törvényeket. 1913-ban nyerte el 
másodízben a miniszterelnöki tisztséget. Ezekben a háború árnyékába került évek
ben előremutató reformok is születtek.

A debreceni és a pozsonyi egyetem alapításáról az 1912:36. te. rendelkezett. Az 
1913: 7. te. pedig előírta a fiatalkorúak bíróságának megszervezését, ami a bünte
tőjog korszerűsítését jelentette, további közelítését a nyugati jogállamok gyakor
latához. 1913-1914-ben több jogszabály módosította a választási rendszert. Törvé
nyek bővítették a választói jogosultságot. Külön törvény tartalmazta a választói 
jog büntetőjogi védelmének szankcionálását, s ezáltal a választási korrupciók vissza
szorítását.

Az 1910 utáni jogszabályalkotás jellege, a nagyhatalmak közötti ellentétek fel
erősödése, az 1912-1913-ban zajló balkánháborúk, egyáltalán a közvetlen háborús 
veszély miatt ezért rendkívül ellentmondásosnak tűnik. Miként Tisza István tevé
kenysége is, hiszen ezek a körülmények mindenkinél jobban hatottak rá. Ezért egy
felől tovább folytatódik az ipar, a kereskedelem és közlekedés fejlesztése, a mező- 
gazdaság modernizálása, az infrastruktúra bővítése, a büntetőjog és az egyetemfej
lesztés, másfelől azonban felgyorsul a hadigépezet, a hadiipar fejlesztése, s a nem
zeti egység biztosításának jegyében a belpolitikai rendszer egyes elemeinek csorbí
tása, liberális elemeinek megnyirbálása. Tisza István különösen nagy szerepet vál
lalt a debreceni tudományegyetem megalapításában. Több nagyváros már évtizedek 
óta versengett az egyetem alapítási jogáért és a velejáró állami támogatásért. (Deb
recen, Pozsony, Pécs, Szeged, Nagyvárad stb.) Tisza írta 1911. augusztus 8-án ba
rátjának, az akkori kultuszminiszteri államtitkárnak, Balogh Jenőnek: „Azt hiszem 
ha keresztül tudjátok a két egyetem felállítását vinni, akkor Debrecent nem fenye-

68



geti veszély. Megvallom azonban, hogy cseppet sem lepne meg, ha csak egyre kap
nátok fedezetet. Akkor egész erővel actióba kell Debrecen mellett lépnünk.” Ezzel 
az alföldi város meg is nyerte a versenyt. A minisztertanács 1911. november 21-én a 
debreceni és a pozsonyi egyetem felállítását határozta el. A debreceni városi tanács, 
a tiszántúli református egyházkerülettel karöltve, az új egyetem alapítási okmányá
ba kezdetben belefoglalta a protestáns szellemű nevelés követelményeit is. Tisza 
bizalmasa, Balogh Jenő 1911. július 21-i, Kovács József polgármesterhez írott leve
lében kifogásolta ezt a cikkelyt. „Az egyetemi oktatásnak -  írta Balogh Jenő -  leg
jellemzőbb ismérve és elválaszthatatlan alkatrésze a tanítás szabadsága, amely ma
gába foglalja azt, hogy az egyetemi tanár előadásának irányát és tartalmát semmifé
le cenzúrának alávetni nem lehet... Hogy félre ne érts, a magam részéről természe
tesen legmelegebben óhajtom, hogy egyetemeinken hazafias irányú tanítás folyjék, 
én mint protestáns ember, a tanítás protestáns keresztyén szellemét csak előnynek 
tarthatom, de ez az óhajom és meggyőződésem nem menthet fel annak az igazság
nak kiemelésétől, hogy az egyetemi tantárgyak nagy tömegénél a legnagyobb ne
hézségbe ütközik annak megítélése, hogy mi egyezik meg igazán a protestantizmus 
szellemével? Különösen a jogi és természettudományi tárgyaknál ez a pont állandó, 
mindennapi összeütközésnek és a legkellemetlenebb szellemi harcoknak volna két
ségtelen okozója.” A debreceni polgármester 1911. augusztus 2-i válaszlevelében 
nem fogadta ugyan el a kultuszminiszteri államtitkár érveit -  mert szerinte a protes
táns szellem maga a tanszabadság és szabad vizsgálódás - ,  ennek ellenére bejelen
tette az alapítólevél módosítását.

Amíg azonban Tisza egyértelműen elítélte a felekezeti túlkapásokat, a vallás 
szerepét nagyon is fontosnak tartotta fő célkitűzései biztosításában, a demokrati
kus és forradalmi mozgalmak visszaszorításában s az uralkodó osztályok hatalmá
nak megszilárdításában. A dunántúli református egyházkerület főgondnokaként 
ennek jegyében vett részt annak közgyűlésein.

