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Bethlen István Tisza Istvánról 
- egy Ids összehasonlítási kísérlet -

Örökösei voltak egymásnak. De nem a jogfolytonosság értelmében. Az egyik a 
régi kort védte, egy illúziókba csomagolt „Boldog békeidőt”, s a tanítvány, egy új 
Magyarország megteremtésének volt, nem túl sikeres politikusa. Vagy hát itt is 
tartózkodjunk a végletes ítéletektől, hiszen Bethlen tízéves regnálása mégiscsak 
más európai hatalmi szituációban történt, mint Tisza kétszeri miniszterelnöksége. 
Tisza egy európai értelemben is számontartott nagyhatalom magyar részeseként 
kívánta az ország „nagyhatalmiságát” megőrizni, Bethlen pedig egy megvert és 
megalázott országot kívánt a korabeli európai értékrendbe beilleszteni. Nem tud
juk, hogy melyikő-jüké a tragikusabb sors. Népharag végzett az egyikkel, szovjet 
börtönben halt meg a másik. A Tisza család felmenője szolgáltatta Jókai egyik 
legismertebb konzervatív figuráját, a Baradlay családfőt, de a fiuk között már a 
48-as forradalom hőseit fedezhetjük fel. A Bethlen ősökből nem lett ilyen irodalmi 
minta, de a rájuk való hivatkozásban Erdély történeti aranykorának ábrázolásával, 
gyakran történik Bethlen ősökre utalás. Tisza István 1861 áprilisában született, 
Bethlen István 1874 októberben. A tizenhárom évnyi különbség mégis generációs 
eltérésnek mutatkozik, ha nem is az évszámokat illetően. Bethlen politikai tanuló
évei Tisza István politikai karrierjének csúcspontjára esnek. Tisza István konszoli
dált családi miliőben nő fel, Bethlen árvaként, gyámkodó szülők mellett. Tisza 
István debreceni diák, Bethlen Istvánt a bécsi Teréziánum küldte útjára. De mind
ketten reformátusok. Tisza nyakasabban kálvinista, Bethlen szintén, de nyitottabb 
a katolikus eszmeiség iránt. Tisza egyetemi éveit „komolyabban” vette, Bethlen 
kicsapongóbb. Az életről vallott felfogásuk is eltérő volt. Tisza szinte küldetéses 
tudattal, mintegy messiánisztikusan tudta, apja örökébe kell lépnie, s politikussá 
kell válnia. Bethlenre, legalábbis kezdetben a gazdálkodás évei vártak, nem hiába 
szerzett oklevelet a mosonmagyaróvári gazdasági főiskolán.

Szellemi képességeik mindkettőjüknek kitűnőek, ha nem is azonos értékrendű- 
ek. Tisza eljut Angliába, a viktoriánus korszakban, s ez jól megfelel egyébként is
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puritán szemléletének. Természetesen minden magyar csodálja Angliát, Széché
nyitől kezdve Tisza Istvánig, mégis más-más ragadja meg őket az ott szerzett ta
pasztalatokból. Széchényit a mindenre kiterjedő hasznossági elv, nevezetesen, hogy 
ott a közlekedés, gazdaság, pénzügyi intézmények zavartalanul és folyamatosan 
működnek. Tiszát inkább az a parlamentarizmus, amely továbbra is biztosítja és 
fenntartja az arisztokrácia uralmát. Bethlen István csak később jut el Angliába, de 
ő is azt tapasztalja, a liberalizmus angol konzervatív változata nem kérdőjelezi 
meg a történelmi elit uralmát.

Utaljunk még egy családi vonatkozású hasonlóságra is. Mindketten unokatest
vérüket vették feleségül, ami nagyon sajátos családi kapcsolatot teremtett. Tiszánál 
kevésbé konfliktusos helyzetet, Bethlen esetében már bonyolultabb volt a viszony.

Tisza István az 1886-os választáson nyert először mandátumot a Szabadelvű 
Párt színeiben, hogy a későbbiekben egészen 1918-ig a képviselőház tagja marad
jon, Bethlen István 1901-ben kerül be első ízben a parlamentbe, s annak egészen 
1944-ig lesz a tagja. Tisza István a monarchia felbomlásáig határozta meg a magyar 
politika életét, Bethlen István igazi aranykora 1921-gyei vette kezdetét.

