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Tisza István és a magyar arisztokrácia

A kiegyezés utáni magyar politikai élet egyik legfontosabb jellemzője az arisztokrá
cia magas részvételi aránya. A korszak 15 miniszterelnöke közül 9, 111 miniszteréből 
38 volt az arisztokrata. „A Monarchia diplomácia testületében a magyarországiaknak 
majd 2/3-as is közülük került ki. De a főispánok között is magas - 1/3-os volt az 
arányuk.”1 A törvényhozásban a képviselőház tagjainak 8-16 %-át, a főrendiházénak 
pedig 72-76 %-át adták. A felsorolt adatok elsősorban annak függvényében érdeke
sek, hogy létszámát tekintve viszonylag kis rétegről van szó: a XX. század elején 
közel 600 család, ill. nemzetség. Önmagában persze a magas részvételi arány nem 
döntő, ám az arisztokraták minden más társadalmi rétegnél jobban függetleníthették 
magukat - politikai karrier, egzisztenciális helyzet tekintetében - az államtól, ráadá
sul a hivatalos fórumok mellett más elsősorban informális hatalommal bíró intézmé
nyeik is voltak, mindenekelőtt a Nemzeti Casinó. A mondottakból logikusan követ
kezik hogy az arisztokrácia politikai téren messze a legbefolyásosabb csoportnak 
tekinthető, amely a kiegyezés rendszerének fenntartásában is döntő szerepet játszott.1 2

Péter László egyik tanulmányában viszont éppen azt hangsúlyozta, hogy a mág
nások jelentős mértékben veszítettek súlyukból a dualizmus éveiben.3 Úgy látta, 
hogy az arisztokrácia befolyásának megítéléséhez kulcsfontosságú a századelő 
politikai viszonyainak, parlamenti küzdelmeinek elemzése. Ez az az időszak, ami
kor a magyar politikai élet egyik meghatározó személyiségévé nőtte ki magát Ti
sza István. Annak vizsgálata tehát, hogy Tisza mennyire tekinthető mágnás politi
kusnak, milyen viszony fűzte a társadalom eme elitcsoportjához, hozzájárulhat az 
arisztokrácia politikai szerepének a tisztázásához.4

1. Gerő András: A polgárosodás kora. Bp. 1992. 72.
2. Gerő András: Az elsöprő kisebbség. Bp. 1988. 133-189.
3. Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a XIX. századi 

Magyarországon. In: Túlélők. Válogatta: Kontier László. Bp. 1993. 191-241.
4. A téma feldolgozásában, az anyagok összegyűjtésében nagy segítségemre volt Kun 

András történész, amit ezúton is köszönök.
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A kérdés megválaszolása jóval nehezebb annál, mint az első látásra tűnik. Egé
szében véve ugyanis elmondható, hogy a különösen a két világháború közötti idő
szakot illetően igen gazdag szakirodalom ezzel a témával alig foglalkozott. Tisza 
István személyét a társadalom számos rétegével kapcsolatba hozták, kiemelték 
vonzódását az alföldi parasztság irányába, a munkáskérdésről vallott nézeteit, az 
arisztokráciát illetően azonban többnyire hallgattak. Pontosabban: öltözködése, 
viselkedése, magatartása alapján puritán, kálvinista vidéki birtokosnak, a vidéki 
magyar középosztály jellegzetes képviselőjének tartották. „Ő grófi rangja és maga 
közjogi állása mellett is alapjában véve mindig egyszerű magyar birtokos nemes, 
gentry-ember maradt.” - jelentette ki életrajzírója, Horánszky Lajos.5 Esetleg hoz
zátették, hogy „Tisza István szívéhez korántsem a mágnások társadalmi rétege ál
lott a legközelebb.” Személyében a külföldi megfigyelők is „a magyar gentry 
legszebb hajtását” látták,6 sőt volt olyan vélemény - Kristóffy Józsefé - hogy amíg 
ifj. Andrássy Gyula az arisztokrácia, addig Tisza István a középosztály vezéralak
jának tekinthető.7