Elítélte a társadalom demokratikus, szabadgondolkodó szervezeteit, óvott ugyan
akkor ezek brutális felszámolásától. Szerinte a szabadkőművességen belül jelent
kező veszélyes tendenciákat nem lehet egyedül adminisztratív rendszabályokkal 
megfékezni.

A történettudomány mérlegén természetesen szembetűnnek a tévutak, a zsákut
cák Tisza István esetében is. így: a Németország erejébe vetett vakhite, a kiegye
zés erejének túlbecsülése, vagy a monarchia alkotmányosságának idealizálása. A 
szociális kérdések megítélésének egyenetlenségei is észlelhetők nála, hiszen amíg 
a szakképzett munkásságot igyekezett beemelni a választójog sáncai mögé, addig 
az agrárszegénység tömegeitől mindvégig jobban tartott, vele szemben inkább a 
nyers hatalmi erőt látta célravezetőbbnek. Módosították, csorbították az esküdt
székek hatáskörét, tovább korlátozták az egyesülési és a gyülekezési jogot, új saj-
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tótörvény elfogadására is sor került, amely az 1848. évi demokratikus sajtótör
vényt hatályon kívül helyezte. Lényegében bevezette a cenzúrát, növelte a felelős
ség körét, a terjesztést pedig szigorú feltételekhez kötötte. Az ellenzék tiltakozása 
közepette újra- és újrakezdte egyezkedő tárgyalásait is a magyarországi Román 
Nemzeti Párttal, anélkül, hogy az egyezség megszületett volna. Mert a románok 
mindig több engedményt kértek ígéreteinél.

Mindazonáltal alig akar ismert magyar politikus, akinek tettei, eszméi és egyé
nisége körül a szenvedélyek még életében olyan magasra csaptak volna, mint Ti
sza István esetében. Őt azonban sem feltétlen hívei, sem ellenségei nem befolyá
solhatták. Mindig a maga útját járta, amit küldetéstudata, eszméibe, tetteibe vetett 
hite, saját értékének tudata övezett. Elsősorban innen ered rideg zárkózottsága és 
egyben a terhesnek érzett népszerűség elhárítása is. Ebben bizonyára alkata, veze
tői elhivatottság-tudata is szerepet játszott, de jórészt dualizmus korának új, meg
nehezült korszaka érlelte szinte már mosolytalan, az emberi kapcsolatokkal mit 
sem törődő államférfivá. Azzal nőtt a vezető politikai körök figurái fölé, hogy 
egyáltalán felismerte az 1867-es belpolitikai rendszert fenyegető veszélyeket. Fel
figyelt az erősödő szocialista és demokratikus mozgalmakra, az osztrák és a ma
gyar uralkodó körök növekvő ellentéteire, észrevette a Monarchia külpolitikai hely
zetének megváltozását, gyengülését, a balkáni kis államok Monarchia-ellenes nem
zeti mozgalmait. Látta a magyarországi nemzetiségi kérdés megoldatlanságát, nyug
talanította a szabad gondolkodás térhódítása.

Ilyen körülmények között aggasztották a vezető politikai körök ellentétei és az 
egységüket bontó felekezeti viták. Ezeken azonban a nagyformátumú politikus sem 
tudott úrrá lenni.

Ferenc Ferdinánd és feleségének 1914. június 28-i meggyilkolása után a had
vezetés -  a némettel egyetértésben -  elérkezettnek látta az időt a Szerbia elleni 
leszámolásra. Tisza azonban kezdetben ellenezte a háborút. A merénylet idején 
Geszten tartózkodott. A hírre azonnal a fővárosba, majd Bécsbe utazott. Korábbi 
nyilatkozataihoz hasonlóan a sikeres háború előfeltételének az új, kedvezőbb bal
káni konstelláció kialakítását tekintette. Máskülönben elkerülhetetlenné válik a 
háború kiszélesedése, mindenekelőtt Oroszország távoltartása a balkáni fegyveres 
konfliktustól. A román támadás lehetősége is aggasztotta. Nem esett tehát a trón
örökös meggyilkolása nyomán keletkező érzelmek hatalmába, sőt ebből az örvény
ből akarta kiragadni a Monarchia hajóját, elsősorban az uralkodót. A július 7-i 
közös bécsi minisztertanácsi ülésen erélyes, de Szerbia részéről nem elfogadhatat
lan feltételek rögzítését kívánta. Amikor azonban megbizonyosodott Vilmos csá
szárnak a háború megindításáról vallott határozott felfogásáról, sőt, Ferenc József 
hasonló elhatározásáról is, válaszút elé került. Csatlakozhatott Ferenc József elha
tározásához vagy lemondhatott a miniszterelnökségről. Az uralkodói felségjogok
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ugyanis kiterjedtek a hadügy egész területére, így a hadüzenetre, a hadbaiépésre és 
a békekötésre is. S miután Tisza mindenféle fenntartás nélkül vállalta a kiegyezés 
teljes rendszerét, s különben sem volt eleve idegen tőle Szerbia megrendszabáiyo- 
zásának igénye, a nagy délszláv állam létrehozásának megakadályozása, logikus
nak tűnik, hogy a háborút vállalta annak valamennyi következményével együtt. A 
július 14-i közös minisztertanácson már feladta korábbi különvéleményét.

