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A polgári demokraták és Tisza István

A 19-20. század fordulóján az a feladat állt a magyar társadalom és a politika előtt, 
hogy választ adjon az ipari forradalom és az 1867-es kiegyezés nyomán bekövet
kezett, az élet minden területére kihatott változásokra. A hagyományostól eltérő új 
gazdasági és társadalmi szerkezet következtében változott a gondolkodásmód, az 
értékrend, az életmód. A fiatalabb generációk, az értelmiség, a társadalmi élet „újon
nan jöttjei” nemcsak átélői, de sürgetői, előmozdítói is voltak e folyamatnak. Kez
detben e törekvés mögött még nem állt politikai vagy módszerbeli irányultság, 
elkötelezettség. Ez volt az oka, hogy egy olyan új szervezetben, mint a Társada
lomtudományi Társaság, egy olyan új folyóirat kiadásában, amelyet Huszadik Szá- 
zad-nak neveztek el, még mindenki együtt lehetett, aki úgy gondolta, hogy az új 
század kezdete új kihívásokat támaszt s azokra a régi módon és régi módszerekkel 
már nem lehet válaszolni. De a másik oldalon, az idősebbek, a gyakorló politiku
sok között is voltak, akik az előre haladást illetően sokat vártak az iparosodástól, a 
városiasodástól, annak hatásától, egészében véve az új századtól. Közéjük tarto
zott Tisza István.

A 20. sz. legelején a változásokhoz fűzött remények még képesek voltak elta
karni azokat a lényeges különbségeket, ekkor még csak lappangó ellentéteteket, 
amelyek abból fakadtak, hogy a különböző csoportok másként ítélték meg, mit és 
hogyan, milyen eszközökkel kell elérni, megvalósítani. Ez az oka, hogy Jászi Osz
kár 1901-ben a Huszadik Században még inkább dicsérte, semmint bírálta Tiszát, 
hiszen ő is az iparosodás és városiasodás támogatója volt. Állam-filozófusi mivol
tát tárgyalva leszögezte: „Mi a Tisza István gróf politikai pályáját mindig tisztelet
tel és rokonszenvvel szemléltük. Az ő politikájának két alappontja van, a protes
tantizmus és az indusztrializmus. Mindkettő jelentőségét alig lehet elég nagyra 
becsülni közéletünkben. A protestantizmus a vallás és a szabad eszmék kompro
misszumát jelenti, amelyben kétségtelenül megvan a hajlandóság a haladásra s az 
okos engedékenységre az állam és a társadalom érdekeivel szemben, igen gyakran 
a saját maga rovására. Az indusztrializmus pedig sokkal több, mint egyszerű köz- 
gazdasági kérdés. Az indusztrializmus megerősödése és uralomra jutása a felvilá-
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gosult és demokrata haladás, a polgári társadalom megteremtésének létfeltétele.” 
E sorok olvastán az az érzés támad, mintha Jászi Tisza protestantizmusára apellál
va kívánta volna szuggerálni, hogy neki a változásokat, a reformokat kellene támo
gatnia. 1903-ban Ady Endre is úgy írt, hogy Tisza a jövendő embere, benne van a 
„megváltás”.

Mind e megnyilatkozások mögött nemcsak remények álltak, amelyeket akkor 
még Tisza nem rombolt szét, hanem az is, hogy benne a liberális rendszert kiépítő 
- stabilizáló Tisza Kálmán fiát látták. Jól érzékelték azonban, hogy az apa liberális 
eszméit és kompromisszum készségét, ha úgy tetszik, bizonyos értelmű politikai 
lágyságát, a fiúban más vonások váltották fel: merevség, mondhatni, konokság, 
nemcsak mély református hitében, politikai nézeteiben, a konzervativizmus egész 
értékrendjében, akár az előítéletességig. Semmi jelét nem adta, hogy a politiku
sokra oly jellemző tulajdonság, a népszerűség keresése, a legkisebb mértékben is 
sajátja lett volna. E helyett inkább elzárkózó gőgösség, ridegség vette körül. Tisza 
Istvánról és idejéről Mikszáth Kálmán már nem írhatott volna kedéllyel átszőtt 
beszámolókat, mint tette azt az atya korszakáról.

