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G róf Tisza István politikai örökösei

Az első világháborús vereség és a történelmi Magyarország felbomlása nyomán az 
ország olyan mély gazdasági, politikai és társadalmi válságba került, amely nem
csak a korábbi dualista rendszert sodorta el, de a magyarság és az állam fennmara
dását is kérdésessé tette. Az 1918 őszétől 1921 tavaszáig tartó időszak forradalmi 
és ellenforradalmi próbálkozásai arra tettek kísérletet, hogy különböző módokon 
és programok alapján valamiféle kiutat találjanak az ország számára. Az ekkor 
zajló események menetét a szereplők azonban alig befolyásolhatták. Magyaror
szág lehetőségeit, mozgásterét a győztes hatalmak és új szomszédai szabták meg. 
Ebben a helyzetben sokáig szó sem lehetett a Tisza István nevéhez kötött időszak, 
kormányzati berendezkedés bármiféle restaurációjáról, már csak azért sem, mert a 
Képviselőház és a Felsőház 1918 őszi felbomlásával a munkapárti politikai elit jó 
része — még ha átmenetileg is, de — kivonult a politikából. A társadalom egy 
része Tisza István erőszakos halálát történelmi igazságszolgáltatásnak, a háborús 
veszteségek és szenvedések miatti jogos bosszúnak tartotta, de még többen voltak 
olyanok, akik úgy ítélték meg, hogy az 1918 előtti rendszerhez semmilyen módon 
sem lehet visszatérni. Tisza István politikai örökösei ezért döntően csak a Bethlen- 
kormány megalakulása (1921. április 14.) után aktivizálódtak.

Hangsúlyozandó, hogy az 1920-as évek belpolitikai konszolidációja során a 
politikai elit és közvélemény egyre nagyobb része vallotta magáénak Tisza politi
kai örökségét, de mindez sokszor csak a propaganda, publicisztika, retorika szint
jén volt tetten érhető. Ezért ez a tanulmány Tisza István politikai örökösei1 kap
csán főként az alábbi kérdésekre keresi a választ: az 1919 utáni politikai elitből kik 
voltak azok a meghatározó személyiségek, akik Tisza politikai örököseinek tekin
tették magukat. Milyen módon és szervezeti keretek között próbálták mindezt kép-

1. A legújabban megjelent Tisza István életrajzok mellett ( Vermes Gábor és Tőkéczki 
László munkái) Pölöskei Ferenc könyve ad részletes áttekintést az 1919 utáni Tisza- 
kultuszról (Tisza István, Gondolat Kiadó, Bp. 1985.)
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viselni? Fontos megvizsgálni azt is, hogy a korszak két emblematikus politikusa, 
gróf Bethlen István és gróf Klebeisberg Kuno milyen téren és mennyiben azono
sult a Tisza által vallott elvekkel, valamint milyen felfogásbeli különbségek voltak 
közöttük. Végül, de nem utolsósorban figyelembe kell vennünk azt is, hogy a kor
szak egyik vezető ideológusa, Szekfü Gyula hogyan alakította a Tisza-képet, mert 
a Szekfü által képviselt történetszemlélet szervesen beépült a Horthy-rendszer po
litikai elitjének és az akkori társadalom középső- és felsőbb rétegeinek gondolatvi
lágába.