A háború kitörése után korábbi politikai mozgástere összeszűkült, pályaíve 
megtört, személyisége a Monarchia hadvezetésének árnyékába került. S ha bírálta 
is annak egyes ballépéseit, vagy -  saját hadászati javaslataival rukkolt elő -  meg
hallgatásra is alig talált a zárt világú, bécsi felső tiszti vezetés körében.

1916. november 21-én, 68 évi uralkodás után, 86 éves korában elhunyt Ferenc 
József. A trónörökös, Károly Ferenc József 29 éves korában elfoglalhatta a trónt. A 
koronázásra 1916. december 30-án került sor. Hamarosan kitűnt, hogy Tisza hiú 
ábrándokat táplált, amikor IV. Károly feltétlen támogatásában reménykedett. Párt
ját, politikáját változatlanul legyőzhetetlennek tartotta. Az új uralkodó Tisza Ist
ván iránti bizalma azonban nem mérhető Ferenc Józsefével. S miután a választó
jog ügyében nem találták meg a modus vivendit, Tisza 1917. június közepén távo
zásra kényszerült. Csak 1918. október 17-én ismerte be a parlamentben a háború 
elvesztését.

Életének végzetes utolsó napján, 1918. október 31-én feleségével, gyér házi 
személyzetével a Hermina úti Roheim-villában tartózkodott. A villa csendjét újra 
és újra katonai autók zaja szakította meg. Délután öt és fél hat között két vászon 
ponyvás katonai teherautó állt meg a Roheim villa közvetlen közelében. Az autók
ból kilépő fegyveresek oly gyorsan és szinte óramű pontossággal cselekedtek, hogy 
kizárhatjuk a véletlenszerűséget, vagyis a különböző fegyvernemek uniformisait 
viselő katonák nyilvánvalóan részletekbe menő, kidolgozott programmal érkez
tek. Négyen csőre töltött fegyverrel a lakásba indultak. Majd eldördültek a lövé
sek. Utolsó szavai ezek voltak: „Ennek így kellett történnie.” Az érkező orvos már 
csak a bekövetkezett halált állapította meg.

Tisza István életútjáról, pályájának megítéléséről holta után, sőt napjainkig is 
izzanak a szenvedélyek, miközben a szélsőséges vélemények újra-újra napvilágot 
látnak. Jócskán akadnak ugyanis, akik nem hagyják magukat befolyásoltatni a té
nyek által, s vagy piedesztálra emelik az egykori miniszterelnököt, vagy minden
ben elmarasztalják. Joggal hihetjük, hogy alakjának újabb felvillantása oldja a 
gyakran csak öröklődő indulatokat.

71



Résumé

Ferenc Pölöskei: István Tisza, the Prime Minister

The time when István Tisza was consciously preparing for a political career was 
the era of a relative tranquility of his father’s 15-year period at the Prime Minis
ter’s office. At that time it was possible to govern the country with decisions made 
jovially, with the greatest ease dismissing casual deals between two games of tarot 
in the club-life of the National Casino. In the thick of the social and ethnic con
flicts having deepened by the turn of the century, in the shadow of the menace 
hanging over the country from the grand powers at all sides, it was, however, only 
possible to come off to a result by seeking to make a compromise in a precisely 
recorded and properly expressed way. This is what was better to behove the per
sonality of István Tisza. In the midst of his consciousness of vocation and mission
ary zeal Tisza did not hunt for popularity. This was one of the reasons of the indi
vidual tribulations leading to his tragic death. At the beginning of the 20th century 
he failed in putting down parliamentary obstruction. Afterwards it was the World 
War-policy he always wanted to escape from yet stoutly assumed and took a stand 
for that made him unpopular up until his murder. His afterlife is also thrown about 
between the extremes of the judgement of historians: without any respect for facts 
and historical constraints, historians either adore him to the utmost, or have a mor
tal hatred of him. It is high time to give an unbiassed evaluation of his real place 
and role in the history of the Hungarians as well as of the dualist state of Austria- 
Hungary.
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