A polgári és kispolgári demokratáknak valamint Tiszának elkerülhetetlenül szem
be kellett kerülniük egymással, eltérő értékrendjük és amiatt, hogy mást-mást re
méltek elérhetni a modernizáció révén, és egészen más eszközöket kívántak alkal
mazni annak érdekében. A polgári demokraták a latifundiumok, ezzel együtt az 
arisztokrata gazdasági, politikai hatalom megtörését, újfajta agrárszerkezetet, ez
zel együtt új parasztságot, a tőkés -  polgári elemek nagyobb szerephez juttatását, 
az állampolgári és politikai jogok kiterjesztését kívánták. Amikor -  nézetem sze
rint -  eltúlozták az ország viszonyainak feudális jellegét, ezt főként azért tették, 
hogy indokolják, mennyire nagy szükség van a 20. században egy nyugat-európai 
típusú polgári társadalom megteremtésére. Világosan látták s e tekintetben az eu
rópai szellemi áramlatoktól is ösztönzést kaptak, hogy a 19. századi liberalizmus 
már nem ad választ a változott viszonyok problémáira, hogy a liberalizmusnak 
„tovább kell fejlődnie”, hogy a liberalizmusnak demokráciává kell változnia.

Tisza egészen másként gondolkozott. Életcéljának a dualista rendszer, a törté
neti Magyarország helyének, szerepének megőrzését tekintette. О -  szemben a 
demokratikus ellenzékkel -  nem változtatni, hanem megőrizni, megtartani akart, 
mégha így a gazdaság, a társadalom, a politika feudális elemeit konzerválják is. 
Bár apjánál jóval dinamikusabb, erőszakosabb egyéniség volt, végső fokon úgy 
tűnik, annak politikai elvét követte, a „non movere”-t, mert minden változástól és 
változtatástól az általa megőrzendőnek véltet féltette.

A dualista kormányzat polgári valamint munkás/szociáldemokrata ellenzéke 
kizárólag alkotmányos eszközökkel akarta elérni célját, hitét a parlamentarizmus
ban még semmi sem rendítette meg. Úgy vélte, ha a parlament összetétele megvál-
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tozik és demokratikusabbá válik, akkor ez lehetséges. Ezért vált elsőrendű köve
telménnyé a választójog kiszélesítése, amit az is indokolt, hogy az ipari munkások 
zöme, de még a városi kispolgárság egy része sem bírt választójoggal. Igazán de
mokratikusnak, korszerűnek azt tartották volna, ha törvénybe iktatják az általános 
és titkos választójogot. A választójog szerényebb reformja is megbonthatta volna a 
megmerevedett hatalmi-politikai viszonyokat. Ezért tudtak Választójogi Blokkba 
tömörülni a Szociáldemokrata párt, a Jászi vezette radikálisok, Vázsonyi kispolgá
ri pártja és Károlyi Mihály pártja, bár sok tekintetben különböztek egymástól.

Tisza nemcsak az általános titkos választójog bevezetését tekintette lehetetlen
nek, amit még magyarázhatnánk, de a jogosultak körének szerény kiszélesítését is 
konok merevséggel utasította el. O, aki a 20. század elejének kétségtelenül legna
gyobb szabású politikusa volt, e tekintetben is súlyos hibát vétett. Még akkor sem 
látta át u.i. e reform jelentőségét, amikor pedig engedékenyebb politikával nagy 
mértékben gyengíthette volna ellenzékének erejét és egységét. A válság közepette 
s az összeomlás küszöbén, 1917 nyarán, a Választójogi Blokk városházi gyűlésére 
az volt a válasza, meg kell akadályozni, hogy „a Vázsonyi Vilmosok” döntsenek 
Magyarország sorsáról. Ilyen veszély egyáltalán nem fenyegetett, Vázsonyi párt
jának az országgyűlésben nem, legfeljebb a főváros közgyűlésében volt befolyása. 
De nem hajolt meg IV. Károly előtt sem: 1917-ben inkább lemondott, semmint 
hogy ő terjesszen elő reformokat a választójogra, a szociálpolitikára vonatkozóan. 
Hatvány Lajos elemzése jól mutat rá arra, hogy Tisza István negációja nem a Mik
száth Kálmán által megrajzolt gentry szűklátókörűségéből fakadt. Tisza István ese
tében egy modern értelemben vett konzervatív merevségről volt szó, amely olyan 
modern törekvésekkel szállt szembe, amelyek meggyőződése szerint nem a meg
tartást, hanem a bomlást, a szétesést eredményezték volna.