Ezeknek a véleményeknek úgy tűnik van bizonyos létalapjuk. Tisza levelezésé
ben, parlamenti beszédeiben és egyéb írásaiban csak elvétve foglalkozott az arisz
tokráciával mint társadalmi réteggel. Megnyilatkozásai alapján nyoma sincs Ti
szában az arisztokrata öntudatnak, s egy alkalommal - saját magát jellemezve - 
inkább „cudar falusi természetéről” ír.8 Igaz ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy 
grófi címet Lajos nagybátyján keresztül csak 1897-ben kapott. Az a mély elhiva
tottság, kötelességtudat, mely politikai szereplését motiválta, kettős forrásból táp
lálkozott. Részben erős kálvinizmusából, vallásos hitéből. Részben pedig kétség
telenül társadalmi helyzetéből, nemesi származásából. Géresi Kálmánnak 1878 
febr. elején írt leveléből idézve: „A politikai tanulmányokra nem azért adtam ma
gamat, mintha a politikai pályát a legháládatosabbnak találnám,... hanem köteles
ségérzetből. Noblesse oblige;9 annak aki elég szerencsés helyzetben született arra, 
hogy mentve legyen az élet fenntartásáért vívott küzdelmektől, más bajával is kell 
egy kicsit törődnie.”10 Később egy másik levelében ezt az álláspontját megerősíti, 
ill. kiegészíti a következőkkel: „Valódi, szabadságot és rendet teremtő alkotmá
nyosság egyik feltétele, hogy ezen noblesse oblige hassa át az illető körök mind-

5. Horánszky Lajos: Tisza István és kora. I.k. 106.
6. Zsigmond Ferenc: Tisza István és az irodalom, Baranyai Béla: Tisza István a külföldi 

háborús emlékiratokban. In: Tisza-Emlékkönyv. Debrecen, 1928. 246. és 291.
7. Kristóffy József: Magyarország kálváriája. Bp. 1927. 162.
8. Szentpéteri Kun Béla: Tisza István ifjúkori levelei. In: Tisza emlékkönyv... 62.
9. Ez a kifejezés természetesen nem az arisztokrata, hanem a nemesi származású, föld- 

birtokos Tiszára vonatkozik.
10. Uo: 61.
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egyik tagját; elég szomorú, hogy ez annyira kihalóban van minálunk.”" Ifjúkori 
levelei alapján egy önmagát elsősorban vidéki földbirtokosnak tartó és társadalmi 
helyzetével elégedett, arisztokrata rangok és címek után nem ácsingózó fiatalem
ber arcképe rajzolódik ki.

Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy Tisza egyáltalán nem foglalkozott az 
arisztokráciával, vagy hogy nem ismerte őket közelebbről. Gondolkodását, felfo
gását befolyásolta, hogy később mégis gróf lett, s bár nem kereste ezt a rangot, de 
egyértelműen vállalta. Emellett mind a magán, mind a közélet számos területén 
gyakran került érintkezésbe - esetenként szorosabb kapcsolatba - mágnásokkal.

Az arisztokráciához fűződő viszonyának legalább három szintjét lehet elkülö
níteni. Az egyik a magánélet szférája. A Tisza-család elsősorban anyai ágon, szá
mos mágnás rokonnal, felmenővel rendelkezett: Teleki, Bethlen, Dégenfeld- 
Schomburg, Károlyi, Radvánszky, Almásy, Csáky, Wesselényi család. Közülük az 
irodalom elsősorban anyjának, Dégenfeld Ilonának, anyai nagyapjának Dégenfeld 
Imrének, valamint Podmaniczky Gézának a hatását emeli ki.11 12 A fiatalabb generá
ciókból közeli kapcsolatban állt többek között a Bethlen család két tagjával is, 
Károllyal és Pállal, valamint Wesselényi Bélával és Almásy Denissel.13 Tisza te
hát már ifjúkorától részben arisztokrata körökben mozgott, mégha ezek a családok 
nem is tartoztak a magyarországi főnemesség csúcsaihoz.