Mégse mondhatjuk, hogy politikai értelemben összenőtt ikertestvérek lennének. 
De hogy közösek a gyökerek azt sem vitathatjuk!

Bethlen István politikai tapasztalatait részben azokban az években szerezte, ami
kor Tisza István 1913 és 1917 között második miniszterelnökségét töltötte. Ekkor 
vele „ellenzéki” szerepben politizált, de Tisza irányában megértőbb ellenzéki politi
kust, mint amilyen Bethlen István volt, aligha lehetne találni. Alapvetően összekötöt
te őket a nemzetiségi kérdés, s azon belül is az erdélyi románság ügye, s az a korabeli 
hazai legégetőbb kérdés, amely a választójog kiterjesztésével volt kapcsolatos.

Tisza István a korabeli Magyarország erős embere volt. Kemény kézzel és erő
szakos eszközöket is alkalmazó politikus. A politika életterét a parlamentben értel
mezte, az utca embere nem nagyon számított értéktényezőnek politikai filozófiájá
ban. Emberi és politikusi nimbuszát sajátos módon még ellenfelei is emelték. Ady 
nem túl hízelgőén, vad geszti bolondnak, gyújtogató csóvás embernek, úrnak, 
magyarnak egyként rongynak nevezte, de azért szeretetre ajánlotta a magyar nép
nek. S vajon lehetett volna-é mást várni a költőtől, akit viszont Tisza egy korábbi 
korszakában egyszerűen tetűnek minősített a magyar irodalom pálmafáján. De még 
ahhoz is elég erősnek érezhette Tisza magát, hogy polémiába bocsátkozzék egy 
vidéki ismeretlen tanárral, aki nem átallotta megfogalmazni azon véleményét, hogy 
egy értelmiségi tanár embernek üres hassal nem lehet a himnuszt énekelni.

Igenis Tisza mélyen konzervatív meggyőződésű politikus volt, a fogalomnak 
nem mai, de századelői értelmében. Cikkek tömkelegét írta a Magyar Figyelőbe 
„Ruszticus” álnévvel, meg az Igazmondóba, amelyet korabeli olvasatában, s sze
retném hangsúlyozni nem a talán az indokoltnál nagyobb megértést tanúsító érték-
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rendben, semmiképpen sem lehet haladónak tekinteni. Idézzük csak ide Szabó Dezső 
Tisza Istvánnak 1911-es keltezésű válaszát, amelyet a Magyar Figyelő dörgedel
mes Tisza cikkére válaszolva fogalmazott meg. Tisza ebben a cikkében úgy fogal
maz: „Nekünk a gondolkodás szabadságát a »szabad-gondolkodók« ellen kell meg
védenünk”. Szabó replikája már az elkövetkező, vitriolos stílusban leírt mondato
kat idézi: a hazafias érzéseket nem lehet felvizezni az anyagi nyomorgás oltárán. 
Szabó Dezső válasza kegyetlen, ki az igazi hazafi, talán nem az, aki több tízezer 
holdnyi vagyonnal figyelmezteti a nyomorgókat arra, hogy szenvedjenek a hazá
ért. Ez az értékelés az a Tisza értékelés, amely még az elvesztett háború előtti 
időszakra vonatkozik, de már sejteti, a miniszterelnök semmiképpen sem lehet 
modern a Magyarország megteremtésének karizmatikus alakja.