Kétségtelen tény, hogy a nemzeti munkapárti politikusok közül 1919 után (fő
ként a Tanácsköztársaság, de már korábban a Károlyi-féle forradalom miatt is) 
sokan visszavonultak, néhányan azonban 1919. őszén újra aktivizálódtak. A mint
egy kéttucatnyi régi munkapárti politikus közül számos volt főispán és képviselő 
akadt, s ez a konzervatív-liberális csoport2, amellett, hogy Tisza programját tűzte 
zászlajára, már elfogadhatónak találta Bethlen irányító szerepét is. 1921 januárjá
ban, Bethlen kormányalakítási törekvéseinek támogatására dinamikus politizálás
hoz kezdtek az 1919. december elején alakult Nemzeti Középpárt tagjai Lukács 
László3, báró Kürthy Lajos és Heinrich Ferenc vezetésével. A párt a mérsékelt 
keresztény nemzeti politika hívének tekintette magát és az 1920 elején zajló vá
lasztásokon tizenegy választókerületben állított jelölteket. A későbbiekben, a párt 
sikertelensége miatt a vezetés az 1922-es választásokra új párt kialakításába kez
dett Nemzeti Polgári Párt néven. Korszakunkban ez volt az utolsó önálló kísérlet 
arra, hogy a régi Nemzeti Munkapárt (valójában Tisza) programjának korszerűsí
tésével újra megszervezzék annak egykori társadalmi bázisát. Támogatták a kor
mányt, de Bethlenéktől eltérően konzervatív-liberális alapokra helyezkedve első
sorban a keresztény városi középpolgárság merkantilis és kereskedelmi érdekei
nek szószólóiként léptek fel. A főváros három listás kerülete mellett az 1922-es 
választásokon még néhány nagyváros egy-egy egyéni választókerületében is tud
tak jelölteket állítani (Debrecen, Győr, Miskolc).4 Az Egységes Párt 1922-ben par
lamenti mandátumhoz jutott politikusai közül (ez akkor 140 parlamenti helyet je 
lentett a 245 tagú országgyűlésben) mintegy ötvenen nemzeti munkapárti múlttal 
rendelkeztek, egyértelműen a néhai Tisza István híveinek számítottak. Pártonkívii-

2. Az ismertebb politikusok (gróf Klebelsberg Kuno, báró Perényi Zsigmond, gróf Rá
day Gedeon, Rakovszky Iván) mellett feltétlen Tisza-hívönek és a csoportosulás han
gadójának számított még Iklódy-Szabó János volt munkapárti parlamenti képviselő, 
valamint báró Solymossy Lajos is.

3. Lukács László 1895 és 1905 között pénzügyminiszter, 1912-1913 között miniszterel
nök volt.

4. A Nemzeti Középpárt történetéhez ld.: Hubai László'. Magyarország XX. századi 
választási atlasza 1920-2000., Napvilág Kiadó, Budapest, 2001.1. kötet 22. és 32. o.
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li, valamint keresztény ellenzéki, de kormánytámogató honatyákkal együtt ez a 
csoport megközelítette az 1919 utáni parlamenti politikai elit 20 %-át. 1926-tól, 
Bethlen szükebb kormánypárti környezetét a liberális színezetű politikusok mel
lett legalább húsz volt munkapárti honatya alkotta, akik korábban egyértelműen 
Tisza István hívei voltak. Ez a társaság, valamint vezetőik jól megjelenítették azt 
a nagybirtokos, nagytőkés elitcsoportot, akik korábban Tiszában, most Bethlenben 
látták a rendszer fő támaszát és a miniszterelnököt az 1918 előtti rendszer kisebb 
módosításokkal történő továbbvivőjének tartották.5

Noha Bethlen István az első világháború előtt és a háborús évek alatt is politi
kai nézetei és pártkötődése alapján erőteljesen szemben állt Tiszával és a munka
párti politikai elittel, mégis az erdélyi ügyek kapcsán bizonyos közeledés történt a 
két politikus között. 1915 májusában Tisza elfogadta Bethlen határozottabb állás
pontját az erdélyi románság elleni keményebb fellépés ügyében és 1916 nyarán 
ezen a téren már harmonikusan együttműködtek. A miniszterelnök belátta és elfo
gadta Bethlen régebbi érvelését, miszerint Romániát csak az erő politikájával lehet 
az erdélyi területi követelésektől eltéríteni és a Hármasszövetség mellett tartani. 
Ezzel Tisza és Bethlen között megszűnt az egyik legfontosabb politikai ellentét.6 
Bethlen 1921. április 19-i nemzetgyűlési kormányprogramot adó és bemutatkozó 
nagy beszédében már Tisza hívének mutatkozott, de eléggé ambivalens módon. A 
múltra ugyan szervesen alapozó, de mégis új politikát hirdetett meg: „... új politi
kát kell kezdenünk, mert a politikát ott, ahol Tisza István elhagyta, újrakezdeni 
nem lehet... A régi jelszavak elkoptak ... sok irányzat, amely ebben az országban 
diadalmasan haladt előre, ma nem követhető. Megváltoztak a viszonyok, megvál
tozott körülöttünk a világ képe, megváltozott ideben az ország képe, új irányok és 
új emberek léptek a porondra. De azért, bár új politikát keresünk, ezt a politikát 
össze kell kapcsolnunk a múlttal, össze kell kapcsolnunk azokkal a nagy nemzeti 
tradíciókkal, amelyeken felépül ennek a nemzetnek, ennek az országnak, ennek az 
államnak a rendje. ... Össze kell kapcsolnunk azokkal a nagy nemzeti tradíciók
kal, mert ha ezeket nem vesszük figyelembe, romba dől ebben az országban min
den. ... Új politikát kell követnünk, de a régi politika hibái nélkül. ... Mindenek
előtt tisztában kell lennünk azzal, hogy egy nemzet életének vagyunk az őrei, nem 
osztályoknak, nem felekezeteknek, nem pártoknak... nem egyéni érdekeknek, ha-