Családi kapcsolatai mindenesetre elegendő hátteret biztosítottak számára ah
hoz, hogy egy másik területen, a társasági életben is önbizalommal léphessen fel. 
Lehet, hogy mint az arisztokrácia soraiba frissen felemelkedetteknek, volt valame
lyes kisebbrendűségi érzése. Tisza valószínűleg maga is tisztában volt azzal, hogy 
az előkelő arisztokrata körökben nem számít egyenrangú partnernek, sem vallása, 
sem származása, sem erőteljes - saját szavait idézve - kissé „falusias” viselkedése 
miatt. Erre utal, Tiszának egyik, Schmidt Henrik által feljegyzett csípős megjegy
zése: egy ízben állítólag úgy nyilatkozott, hogy „minél előkelőbb helyre megy az 
ember, annál kevesebbet adnak enni...”14 Andrássy Katinka leírja emlékiratában, 
hogy az ő köreiben milyen fanyalogva nézték azt, ahogyan Tisza viselkedett vagy 
táncolt a nagy pesti bálokon.15 Az öntudatos Tisza számára azonban úgy tűnik 
mindez mellékes tényezőnek bizonyult. Nem kereste, nem erőltette a kapcsolatot a 
legnagyobb és legelőkelőbb arisztokrata családok tagjaival, írásaiban nincs nyoma 
annak, hogy társasági viselkedésük miatt valaha is panaszkodott volna rájuk. Azt

11. Uo: 62.
12. Szász Károly. Tisza István. Bp. 1921. 5-8. Schimdt Henrik: Tisza István boldog évei.

Bp. 1923. 14.
13. Schmidt Henrik'. Tisza István boldog évei... 37-61.
14. Uo: 125.
15. Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. Bp. 1967. 130.
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azonban soha nem tűrte, hogy társadalmi helyzete miatt hátrányos helyzetbe kerül
jön. A Nemzeti Kaszinóban és más fórumokon is mindig megadta a kellő tisztele
tet - leveleiben külön ügyelt arisztokrata politikustársai megszólítására - és ugyan
ezt megkövetelte a saját személye irányába is. Két tanulságos példa jól prezentálja 
a mondottakat. Második miniszterelnöki megbízatása után 1913. június 13-án be
mutatkozó beszédet tartott a főrendiházban is. Beszédében megsértette Hadik Já
nos grófot, aki lovagias elégtételt követelt. Párbajra nem került sor, az ügy a félre
értések tisztázásával elintézést nyert. A megbeszélésen Hadik Jánost - ez még nem 
meglepő - gr. Andrássy Gyula és gr. Edelsheim-Gyulai Lipót képviselte, Tisza 
megbízottai viszont szintén neves arisztokraták - hg. Odeschalchi Géza és b. Üchritz 
Zsigmond - voltak.16 Másik eset: 1918 elején Károlyi Mihály és Károlyi Imre sú
lyos politikai és személyes konfliktusba keveredtek, ezért a Nemzeti Casinó igaz
gatója felkérte mindkettőjüket, hogy amíg ügyük nem tisztázódik ne látogassák a 
casinót. Károlyi Mihály tiltakozott a döntés ellen, arra hivatkozva, hogy Tisza Ist
vánnal évek óta nincsenek beszélő viszonyban mégsem zavarják a tagok nyugal
mát. Mire mindenki meglepetésére felállt Tisza, igazat adott legádázabb ellenfelé
nek és kijelentette, amíg a Károlyi Mihály ellen emelt vádak beigazolást nem nyer
nek, teljes jogú tagja a kaszinónak.17

Tisza politikai téren már iljú korától fogva erősen konzervatív nézeteket val
lott, melyek azonban bizonyos liberális elemekkel keveredtek. írásainak rendsze
resen visszatérő eleme, hogy a magyar társadalom számbelileg is jelentős része 
nem elég érett ahhoz, hogy aktívan részt vehessen a politikai életben, s a társada
lomnak szüksége van egy szűk vezető réteg - a „műveltebb, értékesebb, politikai
lag megbízhatóbb” elemek - irányítására. A demokráciát mindig is elitista értelem
ben fogta fel. A természetes vezető csoportok alatt elsősorban a földbirtokos osz
tályt és az értelmiséget, saját szóhasználatával az intelligenciát értette.18 Ebből 
következően élesen és következetesen elutasította az általános választójog magyar- 
országi bevezetésének gondolatát. „Az általános szavazati jog megsemmisíti az 
intelligencia politikai hatalmát,” hangoztatta folyamatosan.19 A szélesebb töme
gek politikai jogokhoz jutását két okból is veszélyesnek tartotta. Egyrészt, mivel 
így lehetőség nyílik „túlzó nemzetiségi agitációra”, másrészt ezáltal a politikai 
vezetés „extrém, fölforgató elemek kezébe kerül.”20 Nézetei ebben a tekintetben 
az idő előrehaladtával nagyon keveset változtak, lényegében ugyanazokat az alap-