Pedig Tisza így indult. Messiánisztikus küldetés-tudattal vallotta, hogy elő kell 
ugyan segíteni az ország polgári átalakításának megfelelő gazdasági fejlődést, amely 
azonban nem szabad hogy befolyásolja a társadalom öröklött hierarchikus szerke
zetének a fenntartását. A nagybirtokos osztálynak továbbra is joga van az ország 
vezetésére, amelyet az un. nép elfogad. Ennek politikai keretét adhatja ugyan a 
parlamentarizmus, amely a liberalizmus nagy vívmánya, de annak működését el
lenőrzés alatt kell tartani. Tisza számára a politika, a parlamentben kezdődött, s 
annak minden kérdését és problémáját ott kívánta elintézni. Gyakorlati tevékeny
sége során mindig is így járt el. A századelő magyar parlamentjében azonban már 
megjelentek olyan feszültségek, amelyek azt mutatták, hogy azokat egy tekintély- 
elvű uralmi rendszerrel nehezen lehet kezelni. Most röviden csak három dologra 
kívánunk utalni, amelyek kapcsolatosak lesznek a Bethlen -  értékeléssel. Egyik a 
választójog kibővítésével összefüggő csatározások; másik a nemzetiségi kérdés 
kezelése, s harmadikként említsük meg a birodalom nyugati részéhez való viszo
nyulást, amely az 1919 utáni időszakra elveszti jelentőségét. Az első két kérdés 
szorosan összekapcsolódott, hiszen valójában a birodalom fennmaradását érintet
te. Tisza mindig is úgy tartotta: a soknemzetiségű birodalom, s annak magyar része 
nem tehető magyarrá, az ország teljes elmagyarosítása teljesíthetetlen feladat, de 
talán a nemzetiségekkel való megbékélés megteremthető. Ennek feltétele nem a 
választójog korlátlan kiteljesítése lehet, még magyar vonatkozásban sem, hanem a 
nemzetiségi kérdés bizonyos patriarchális viszony megteremtésével rendezhető. 
Ugyanakkor Tisza mindvégig azt is vallotta, a monarchia minden vonatkozásban, 
gazdaságilag, politikailag és katonailag is annyira gyenge, hogy Habsburg és né
met szövetség nélkül a szláv miliőben integritása nem tartható fenn.

Tisza bízott ugyan a monarchia integritásának magyar szempontból is alapvető 
szükségességében, de ez a felfogás még a régi értékekhez kötődött. A szláv irányba 
engedékenyebb Ferenc Ferdinándban már azonban nem bízott, a trializmusban a 
magyar nagyhatalmiság elvesztését látta. S végső soron az a IV. Károly menesztet-
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te miniszterelnöki tisztségéből, aki meglehetősen ellentmondásos és gyenge poli
tikai törekvésekkel akarta a monarchiát föderalisztikus formává átalakítani.

A modernkori magyar politikának mindig voltak „karizmatikus” egyéniségei. 
Ezt többé-kevésbé még a történeti átértékelés is átvette. Tisza Kálmán volt a gene
rális, akit híveiként és kiszolgálóiként a mamelukok követtek. Tisza István már a 
vezér nevet kapta és érdemelte ki, aki olyan eszközöket alkalmazott, hogy hívei
nek nem lehetett ellentmondani. Bethlen István már a gazda lett, s híveinek ebben 
a formában kellett szolgálnia őt. Történeti értelmezésben, én úgy látom a lényeg 
mindhárom esetben hasonló. Parlamentális keretben és eszközökkel kívánja meg
jeleníteni ugyanazt, amit nagyon nyersen fogalmazva mégiscsak egyfajta diktatú
rának értelmezhetünk. Mindhármójuknak volt egy, a magyar viszonyokat sajáto
san kifejező küldetéstudata. Az idősebb Tisza azzal a Jókaival tarokkozott, aki 
ugyan radikális eszméket képviselt a 48-as forradalomban, de mindketten úgy lát
ták, a 67-es kiegyezés politikai alkuja teremtheti meg a magyar polgári átalakulás 
legoptimálisabb keretét. Az ifj. Tisza már úgy vélte, egy meglehetősen megerősö
dött birodalmat kell védenie a koreszmék ellen. S Bethlen Istvánnak kellett szem
besülnie azzal, hogy a volt nagyhatalmiság történelmi illúzió, a háborús vereség
gel az ország Európa által is cserbehagyottan magára maradt, a kis nemzetté vált 
Magyarország sorsa nem lehet más, mint az alkalmazkodás.