5. Bethlent szükebb, volt munkapárti politikusi körének vezetői Alföldy Béla a Tisza 
Emlékbizottság és 1927-től az Egységes Párt elnöke, Görgey István az Egységes Párt 
budapesti ügyvezető igazgatója és Bíró Pál a Rimamurány - Salgótarján Vasmű ve
zérigazgatója voltak.

6. Erre nézve ld.: Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Magyarságkutató 
Intézet, Budapest, 1991. 57-71. o.
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nem kizárólag a nemzet érdekének__ ”7 Az irányított demokrácia tiszai modelljét
Bethlen minden további nélkül helyénvalónak tartotta, s ennek bemutatkozó be
szédében is hangot adott: „A demokrácia az állam uralmi formájának berendezése 
és biztosítja azt, hogy minden néposztály megtalálja boldogulását egyformán az 
országban, azáltal, hogy az állami hatalmat úgy szabályozza, hogy minden néposz
tálynak egyforma befolyása legyen rá. ... Azt mondtam, hogy egyforma. Nem je
lentheti tehát a demokrácia a tömegeknek, a nyers tömegeknek a vak uralmát. ... 
Az igazi demokrácia biztosítja az intelligens osztályoknak a vezetést, s bevonja a 
nép széles rétegeit az állami életbe.... Az a demokrácia, mely nem meri kimonda
ni azt, hogy ebben a demokráciában az intelligencia vezető szerepre van hivatva, 
az nem demokrácia, hanem demagógia.8

1934-ben, - Apponyit méltató emlékbeszédében - Bethlen újra megerősítette, 
hogy továbbra is magáénak vallja Tisza demokrácia felfogását, mert „nem elég a 
jog, a nemzeti önrendelkezés, e mögött erőnek is kell állnia”. A nemzeti ügy és az 
erős kéz politikája szorosan összetartozó fogalmak, ezeket feladni nem lehet. A 
Tisza Emlékbizottságban, a volt miniszterelnök születésének 65. évfordulóján, 1926- 
ban megtartott beszédében a már sok területen konszolidálódott rendszert és an
nak berendezkedését egyre több szállal kötötte Tisza örökségéhez:

„... Tisza példája arra tanít, hogy ez a nemzet súlyos időkben egy erős és céltu
datos akarat, egy kemény kéz vezetése mellett legfényesebb tulajdonságait képes 
kifejteni és olyan erényekről tesz bizonyságot, melyekkel kevés más nemzet ve
tekszik, de erre a vezetésre szükség is van, mert a gyönge és pipogya vezérek 
mellett rettenetes bűnök vesznek rajta erőt, megfeledkezik önmagáról és vakon 
megy neki az öngyilkos pusztulásnak.”9

A bethleni rendszer nem csupán az elvek és az ideológia szintjén mutatott ha
sonlóságot az 1918 előtti berendezkedéssel, de a törvénykezés és a hatalomgya
korlás területén is. Bethlen 1924. novemberi házszabály revíziós terve10 gyakorla
tilag azonos volt Tisza 1912-13-as tervezetével, amit akkor Bethlen hevesen táma
dott, és azt 1920-ban hatályon kívül is helyezték. 1931 után, lemondása utáni vissza
térésére készülve, Bethlen nem csupán Tisza helyét foglalta el a parlamentben, de