16. Újság 1913. június 14. 14.
17. Hajdú Tibor. Károlyi Mihály. Bp. 1978. 250-251.
18. Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. Összeáll: Barabási Kun József. Bp. 1937.

Ilik . 401. és 766. Gróf Tisza Ist\’án összes munkái. Bp. 1928. I.k. 214. és 233.
19. Gróf Tisza István összes munkái... I.k. 214 és 230.
20. Gróf Tisza István képviselőházi beszédei... III.k. 765-766.
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gondolatokat ismételte politikai pályája során. Módosulás két vonatkozásban ta
pasztalható. Mindenekelőtt idővel maga is elkerülhetetlennek és kívánatosnak tar
totta az ipari munkásság egy részének, elsősorban a szakmunkásságnak politikai 
jogokhoz juttatását.21 Továbbá azt tapasztalta, hogy a Magyarországon végbeme
nő gazdasági-társadalmi átalakulás részeként bizonyos átrendeződés megy végbe 
a középrétegeken belül. „Fogy a magyar középosztály azon része, mely eddig a 
falusi népességet vezette,” de helyette erősödnek a városok, mint a „magyar társa
dalmi élet új forrásai.”22 Ezzel összefüggésben az 1910-es évekre vezető erőként 
már nem általában a középosztályt, hanem egyértelműen az „intelligenciát” jelölte 
meg.

Tisza István nagy ideálja volt a szűk, partikuláris érdekeken felülemelkedni 
tudó magyar társadalom: „Atyáink - úgymond megalapították az egységes magyar 
nemzetet. A jelenlegi Magyarországnak az a feladata, hogy kidomborítsa a magyar 
társadalmi egységet. Meg kell alapítanunk az egységes magyar társadalmat.” - je
lentette ki 1911 október 19-én egy politikai vacsorán. Más alkalommal azt hangoz
tatta, hogy „egyetlen ... osztály sem keresheti a maga jóvoltát, a maga boldogulását 
a többi osztályok rovására. Összhang kell a különböző foglalkozási ágak között.”23 
Felfogásából következett, hogy - mint a társadalmi egység megbontóit - elítélte a 
századforduló neokonzervatív indíttatású mozgalmait, melyekben az arisztokrácia 
egy része igen jelentős szerepet játszott: a gr. Zichy Nándor alapította Katolikus 
Néppártot és a gr. Károlyi Sándor vezette agráriusokat.

A fenti nézetekkel bizonyos ellentmondásban állnak azon kijelentései, melyek
ben tagadta, hogy az arisztokráciának társadalmi kiváltságai lennének, vagy ha 
mégis, akkor igyekezett bagatellizálni a problémát. „Rég megszűntek már azok az 
előjogok, amelyek ólomsúllyal nehezedtek a nagy néptömegekre és megzsibbasz- 
tották az állam erejét... Nincs ma már hatalom egyesek és osztályok kezében, 
amellyel szolgaságba hajthatnának más osztályokat” - jelentette ki egyik, válasz
tójoggal kapcsolatos értekezésében.24 Rendszeresen védte a hitbizomány intézmé
nyét. Több ízben is kifejtette, hogy a kötött birtokot egészében véve jó és szüksé
ges intézménynek tartja. Igaz - tette hozzá - a hitbizomány néhol valóban akadá
lyozza a paraszti birtokszerzést, a problémát azonban megoldhatónak vélte azzal,

21. Tisza István: A választójog reformja és az ipari munkásság. Magyar Figyelő 1912. 
október-december. Ugyanakkor hozzátette, hogy „a valódi általános szavazatijog se
gélyével... a falusi néptömegek jutnak mindent elnyelő túlsúlyra. Ezek pedig politikai 
jogok öntudatos gyakorlására merőben képtelenek.”