A polgári reformerek és a Tisza közötti ütközésnek 1903-1905 körül kellett 
bekövetkeznie, ekkortól változott meg a demokraták véleménye Tiszáról. 1903- 
ban Tisza István lett a miniszterelnök, 1905-ben kiéleződött a válság Bécs és Buda
pest között, a társadalom megoldást követelő problémái tömegmozgalmakban tör
tek felszínre, fellángoltak a függetlenségi törekvések Béccsel szemben, s nagyok 
voltak a remények a reformok, mindenekelőtt a választójog tekintetében. A kérdés, 
hogyan kell reagálni minderre, szétszakította a Társadalomtudományi Társaságot, 
a Huszadik Század szerkesztőségét. A mérsékeltek, a konzervatív liberálisok ki
szorultak illetve kiváltak a vezetésből, a két szervezet a Jászi Oszkár vezette radi
kális demokraták irányítása alá került. A demokraták Tisza-képéböl a megértés és 
méltánylás minden eleme eltűnt, mivel Tisza nem reformokkal, hanem a régihez 
ragaszkodó erőszakkal felelt a válság kihívására.

Arról a Tiszáról, akiben kezdetben „a liberalizmus bajnoká”-t látták, Jászi 1906- 
ban már azt írta: „Ma Magyarországon csakis Tisza István politikai hulláján át
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vezet előre a demokrácia útja.” Mert, mint 1910-ben Tiszához intézett nyílt levelé
ben leszögezte: „Csakis a magyar agrárfeudalizmus romjain épülhet fel a magyar 
iparos állam, a magyar polgár állam, a magyar jogállam.” A „vad geszti bolond” 
azonban, ahogyan ekkor már Ady nevezte Tiszát, éppen e romokat védelmezte.

Tisza István nem véletlenül, hanem habitusa, politikája és tevékenysége miatt 
lett a konzervativizmus, a megmerevedett dualista berendezkedés szimbóluma, ő 
testesítette meg mindazt, amiben a polgári társadalom kiépülésének akadályát és 
akadályozóját látták. Aligha tagadható, hogy egyénisége és elvei révén ritka ké
pessége volt arra, hogy személye iránt indulatokat támasszon, hogy könnyebb volt 
gyűlölni őt, mintsem szeretni.

A polgári demokraták számbeli aránya a polgári, értelmiségi rétegek között vi
szonylag szerény volt, hatásuk azonban ezt jócskán meghaladta. A kortársak s az 
utókor egy része máig szívesen kicsinyíti, szívesen marginalizálja ezt a hatást. Nem 
így Tisza. Ő tisztában volt azzal, hogy amikor az értelmiség, a polgárság jelentős 
részének világlátása, ízlésvilága változóban van, mint volt a századfordulón, s ami
kor ezt a nyugat-európai kulturáramlatok is támogatják, nemcsak a politikai életben, 
a politikai eszmék terén, hanem a szellemi, művészeti életben megjelenő új is ellene 
hat az ö értékrendjének és célkitűzésének. Ezért szükségesnek ítélte az általa vesze
delmes, dezintegráló, Nyugatról jött „beteg irányzatok” befolyásának kivédését, ha
tásuk semlegesítését. Annál inkább, mivel az 1905/6-os válságot követően a politi
kai viszonyok korábbi stabilitásukat nem nyerték vissza, noha a tizes évek derekáig 
senki sem gondolta, hogy az egész dualista rendszer léte veszélybe kerülhet. Tiszá
nak azt kellett tapasztalnia, „a veszedelmes irányzatok” az irodalomban, a művésze
tekben is teret nyertek. A „bomlás virágait” látta Ady költészetében, de a képzőmű
vészet új irányaiban szintén. Nem irodalmi, művészeti ízlése miatt utasította el mély
séges megvetéssel, sőt, mondhatni, undorral az irodalom, a képzőművészet új alko
tásait, hiszen a művészeti értéket akkor is el lehet ismerni, ha azokkal azonosulni 
nem tudunk. Ugyanaz a meggyökeresedett konzervativizmus, a hagyományoshoz 
való merev kötődése vezérelte, mint ami a politika terén. így aztán, bár figyelemmel 
kísérte a művészeti életet, véleménye lesújtó volt róla. 1911-ben pl. megtekintette 
Rippl Rónai József kiállítását, amelyen a csodálatos Majális is szerepelt. Ezt köve
tően kijelentette, úgy érezte, a látványtól - bocsánat az idézetért - „elhányja magát”.

