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Tisza Istvánról, Ady Endréről, az irodalomról, 
leginkább azonban arról, ami e kérdéskört aktuálissá teszi

Arra a kérdésre, hogy szükség van-e Tisza-revizióra, csakis igennel lehet válaszol
ni, s nem is elsősorban csak azért, mert egyoldalúan negatív beállításához, a 
vulgármarxista Tisza-képhez semmi okunk ragaszkodni, s nem is pusztán azért, 
mert az 1920-as, 1930-as éveknek a Tisza méltatlan halála és az akkori politikai 
helyzet által indokolt kultuszához sem tanácsos mechanikusan visszatérni, hanem 
azért is, mert az eltelt csaknem egy évszázad, a XX. század utolsó negyedének 
történései meg kiváltképp „megváltoztatják” a múltat. Amit hosszan (politikai szá
mítás és sunyiság nélkül is) egyértelműen pozitívnak deklaráltak, azt az utóbbi 
évtizedek után lehetetlen már ugyanúgy látni: a posztmodern kor egyik axiómája, 
hogy a felvilágosodástól továbböröklödö haladás-koncepció és forradalom-kul
tusz változatlan formában tarthatatlan immár. Magyarán: Tisza István kortársi el
lenfeleinek és későbbi pocskondiázóinak tételeit hosszú távon nem igazolta az idő.

Ennek megfelelően az aktuálpolitikai meghatározottságú Tisza-képtől nem ne
héz megválni, más a helyzet azonban Tisza és az irodalom viszonyát illetően. Hi
szen az egykori Galilei-körösök (közöttük Rákosi Mátyás) álláspontjától, vagy a 
későbbi Károlyi Mihály kultusztól talán nem is olyan nehéz megszabadulni, de 
Tiszának az a felfogása (igaz, magánkörben hangzott el, de Tisza nem riadt volna 
vissza attól, hogy ennek lényegét nyíltan is vállalja), mely szerint „Ady és a Nyu
gat levéltetvek a magyar kultúra pálmafáján”, aligha fogadható el, s az 1920-as 
évektől nem is igen tudunk számottevő politikai vagy kulturális irányzatot, amely 
ezt a nézetet tarthatónak, vagy akár csak menthetőnek vélte volna. Nemcsak a népi 
írók és az urbánusok, tehát mindenki, az egész magyar irodalom, hanem a katoli
kus (Sík Sándor) és a református (Makkai Sándor) egyház kiválóságai is visszauta
sították ezt.

Mondható erre, persze, hogy politikusok irodalmi, művészeti nézeteivel nem 
érdemes (és nem is nagyon szoktak) foglalkozni, mint ahogy a költők politikai 
nyilatkozatait nem szabad túlságosan komolyan venni. Ezra Pound, a XX. század
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talán legnagyobb amerikai költője például rajongott a fasizmusért, s Petőfi Sán
dornak Széchenyire vonatkozó lesújtó véleményével sem érdemes sokat foglal
kozni. (Mint ahogy a XX. század azt is bebizonyította, hogy nem a királyság intéz
ménye a legádázabb ellenfele az emberiség boldogulásának.) Mindezek alapján a 
Tisza-Ady viszony sem érdemelne sok szót, hiszen ha Tisza Ady-fóbiája tájékozat
lanságon és „zsigeri” ’’ellenszenven alapult, ugyanez elmondható Ady Tisza-fóbi- 
ájáról is, sajnálatos hozzá nem értések és elfogultságok, az ezekből származó szit- 
kozódások pedig aligha érdemlik ki az utókor figyelmét.