22. G róf Tisza István képviselőházi beszédei...Wk. 363.
23. Uo: Ill.k. 401. IV.k. 626.
24. Gróf Tisza István összes munkái... I.k. 231.

91



ha egyes majorátusokat fokozatosan áttelepítenek más vidékre.25 1904 május 19-i 
parlamenti beszédében hangsúlyozta, hogy a kétkamarás rendszer híve és a ma
gyar főrendiház fennálló - egyébként erősen arisztokratikus - szervezetével szem
ben lehetnek ugyan kisebb kifogások, de a főrendiház reformja nem aktuális. Ugyan
ebben a beszédében néhány idegen származású arisztokrata család honosítása kap
csán fontosnak tartotta leszögezni, hogy „többnyire olyan indigéniákat ruháznak 
fel főrendiházi tagsággal, akik teljesen elsajátították a magyar jelleget és a magyar 
érzést.”26 Egy alkalommal még a családhoz közel álló Mikszáth Kálmánnal szem
ben is védelmébe vette az arisztokráciát. A neves magyar írónak egyik, a magyar 
mágnások műveltségét bíráló megjegyzését ezekkel a szavakkal utasította vissza 
1888-ban „Húsvéti (a Nemzetben megjelent) tárcájában /ti Mikszáth/ pl. elmond

ja, hogy miben különbözik a magyar mágnás a nyugat-európaitól. Megeszem sző- 
röstől-bőröstől azokat a nyugat európai főurakat, akiket Mikszáth látott. Hát hon
nan van bátorsága írni olyan dolgokról, melyeket úgy ismer, mint hajdú a harang
öntést.”27

Tisza felfogásának eme ellentmondásossága azonban bizonyos mértékig fel
oldható, ill. magyarázható. Mindenekelőtt a hitbizomány fennmaradását nemzeti 
szempontból tartotta fontosnak. Felfogása szerint ezáltal lehet a magyar szupre- 
máciát legjobban biztosítani a nemzetiségi vidékeken. Továbbá az arisztokráciát 
is a vezető réteg részének tekintette, amelyet szükség esetén védeni kell az esetle
ges támadásokkal - mint például a nemzetietlenség vádja - szemben. Elfogadható
nak, sőt természetesnek tartotta az eliten belüli átrendeződést - földbirtokos osz
tály visszaszorulása, értelmiség erősödése - de azt szerette volna, ha ez a folyamat 
fokozatosan és konfliktusoktól mentesen megy végbe. A réginek tanulnia kell az 
újtól, az újnak a régitől, jelentette ki egyik beszédében.28 Emellett Tisza taktikai 
okokból tudatosan kerülni igyekezett a konfliktust közte és az arisztokrácia között. 
Mindig vigyázott arra, hogy amikor bírálja az agráriusokat, vagy a Katolikus Nép
pártot, ne utaljon azok erős arisztokrata hátterére. Bár maga sem értett teljesen 
egyet például a főrendiház adott összetételével, úgy gondolta, egyes reformok 
szükségességének feszegetése fölösleges és nemkívánatos konfliktusokhoz vezet 
és nincs arányban a bekövetkező változásoktól várható előnyökkel.

A dualizmus időszakában a képviselőház tagjainak egy jelentős részét - mint 
már szó volt róla - az arisztokraták adták. Bár előbb-utóbb minden politikai irány
zat megtalálta a maga mágnáspolitikusát, általános jellemzőként elmondhatjuk,

25. Uo: I.k. 231. Il.k. 336.
26. G róf Tisza István képviselőházi beszédei.... Ií.k. 585.
27. Zsigmond Ferenc: Tisza István és az irodalom In: Tisza-enrlékkönyv... 246.
28. Gróf Tisza István képviselőházi beszédei... IV.k. 626.
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hogy az arisztokrácia zöme 1875 után a három évtizeden át kormányzó Szabadel
vű Pártot támogatta. Az 1901-ben megtartott parlamenti választások után összesen 
53 mágnás tagja volt a képviselöháznak és közülük 45 volt a Szabadelvű Párt tag
ja. Ez a masszív kormánytámogató szerep jelentős részben Tisza István tevékeny
sége, mindenekelőtt a házszabály 1904 novemberében keresztül vitt erőszakos re
formjának köszönhetően jelentősen megváltozott. Az arisztokraták nagy része ott
hagyta a kormánypártot és az 1905-ös választásokon már a szövetkezett ellenzék 
táborát erősítette.