A mód s az eszköz, amelyet az általa károsnak ítélt befolyás ellensúlyozására 
választott, Tisza karakteréből és a korszellemből egyaránt következett. A nagyon 
kemény kezű Tisza, aki sztrájkoló munkások, nemzetiségi szervezkedések ellen nem 
habozott igénybe venni az erőszak eszközeit sem, ilyesmire most nem gondolt. De a 
dualista rendszer liberalizmusa, amely egyébként Tiszától sem volt teljesen idegen, 
lehetetlenné tette, hogy magyar értelmiségi szervezetek, folyóiratok ellen már ekkor 
olyan durva erőszakot alkalmazzanak, mint majd az első világháború idején, a tizes
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évek második felében, hogy a két háború közötti, majd a második világháború utáni 
évtizedek megtorló intézkedéseiről, pereiről ne is szóljak.

Tisza szokásos pöstyénffirdői nyaralása idején, kellemes sétáik során, közeli ba
rátjával, Herczeg Ferenccel beszélgetve formálta meg egy új folyóirat indításának 
gondolatát. Ez lett a Magyar Figyelő, amelynek első száma 1911-ben jelent meg. A 
szerkesztőbizottság elnöke Tisza lett, a szerkesztői tisztet Herczeg Ferenc látta el. 
Tisza szándékát -  visszaemlékezésében -  minden köntörfalazás nélkül idézi fel 
Herczeg: a folyóirat célja az volt, hogy „támadó hadjáratot indítson a politikai radi
kalizmus, a világpolgári gondolkodás, a történelmi materializmus, az amorális iro
dalom, a művészeti dekadencia ellen.” És tovább: „Az ellenséges fronton /már e 
kifejezés is sokat mondó/ főleg a Huszadik Század körül csoportosuló polgári radi
kálisoknak szólt a támadásunk.” „A Magyar Figyelőt -  summázta Herczeg -  mi a 
készülő forradalom ellen alapítottuk.” Bár a folyóirat ötlete Tiszáé volt, célját, fel
adatát is ő jelölte ki, mégis tartott attól, hogy „a Magyar Figyelő polémiáival bizo
nyos súlyt ad egyébként jelentéktelen embereknek.” Annyira azonban mégsem tar
totta őket jelentékteleneknek, hogy ne látta volna szükségesnek a szembeszállást 
velük.

A Magyar Figyelő kapcsán lehetetlen nem gondolni egy későbbi, de sokban eh
hez hasonlatos lapindításra, a Magyar Szemlé-re, amelyik Bethlen István és Szekfű 
Gyula műveként már nem a polgári radikálisokkal, hanem az ugyancsak reformo
kat, változtatásokat kívánó mérsékeltekkel, konzervatív liberálisokkal, népiekkel vi
tázott.

A polgári demokraták és Tisza közötti kibékíthetetlen ellentétek nem zárták ki, 
hogy egyes pontokon érintkezzen felfogásuk, vagy aggodalmuk. Ilyen volt az, hogy 
elítélték a jobboldali szélsőségeket, amelyek a századfordulón a politikai antisze
mitizmus formájában is jelentkeztek, hogy szemben álltak az „ultramontán katoli
cizmussal”, amely ugyancsak ekkor bontogatta szárnyait. Rajtuk kívül alig voltak 
a politikai elitben, a politizáló polgári rétegekben, akik átlátták a nemzetiségi kér
dés, a magyarok és a nem magyarok együttélésének problematikáját, azt, hogy a 
növekvő feszültségek késleltetett bomba szerepét játsszák.

Hajói meggondoljuk, mind Jásziék, mind Tisza, a területi integritás megőrzé
sének alapján álltak, s jól látták, hogy ezt elsősorban Erdély, Románia felöl fenye
geti veszedelem. És ebben talán nemcsak helyes helyzetelemzés játszott szerepet, 
hanem az is, hogy realitásérzéküket a Partiumhoz, Erdélyhez fűződő személyes 
kapcsolataik is motiválták. Ennek ellenére mégis áthidalhatatlan ellentét feszült 
közöttük és törekvéseik között.