Maguknak a tényeknek az előadásában egyébként Hegedűs Lóránt, Tisza bizal
masa (aki aztán könyvet irt Ady és Tisza címmel), valamint Király István akadémi
kus, Ady marxista monográfusa nagyjából egyetért. Az értelmezésben, persze már 
eltérnek: Hegedűs Lóránt úgy vélik, hogy Ady azért kapott sírógörcsöt, s hátralévő 
heteit meghatározó sokkot Tisza vlaóban gálád meggyilkolásának hírére, mert vol
taképpen olyasfajta gyűlölet-szeretet fűzte hozzá, melybe belefért még az is, hogy 
a vesztes Magyarország érdekeinek egyetlen eredményes védőjét látta benne, Ki
rály István szerint viszont Adyt elsősorban a forradalom bemocskolása izgatta fel 
végletesen. Abban azonban egyetértenek, hogy Tiszának olyan mértékben eszmény
képe volt a kálvinista, puritán, nemzetcentrikus Arany János, hogy még az illedel
mes szerelmi költészetet is ellenszenvvel nézte (pl. a Goethéét). Beethovent még 
szerette, Wagnert már nem. Vonzódott a cigányzenéhez, a magyar nótákhoz, a 
realista valóságábrázoló festészethez. Herczeg Ferenc volt a legjobb barátja az 
írók közül. A bomló, amorális francia társadalom mindenféle fertőző termékének 
tartotta a dekadens életérzést és az érthetetlen szimbolizmust. (Ez elterjedt nézet 
volt a korabeli Európában a poroszok franciák feletti győzelme, s a vilmosi Né
metország diadalmasnak tüznő fejlődése miatt.) Az a Tisza, aki az irodalmat 
egyoldalúan világnézeti, erkölcsi alapon ítélte meg (tehát szinte kizárólag nevelő 
hatást várt tőle, mint később a szocialista irodalomkoncepció), szükségképpen nem 
tarthatta nagyra a vérbajos és alkoholista Adyt, akinek megnyilatkozásai zsúfolva 
voltak a zseni gőg és a baloldali politikai demagógia jegyeivel. Tiszának, termé
szetesen, joga volt így vélekedni. Az viszont már nem volt szerencsés a részéről, 
hogy tollat ragadott, hiszen tisztában kellett lennie azzal, hogy a tekintélyelvű 
magyar közélet ezt kormánydöntésnek, de legalábbis nemzeti akaratnak fogja te
kinteni. Még kirívóbb, hogy Tisza még azt a Horváth Jánost is megtámadta, aki (a 
XX. század legnagyobb magyar irodalomtörténésze ekkor még fiatal tanár volt) 
ugyan pontosan olyan elítélően nevezte nemzetietlen, nihilista erők bábjának Adyt, 
mint Tisza, de költői nagyságban Vörösmarty mellé állította. Tisza tehát nem egy
szerűen nem volt képes a művészi értékek felismerésére (ehhez szükséges érzéket 
vagy szakértelmet nem is kérhetünk számon rajta), hanem a hozzáértő, művészi 
értékre ügyelő, elfogultságmentes véleménynyilvánítást is elmarasztalta.
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Ady álláspontja nem írható le egyszerűen azzal, hogy feudalizmusellenessége 
jegyében támadta a sok tekintetben rendi gondolkodású, konzervatív Tisza Istvánt 
például a választójogi törvény dolgában. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy nem merő
ben haladás és reakció összecsapása ez egy olyan országban, amelyben a lakosság
nak csaknem fele nem magyar anyanyelvű. Tisza valójában messzebb látott, mint 
ellenzéke, a 48-asok, az ország feldarabolását elkerülendő próbálta a jövőbe átme
nekíteni az integer Magyarországot, meglehet sok esetben a ma felöl nézve is na
gyon támadható érveléssel és módszerekkel. De kan Báthory Erzsébetté, csóvás 
geszti bolonddá csak az a düh növeszthette Ady szemében, amelyet számtalan sze
mélyes indulat motivált. (Többek között az elszegényedő, valamikor állítóleg elő
kelő Adyk leszármazottjában az újonnan felkapaszkodó, udvarhü, frissen meggaz
dagodott Tiszák iránti ellenszenv nem éppenséggel plebejus indulata.)

Ismeretes, hogy kezdetben Ady (akárcsak Jászi) sokra tartotta Tisza liberaliz
musát, a klerikálisokkal, a sovinisztákkal, az antiszemitákkal szembeni határozott 
fellépését. (S tegyük hozzá: Tisza ilyesfajta liberalizmusából halála percéig sem
mit nem engedett.) Abban már megoszlanak a vélemények, hogy Ady ellenszenve 
mikor és mitől nőtt meg iránta. Tudomásunk szerint egyetlen személyes találkozá
suk alkalmával (a költő ösztöndíj-kérelemmel forudlt hozzá) Tisza kedves volt 
hozzá (Ady egy levelében írja ezt), bár ösztöndíjat nem adott. Tisza is úgy nyilat
kozott e találkozásról utóbb, hogy az elutasításban semmiféle személyes elem nem 
motiválta, bár emlékezett rá, hogy nagyváradi újságíró korában Ady sokat szidta a 
Tiszákat. Hogy az Adyt pártfogoló, ma azt mondanánk: szponzoráló polgári radi
kális és szociáldemokrata körök mennyiben hangolták Tisza ellen, nehéz volna 
megmondani.