Arisztokraták a képviselőházban29

választás éve Tisza-pártiak ellenzékiek összesen képviselőházi arányuk
1901 45 5 53 12,8%
1905 21 31 56 13,6%
1906 - 42 4329 30 31 10,4%
1910 37 243' 61 14,8%

Az 1905-ik évi választások eredményeképp sajátos helyzet állt elő. Egyrészt az 
arisztokrata képviselők zöme immár nem a szabadelvű pártot erősítette. 31 képvi
selő állt az ellenzék oldalán és 21 a szabadelvű pártén. Másrészt annak eredmé
nyeképp, hogy mindkét táborban maradtak arisztokraták, parlamenti számuk és 
persze arányuk egészében véve nőtt. /56 képviselő, ami 14,4 %-ot jelent./Az 1906- 
os választásnak elvileg hasonló trendet kellett volna követnie, mivel azonban sem 
Tisza, sem pártja nem indult a választáson, az eredmény bizonyos fokig torz hely
zetet tükröz. Egészében véve kevesebb lett a mágnás képviselők száma - 43 sze
mély - és ők, egy kivétellel, az addigi ellenzéki koalíció pártjaihoz tartoztak. Vala
mivel reálisabb eredményt hozott az 1910-es választás, melyen kiderült, hogy a 
századforduló viszonyai - minimális ellenzéki és sok kormánypárti mágnás - már 
nem hozható vissza és inkább az 1905. évi viszonyokhoz hasonló szituáció alakult 
ki. Tisza győzött, az arisztokrácián belül is, ám az ellenzék szintén jelentős - igaz 
több párt és irányzat között megoszló - arisztokrata politikuscsoporttal rendelke-

29. A táblázat az 1901 -1910 közötti országgyűlési almanachok adatai alapján készült. Az 
összesítések csak csekély eltérést mutatnak Lakatos Ernő számításaitól. Lakatos Ernő: 
A magyar politikai vezetöréteg 1848-1918. Bp. 1942.