Jásziék úgy gondolták m egőrizhetni a történeti M agyarország épségét, ha a bi
rodalom dem okratikus berendezkedésű államok szövetségévé alakul át, ha létre
jön  egy Dunai Egyesült Államok, egy dunai konföderáció. Tiszától azonban mély-
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ségesen idegen volt minden ilyen koncepció, Erdély megtartásának reményében 
sem volt képes vagy hajlandó mérlegelni ilyen vagy hasonló megoldást. Azt és úgy 
kívánta megtartani, ami és ahogyan volt. Az adott erőviszonyok között mindkét 
elgondolás tökéletesen irreális volt. Bennünket nem is ezért érdekel, hanem azért, 
mert a szemben álló felek gondolatvilágát és gyökeres különbségét világítja meg.

Tiszának Erdéllyel kapcsolatos reális aggodalmai magyarázzák álláspontjának 
alakulását 1914-ben, a Szerbia elleni háború megindításával kapcsolatban. Ez utalja 
a legendák birodalmába azokat a nézeteket, amelyek Tiszát a béke hívének, a háború 
ellenzőjének tüntetik fel. Tisza reálpolitikus volt, aki jól tudta, hogy háborúba lépni 
Szerbia ellen úgy, hogy a Monarchia nem tudja maga mögött Romániát, szinte egyen
értékű Erdély majdani elvesztésével. Ez és nem valamiféle sajátos békepártiság ve
zérelte, amikor kezdetben ellenezte egy hadüzenet jellegű jegyzék elküldését. Július 
14-én azonban, berlini, bécsi és budapesti nyomásra mégis teljesen megváltoztatta 
véleményét, ő is igent mondott. Saját, mély meggyőződésen alapult felfogását kellett 
megtagadnia, s ezzel az „igen”-nel önmagát tette meg a háború jelképévé. A kortár
sak -  mit sem törődve azzal, hogy az utókor milyen mentségeket talál majd számára 
-, a négy éves háborút megszenvedett katonák, hadifoglyok, benne látták a háború 
párti politika képviselőjét, szenvedéseik előidézőjét.

A történészek jól tudják, hogy válságos időkben, nemzeti katasztrófák idején a 
rendszerellenes tömegelégedetlenségnek valamely személyben kell megtestesülnie, 
a felhalmozott indulatoknak nem egy megfoghatatlan hatalom, hanem valamely sze
mély ellen kell kirobbaniok. Ez történt 1918. október 31-én is, a polgári demokrati
kus forradalom budapesti győzelmének napján, amikor Tisza István életét vesztette.

Böhm Vilmos nem túlzott, amikor azt írta, hogy az idők folyamán Tisza „Magyar- 
ország leggyűlöltebb embere”, „a háború legkonokabb védelmezője” lett. Ez volt az 
oka, hogy „a disztingválni nem tudó népharag” úgy számolt le vele, mintha a rend
szerrel tette volna. Jászi Oszkár, akitől minden távolabb állt, mint annak elfogadása, 
hogy az erőszakot a politika eszközeként alkalmazzák, mégis úgy látta, „Tisza Ist
vánnak épp úgy meg kellett halnia 1918 októberében, mint ahogy 1919 augusztusá
ban Kun Béla semmiképpen sem kerülhette volna el sorsát”, ha Budapesten marad.

Ha Jászit és Tiszát kellene összevetnem, amire nem vállalkozom, mert az külön 
tanulmány tárgya, mindenesetre azt mondanám, hogy két mély meggyőződésen 
alapuló elvek által vezérelt férfiről volt szó, akik nézeteikhez következetesen ra
gaszkodtak. A két férfi és a két koncepció úgy jelenhet meg előttünk, mint egy 
folyó két partja, amelyet azonban híd nem köt össze. Tisza mereven konzervatív 
törekvése csakúgy irreális volt, mint Jászinak az új európai szellemet előrevetítő 
programja, amelynek elfogadására még éretlenek voltak a viszonyok. Ennek árát 
az ország és a térség is drágán fizette meg.
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The survival of the dualist state of Austria-Hungary was a question of vital impor
tance for the Hungarians at the beginning of the 20th century. This was in the same 
way shared by István Tisza declaring conservative liberalist views as the Civic 
Democrats arguing for a civic transformation, led by Oszkár Jászi. The latter, to
gether with Oszkár Jászi founded great hopes on Tisza keeping to a liberal politi
cal practice. The ever deepening social crisis in Hungary which the political and 
historical answer the political elite was striving to find for, however, fatally con
fronted Tisza adhering to conservative national liberalism and the Civic Demo
crats striving for a radical democratic social change. The papers proposes to fol
low this process.
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