Tisza és Ady konfliktusának azonban nem volna igazából túlságosan nagy sú
lya az utókor számára. Hiszen azon sem elmélkednek konferenciák, hogy Petőfi 
miért beszélt olyan megvetően minden idők legnagyszerűbb magyar kormányáról, 
a Batthyany-kormányról. Jól tudjuk a választ: egyoldalú felfogása folytán téve
dett. És Csokonai megbízhatatlanságát, bohémságát, veszélyesnek ítélhető világ
nézeti és politikai kalandjait miért nem tolerálta jobban a Debreceni Kollégium? A 
választ ez esetben is tudjuk: megfelelő nagyvonalúság hiányában. Ady és Tisza 
szembekerüléséért is a kölcsönös nagyvonalúság hiánya és az egymásnak feszülő 
egyoldalúságokból eredő tévedések okolhatók. Csakhogy az Ady-Tisza ügy annyi
ban más és több Csokonai és Petőfi idézett konfliktusainál, amennyiben hosszan 
továbbélő, s egyesek részéről gondosan tovább szított ál-ellentétek, vagy legalább
is nem szükségszerű szakítások forrása lett. Mert máig ható, komolyan veendő, 
tragikus tanulságai vannak Tisza és az irodalom viszonyának. Ezek közül most 
hármat veszünk sorra.
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1. Újra és újra érdemes felidézni, sőt az utókor emlékezetébe vésni azt, hogy a 
legtisztább szándékú nemzeti konzervativizmusnak is lehetnek önveszélyes refle
xei. A protestáns puritánságot, a nemzeti kötelességteljesítés parancsát konstruk- 
tívnek és megtartónak kell hinnünk, ha a finneket vesszük példának. Ha azonban 
ez egy más temperamentumú nép, mint a magyar, esetében nem párosul megfelelő 
tapintattal és rugalmassággal, az ellenkező álláspontot is megérteni kívánó empá
tiával, olyan hibás szembeállításokhoz vezethet, mint Tisza esetében. Kivételes 
államférfiúi és erkölcsi formátuma ellenére is alkalmat adott arra, hogy az Adyékkal 
való konfrontáció ürügy lehessen a nemzeti és a keresztény eszmerendszer lejára
tására. Tegnap és ma és holnap is megszívlelendő: ha nem tanúsítunk kellően segí
tőkész figyelmet az újabb és újabb nemzedékek miénktől eltérő alkati jegyei, nem
zetközi kapcsolódási háttere iránt, a legnemesebb szándékok is oly elidegenítőén 
hatnak, hogy az általunk gyanúsnak, netán veszélyesnek ítélt elvek oldalára taszít
juk át az utánunk jövőket. Ha Tisza pozitív meggyzőződése kevesebb merevséggel 
párosul, akkor ellenfelei, s mindazok, akik hosszú távon nem túlságosan dicsteljes 
szerepet játszottak a magyar történelemben, nem kerültek volna abba a kényelmes 
pozícióba, hogy a századelő legnagyobbjai (Ady, Babits, Kodály) révén lehessen 
szembefordítani vele a közvéleményt.

2. Tisza (s a vele többé-kevésbé egyetértő századfordulós népnemzetiek, az 
ekkor már aggastyán Gyulaitól Vargha Gyuláig) azt nem értették meg, hogy nem 
lehet annyira (esetleg hosszú távon valóban időtálló) igazuk, hogy ez elhomályo
sítsa előlük: minden új nemzedék új igazságokra vágyik, egyik sem érheti be az 
előttük járók, az idősebbek igéinek ismételgetésével. (Hogy Tiszát nemzedéki ide
genkedés is befolyásolta, arra jól példa, hogy az írásaiban sok tekintetben frivol, 
Babits szerint is „léha”, a nemzeti elhivatottsággal keveset törődő Mikszáthot, apja 
barátját, sosem támadta.) Tiszának csak az apja, s a maga pályáján kellett volna 
tárgyilagosan végigtekintenie, s már felismerhette volna a nemzedékváltások dia
lektikáját. Úgy tudjuk ugyanis, hogy az emigrációból visszatérő gróf Teleki László 
egyáltalán nem tartja aktuálisnak Kossuth koncepcióját. Maga Tisza István sem 
változatlan formában vitte tovább apjának, Tisza Kálmánnak vonalát. (A Vilmos 
császári Németország hatására keményebb kezű lett apjánál.) De már az utánajövők 
őtőle eltérő felfogása (nemcsak művészet-felfogása) iránt kevés megértés tanúsított. 
Ezzel ezután olyan előnyös helyzetbe hozta vitapartnereit (lényegében a XX. szá
zad végéig), amiről azok nem is álmodhattak volna az ő ilyesfajta rugalmatlansága 
nélkül. (És itt nemcsak az ún. baloldali politikusokra és történelemértelmezőkre 
gondolok, hanem Szekfü Gyulától Németh Lászlóig, Bíbóig sokmondenkire, akik 
mind elmarasztalták.)