30. Egy képviselő pártonkívüli volt. A pártonkívüliek zöme egyébként besorolható volt 
valamelyik táborba.

31. Az ellenzéki képviselők egy részét - mint például az Andrássyak, vagy Károlyi Mi
hály - pártonkívüliek alkották. Politikai magatartásuk alapján azonban őket is az el
lenzékhez soroltam.
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zett. Tisza oldalán 37, ellenzéki oldalon 24 mágnást találunk. A fentiek további 
következményeként az arisztokraták összlétszáma minden addigi rekordot meg
döntve 61 főre emelkedett /14,8 %/. Tiszának azonban nemcsak egy jelentős lét
számú és vele valamint politikájával stabilan szembehelyezkedő mágnáscsoport 
létét kellett tudomásul vennie. Péter László és Kristóffy József rámutatott32 ennek 
az arisztokráciának a belső megoszlására is. Az arisztokrácia legfelsőbb rétege - az 
udvarhoz szorosabban kötődő néhány hercegi és grófi család - közvetlenül nem 
kapcsolódott be a politikába, így a pártharcoktól is távol tartotta magát. A főne
messég vezető erejét alkotó, nagy tradícióval és tekintéllyel, jelentős társadalmi 
kapcsolatokkal és többnyire komoly vagyonnal is rendelkező része viszont immár 
tartósan - az 1905-ös és 1910-es választás is ezt mutatja - Tiszával és politikájával 
szemben foglalt állást. Olyanok sorolhatók ide mint az Andrássy, Apponyi, Bat
thyány, Dessewffy, Széchenyi, Zichy családok. Az 1905-ös választáson az ellen
zék oldalán lett képviselő az Andrássy, Batthyány, valamint az erős konzervatív és 
aulikus hagyományokkal rendelkező Zichy családnak 4 a Benyovszky és Hadik 
családnak 3, a Károlyi és Esterházy családoknak 2-2 tagja. Ez az állapot, valame
lyest mérsékeltebb formában, de 1910 után is fennmaradt. Ha az arisztokráciának 
a tekintélyesebb, előkelőbb és gazdagabb elemei 1905 után tartósan a Tisza-elle- 
nes oldalra kerültek, akkor kérdés, hogy kikből állt a geszti gróf tábora. Elvileg 
kézenfekvő magyarázat, hogy azokból, akik kitartottak mellette a régi szabadelvű 
pártból. Ez az állítás 1905-ben még jórészt igaz is. 21 mágnás képviselőjükből 12- 
t lehet újraválasztottnak tekinteni. 1910 után azonban a 37 munkapártiból csak 9- 
nek volt korábban mandátuma, bizonyos felfrissülés tehát bekövetkezett. Péter 
László szerint az „új bárók”, mint amilyennek maga Tisza is tekinthető és néhány 
protestáns család alkotta az arisztokrata hátteret.33 A képviselők összetételét vizs
gálva - néztem szerint - Péter László állítása csak részben igaz. Protestánsokkal 
például a másik oldalon is találkozhatunk, elég ha a későbbi miniszterelnök Beth
len Istvánra, vagy Prónay Dezsőre gondolunk, igaz utóbbi ekkor már a főrendi
házban politizált. Új bárók valóban viszonylag nagy számban találhatók Tisza 
mellett, de meghatározó jelleget ők sem adtak a csoportnak. 1910-ben munkapárti 
oldalon találunk két Zichy és Bethlen, valamint egy Nyáry és egy Csáky grófot. 
Közöttük szép számmal előfordulnak protestánsok és katolikusok, erdélyiek és 
magyarországiak, komoly tradícióval rendelkező és nemrégiben rangot szerzett 
családok. A Nemzeti Munkapártban egymás mellett foglalt helyet a katolikus, au- 
iikus múlttal rendelkező Zichy János, a régi erdélyi családból származó, reformá-

32. Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció... 217. Kristóffy 
József. Magyarország kálváriája... 162-165.

33. Uo: 217.
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tus Bethlen Pál, a grófi címét csak nemrég viselő Zelensky Róbert, vagy a szabad
elvű párti családi hagyományokkal bíró Podmaniczky Endre. Úgy tűnik Tiszának 
ebben az értelemben nem voltak előítéletei és mindenkit kész volt befogadni tábo
rába. A válogatásnál mindössze két egyéni szempontot lehet felfedezni. Minde
nekelőtt - régi hagyományokhoz igazodva - igyekezett személyes híveit mandá
tumhoz juttatni. így került be a parlamentbe 1910-ben a hozzá közel álló Vojnits 
István és Zelensky Róbert, vagy a rokonok közül Tisza Kálmán és Bethlen Pál. A 
másik szempont a párthűség volt. Úgy tűnik Tisza István nem várta és nem fogadta 
vissza azokat pártjába, akik őt korábban, 1904-1905 folyamán, elhagyták.