7. Bethlen István gró f beszédei és írásai. 1. kötet Budapest, 1933. Genius Könyvkiadó 
Rt., 154-155. o.

8. U.ott 154-168. o.
9. U.ott 2. köt. 120-124. o.
10. A nemzetgyűlés 1924. december 11 -én, az Országos Demokratikus Szövetségben tö

mörült képviselők távollétében meg is szavazta a házszabályok szigorítását. Eszerint 
a napi tárgyalási idő legfeljebb 12 óra lehetett, a viták időtartamát és a beszédeket 
korlátozni lehetett, a fegyelmi jogot és szankciókat a zárt ülésekre is kiterjesztették.
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az 1910 és 1913 között létrejött pártvezér (Tisza István) -  miniszterelnök (gróf 
Khuen-Héderváry Károly, majd Lukács László) hatalommegosztást is aktualizálni 
kívánta (Bethlen István, mint az Egységes Párt vezére és gróf Károlyi Gyula, mint 
miniszterelnök). Ugyanúgy vakon megbízott Teleszky János személyében és tudá
sában, mint annak idején Tisza, nem véletlen, hogy lemondása után és a gazdasági 
válság miatti szükségintézkedések ürügyével eredetileg Teleszkyt javasolta a mi
niszterelnöki posztra. A választójogi reform 1937-38-as heves belpolitikai és par
lamenti vitáiban Bethlen Tiszához hasonló nyíltsággal és vehemenciával vett részt, 
nem törődve a népszerűtlenséggel sem. 1932 novemberében, egyenes arányban a 
közvetlen hatalomból való kiszorulásával és a Horthy mellett egyre fontosabbá 
váló politikai bizalmasi szerepkörrel, kétkötetes beszédei és írásai előszavában 
Bethlen már fenntartás nélkül dicsérte Tiszát. Ezt mintegy túllicitálva, 1935 tava
szán a legitimista Magyarság című lapban Pethő Sándor már Tiszát, Andrássyt és 
Bethlent a század három legnagyobb államférfijaként aposztrofálta.

A konszolidált ellenforradalom politikai vezető rétegéből leginkább a beliigy-, 
majd később kultuszminiszterként nemzetközi ismertségre is szert tett gróf 
Klebeisberg Kuno vallotta magát Tisza István követőjének. Mindenekelőtt a volt 
miniszterelnök mély református hite imponált Klebelsbergnek, aki ugyanilyen 
mélyen élte meg katolicizmusát. A politikai pálya tekintetében valójában 1917 
márciusától vált Tisza bizalmasává, amikor miniszterelnökségi adminisztratív ál
lamtitkárként a hadigondozással foglalkozott. Noha Tisza Klebelsberget már 1916 
novemberében titkos tanácsossá nevezte ki (Bethlennel együtt), nagy munkabírá
sára, pontosságára és szervezői tehetségére inkább a hadigondozási ügyek kapcsán 
figyelt fel. Nem volt tehát véletlen, hogy Klebelsberg a Magyar Történelmi Társu
lat közgyűlésén tartott elnöki megnyitójában (1920. május 14.) különös súllyal 
méltatta Tisza érdemeit:

„Ennek a nagy magyar embernek élete sommáját én három nagy felismerésben 
látom, melyek közül a két első valósággal relevációszerű. Korán észrevette a nem
zeten erőt vevő disszolúciót, a köztünk elharapódzó féktelenséget és fegyelmezett
séget, amely a végén lehetővé tette az 1918. év őszének és az 1919. év tavaszának 
siralmas eseményeit. Ebből a felismerésből folytak küzdelmei az obstrukció ellen, 
a parlamenti rend érdekében. Megsejtette a világháború közeledését, s a nagy erő
próbára katonailag is erőssé akarta tenni nemzetét. Ezért pártolta a véderő fejlesz
tésére irányult katonai javaslatokat. De világosan látta a monarchia gyöngeségét 
is. Ezért mindent elkövetett a háború elkerülésére.”11 Mindezeken túl Klebelsberg