3. Intő példa ez a konfliktus mindazok számára, akik elfeledkeznek arról, hogy 
az irodalmi fejlődésnek alapeleme a sokszínűség. Nem egység, hanem sokféleség
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az, ami megtermékenyíti a művészeteket. Nemcsak elvileg helytelen, sőt abszurd, 
mert kivihetetlen kívánság az, amelynek értelmében egy ponton (teszem azt, Arany 
János szellemében) meg kellene merevíteni az irodalmat, hanem kártékony is. Első 
pillantásra ellenszenves, érthetetlen, taszító emberi gesztusokkal társuló művészi 
törekvések gáncsolása hatalmi pozícióból mindig ezek életképességét növelte. 
Különben is: ha még valóban felfoghatatlan is a kortársak számára valamely új 
irányzat, utóbb olyan fejleményei támadhatnak, amelyek utóbb jelentékeny mér
tékben járulnak hozzá az egyetemes művészet gazdagodásához.

Befejezésül: talán nem akkor élünk helyesen az alkalommal, ha patikamérlegen 
kimérjük: Tisza István és az új magyar irodalom vitájában ki, mikor, mekkora bak
lövést követett el, hanem ha annyiban tanulunk mindebből, hogy lehetőleg ne ke
rüljenek szembe egymással nemzeti alapértékeket képviselő nagyságok. S ha már 
mindenképpen szembekerülnek (ami olykor elkerülhetetlen), ebből ne pusztító 
vádaskodás, hanem értékgyarapodás származzék. Egy Tisza-monográfiát olvasva 
kivételes, néha szinte légritka szférába, magasságba emelő élményben részesü
lünk, végigkövetve politikai pályájának páratlan szellemi és erkölcsi megpróbálta
tásait. Ady és a „modernek” művészete egy másfajta katarzisban részeltet. Minden
nek révén át kellene élni kockáztatás, hűség, vállalkozás, vereség, erőösszpontosí
tás, mérlegelés, rettegés és mégis bizakodás nem mindennapi perceit, a közösségi
nemzeti erőfeszítések határhelyzeteit és csúcsteljesítményeit (ilyen a Tiszáé, ilyen 
az Adyé) ahhoz, hogy a nemzet jövőjét nagyobb biztonsággal, érzékenyebb lelkiis
merettel, tisztultabb szemlélettel, önkritikusabb veszélyérzettel és szerénységgel 
formálhassuk.

Nem az egykori ellenfelek közötti utólagos igazságosztás a feladat tehát, nem 
is a Tiszát ért sok sérelmes minősítés után most egyoldalú és igazolhatatlan felma- 
gasztalása, hanem az egykori dilemmák olyan hiteles, drámai és őszinte feldolgo
zása, mely nem ki nem érdemelt bírói székbe ülteti az utókort, hanem óvatosságra 
és fokozott felelősségérzetre tanítja.

85



Résumé

Laszlo Imre: On István Tisza, on Endre Ady, on literature, but above all on 
what makes this field a current issue

It is well-known that the relationship of Endre Ady and István Tisza was not 
harmonical. Their antagonism almost full of hatred against the person of each 
other came to such a point that Tisza, in private company went so far as to pro
nounce that “Ady and the Nyugat [periodical] are lice on the palm tree of Hungar
ian culture”; still Ady, also in his verse and prose writings called Tisza “the fool of 
Geszt [family mansion of the Tisza]”, or, a ”rag”, “as a lord, as Hungarian, all the 
same”. It was such a critical period for the country and the nation when all the 
manifestations of the poet and the politician were filled with this implacable ha
tred against one another that led mercilessly and ineluctably to World War I and 
the Peace Treaty of Trianon. It is obvious that both sides were fired by an antago
nistic anomisity. Its reason must be that both persons were un- or disinformed of 
one another’s purposes, actions and desires, which both of them misinterpreted. 
One is not only to come to a conclusion concerning the past from this so far 
irresolvable antagonism but also in regard to the future one should acquire the 
mutual necessity to take one another’s opinion into consideration both in the sphere 
of intellect and ideology.
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