Ez a politikai helyzet, Tisza és az arisztokrácia felső csoportjainak tartós szem
befordulása, rendkívül érdekes helyzetet eredményezett a századelő magyar poli
tikai életében. Tisza számára kétségtelenül nagy kihívást jelentett, ám igyekezett 
továbbra is nézeteiben és politikájában konzekvens maradni. A jelenség kétségte
lenül zavarta. Az irodalom visszatérően emlegeti, hogy mennyi bosszúságot és 
keserűséget okozott neki küzdelme Andrássy Gyulával vagy Apponyi Alberttel. A 
konzervatív szellemiségű Magyar Figyelő 1912 utolsó negyedévi számaiban szá
mos olyan cikk látott napvilágot, amely keményen bírálta a politikai zűrzavart 
élvező, csak saját hatalmi szempontjait előtérbe helyező és radikális irányzatokkal 
szövetkező mágnások újfajta típusát.34 Ezek az írások nem Tisza tollából szület
tek, de aligha kerülhettek nyilvánosságra az ő tudta és jóváhagyása nélkül. Ennél 
messzebb azonban nem ment. Olyan nyilvános kijelentést pedig - tudomásunk sze
rint - soha nem tett, amelyben önmagát és az arisztokráciát, vagy annak zömét 
politikai ellenfélként állította volna be. Több okból sem. Egyrészt, mert - mint már 
szó volt róla - az efféle konfliktushelyzeteket mindig is kerülte. Másrészt mert 
politikai bázisa szempontjából nem az arisztokráciát tartotta a döntő tényezőnek. 
„A magyar intelligenciának a helyes útról való eltántorodása okozta az 1905-i ve
reséget és a magyar intelligencia visszatérése a helyes útra okozta a mostani si
kert.” / 1. i. a Munkapárt 1910. évi választási győzelmét/ - magyarázta az esemé
nyeket a Nemzeti Munkapárt alakuló ülésén.35 Továbbá figyelembe kell venni, ha 
politikai küzdelemről volt szó, Tiszára nem, vagy csak csekély mértékben hatottak 
a tekintélyes, jól csengő nevek: 1916-ban például habozás nélkül kitessékelte a 
Munkapártból a korábban többször is miniszter gr. Serényi Bélát. Persze elége
dettséggel tölthette el Tiszát, hogy az ő pártja mögött is szép számmal sorakoztak 
fel mágnások, többek között 37 képviselő a parlamentben. Ezt azonban csak cse
kély mértékben lehet tudatos politikájának tulajdonítani. Inkább arról volt szó,

34. Magyar Figyelő, 1912. október-december. 162-163. 416-418. Egyes írások név sze
rint kiemelték Andrássy Gyulát, Apponyi Albertet és Károlyi Mihályt.

35. Gróf Tisza István képviselőházi beszédei... IV.k. 434.
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hogy az arisztokrácia egy része felsorakozott Tisza támogatására. Akár elvi okok
ból - a kiegyezési rendszer adott formájú fenntartásának támogatójaként, a Sza
badelvű Párt örökségét támogatandó -, akár bizonyos szociális összetartozás - 
protestánsok, „homo nóvusok” - alapján, vagy egyszerűen csak személyes ambíci
óktól vezérelve. Végeredményben a századelőn közel hatszáz arisztokrata család 
élt Magyarországon és egy részük önmagában is hatalmas, szerteágazó nemzetsé
geknek tekinthetők. Közülük különösebb erőfeszítés nélkül is lehetett kellő számú 
ambiciózus képviselőjelöltet találni, annál is inkább mivel a Munkapárt mögött ott 
állt a kormányzati hatalomban való részesedés lehetősége.

A mondottakból következően Tiszát zavarta és bosszantotta, hogy 1905 után 
hosszabb távon jelentős arisztokrata táborral találta magát szembe, ez azonban 
sem nézeteire, sem gyakorlati politikájára érdemben nem volt hatással. Tisza tár
sadalomképe politikai irányvonala ugyanis ezúttal is állandónak, az aktuális erővi
szonyok által kevéssé befolyásolhatónak bizonyult. S mivel ebben az arisztokrácia 
soha nem foglalt el központi szerepet, a veszélyt sem látta különösebben nagynak.

Résumé

Levente Püski: István Tisza and the Hungarian aristocracy

It was a political peculiarity of the dualist age was the that a great proportion of 
aristocratic families of a historic past got involved in everyday political life. They 
had a representation far surpassing their proportion in the House of Parliament (of 
Representatives, or Lower House). It is characteristic that at the beginning of the 
20,h century those holding historic names in most of the cases opposed Tisza’s 
conservative national liberalist policy and throve to realize their political aims in 
the opposing party. István Tisza having the count title newly inherited was not 
particularly admired at all in aristocratic companies. This, however, did not make 
restraints on Tisza in his political conviction. He proved to be much more a man of 
character than come to a far-reaching political conclusion from these signals.
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