11. A Magyar Történelmi Társulat közgyűlésén tartott elnöki megnyitó. In.: gróf 
Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai (1917-1932) /Válogatta, az előszót és 
a jegyzeteket írta Glatz Ferenc), Európa Könyvkiadó, Bp. 1990. 57. o.
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kifejtette, hogy Tisza, másokkal ellentétben nem lapult meg 1918 őszén, bátran 
fogadta sorsa beteljesülését és végül mártírhalált halt. Ily módon beteljesedett 
morális integritása példa kell hogy legyen a mai politikusok számára is. Ugyanez 
az érvelés ismétlődött Klebelsberg 1926. október 3-i, a Budapesti Hírlapban meg
jelent cikkében is, ahol a Tisza szobor debreceni kormányzói felavatása kapcsán 
Tisza nagy munkabírását is hangsúlyozta: „Az alkotómunkának valóságos fanati
kusa volt ő, sehol sem lenne tehát szobra inkább helyénvaló, mint a debreceni 
klinikai telep előtt, mely a most élő magyar nemzedéknek talán legnagyobb kultu
rális és közegészségügyi alkotása.”12

Klebelsberg, már kultuszminiszterként a korszak egyik meghatározó történet
íróját és ideológusát, Szekfü Gyulát kérte fel egy Tisza életrajz megírására. Szekfü 
ugyan vállalta a munkát, de az életrajzból csak az 1935-ben újra megjelent Három 
nemzedék és ami utána következik című kötetben közölt egy fejezet látott napvilá
got: Két magyar sors a hanyatló korban címmel.13 Szekfüt azonban nagyon is 
foglalkoztatta a tiszai örökség, főként az a — megítélése szerint —  követendő 
erkölcsi, politikai tartás, amivel a volt miniszterelnök egész pályája során rendel
kezett, s amit Szekfü szerint mindenképp követni kell. Nemcsak a belpolitikában, 
de a külpolitikában is Deák Ferenc eszméit vitte tovább, hiszen elsődleges célja 
volt megtartani a nemzetet az oroszok és a németek között. Szekfü Gyula szerint 
ma sincs sürgetőbb feladat ennél. A dualista rendszer elfogadása, a kényszerű né
met szövetség, az ország közép-európai hatalmi állása, a belső magyar hegemónia 
és a területi integritás voltak Tisza politikai életművének sarokkövei, s mindezek
hez a legvégsőkig ragaszkodott. Két szempontból azonban Szekfü is hibásnak tar
totta Tisza tevékenységét; egyrészt bírálta a volt miniszterelnök liberalizmusát, 
mely nem a változást szolgálta, hanem inkább a teljes eróziónak kívánt gátat szab
ni. Továbbá Szekfü szerint Tisza túldimenzionálta a parlamenti politizálást és a 
parlament szerepét, a pártpolitikai szempontok sokszor a nemzeti szempontok elé 
kerültek.

Összességében megállapítható, hogy a Tisza István nevével fémjelzett 1918 
előtti berendezkedés alapelveit, eszméit, ideológiáját az 1919 utáni magyar politi
kai elit meghatározó része ugyan jórészt magáénak érezte, de a gyakorlatban több
nyire nem kívánt ahhoz visszatérni. Tisza emléke, időnkénti kultusza szervesen 
beépült a Horthy-rendszer ideológiájába és közgondolkodásába, mintegy jelezvén 
a folyamatosságot és a korábbi politikai elit részleges továbbélését.

12. Az Alföld egészsége és műveltsége, Budapesti Hírlap, 1926. október 3. In.: gróf 
Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai... 262. o.

13. Szekfü sajátosan Ady Endre ekkori pályáját állította a Tiszáéval párhuzamba.
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Résumé

Robert Barta: The political successors of Count István Tisza

The paper explores that in the new political situation following World War I from 
when and who was to stand up to carry on the political heritage of István Tisza. 
After the political consolidation of 1921 several of the politicians of the ‘merry old 
times’ tried to organize a party on the grounds of Tisza’s political program. Fol
lowing the failure of the National Civic Party there were about 50 politicians who 
entered the Unified Party led by Count István Bethlen who were prominent repre
sentatives of István Tisza’s National Labour Party. Tisza’s political principles were 
to be furthered by -  within the changed circumstances -  the former opponent, 
István Bethlen. A major supporter and active participant of this political platform 
was Count Kuno Klebelsberg; and who was it propagated and conserved in the 
sphere of ideology by was Gyula Szekfű, a historian of great talent and influence.

I l l