Kettőjük viszonyának értelmezéséhez, kapcsoljunk még be egy fontos momen
tumot. Lényeges habitus-beli kérdés ez is, kapcsolódva megannyi más értékrenddel. 
Tisza István sohasem volt igazán városi politikus, ha tehette gyakran menekült falu
si, geszti birtokára. A csöndes szemlélődő vidéki magányt sokkal többre tartotta, 
mint a város, számára idegen mozgalmas világát. A város számára mindig is egyfaj
ta radikalizmust képviselt, ami mindig gyanús egy arisztokrata politikus számára. 
Ezzel szemben Bethlen István már ízig-vérig városi politikus volt, jól ismerve és 
alkalmazva pl. a sajtó szerepét és a közéletiség befolyásolásának fontosságát. Tisza 
István szemléletében mindvégig adys értelemben kurucos nacionalista maradt, s leg
kedvesebb nótáját is ebből az érzelmi körből választotta: gyakran húzatta a cigánnyal: 

„Bécs várában sír a német, fáj a szíve a szegénynek, 
mert a Lajta partján napok óta, áthailik a kuruc nóta.”
Bethlen Istvánnál nem ismerünk ilyen érzelmi megnyilvánulásokat. Ö már eu

rópai értelemben volt nacionalista, mondhatni modern nemzetállami formában 
képviselt magyar érdekeket.

Bethlen István kettős értelemben volt Tisza István tanítványa és eszméinek örö
köse. Az egyik terület a magyar választójog kérdése körül koncentrálódott, a másik a 
nemzetiségi kérdéshez való viszonyulás, s annak értelmezése a trianoni korszak után.

Még a világháború kitörése előtt felmerült a román kérdés kezelése. Tisza 1914 
januárjában tárgyalásokat kezdett román vezetőkkel, s a magyar nacionalista köz-
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élet kikezdte ezt a tárgyalást. Egyébként a nem létező román paktum megkötéséről 
terjedtek el híresztelések, s Bethlen István ekkor ellenzéki szerepben a kérdés fon
tosságára való tekintettel a parlamentben kiállt Tisza István mellett, de azt azért 
vitatta a monarchia bukaresti osztrák-magyar követének, nevezetesen Czernin Ot
tokárnak nincs joga véleményt formálni erdélyi román ügyben, amely mégiscsak 
az ország szuverenitását érinti. Mindketten Tisza és Bethlen István is úgy értel
mezték a magyar nemzetiségi helyzetet, ha a magyar-román kérdés viszonylag ren
dezett, a többi nemzetiségi probléma már számarányánál fogva sem jelenthet na
gyobb gondot. Igaz ebben a vonatkozásban egyikőjük sem bízott abban, hogy a 
nemzetiségi kérdés, a birodalmi és a magyar érdekeket egyaránt figyelembe vevő 
formában megoldható lenne. Bethlen félelme minden esetre nagyobb volt, hiszen 
birtoka Erdélyben található!

1917 tavaszán Tisza Istvántól Bethlen felkérést kap arra, hogy lépjen be a kor
mányba. Bethlen mint Erdély rekonstrukciójának egyik tekintélyes képviselője vissza
utasítja a felkérést, mintha megsejtette volna azt a nehéz feladatot, hogy Erdély ügyé
ben már nem lehet mit kezdeni, pedig még nem is tudhatta, hogy az 1916 augusztu
sában aláírt titkos bukaresti szerződés Erdély hovatartozásáról már rendelkezett.

A Tisza-Bethlen kapcsolat másik fontos területét a választójog kiterjesztésének 
kérdésében képviselt sokban hasonló, de nüanszaiban eltérést is mutató, megítélései 
adják. Ez a kérdés olyan átnyúló probléma volt, amely alapvetően érintett politikai, 
alkotmányjogi kérdéseket egyaránt. S legfőképpen kapcsolatban volt a parlamenta
rizmus szerepének értékelésével. A vízválasztó ebben az esetben is a monarchia léte 
és a felbomlás utáni állapot. Bethlen egy 1910-es beszédében úgy fogalmaz, hogy a 
választójog kiterjesztése csak az államérdek szempontjából mérlegelhető, annak 
meggondolatlan kiterjesztése, megrendítené a parlament működését, s ránk hozná 
az óriási nemzetiségi harcot. Egy későbbi 1918-as véleményében már úgy fogal
maz: a választójog kiterjesztése ne az írás és olvasás ismeretéhez köttessék, hanem a 
magyarul írni és olvasni tudás ismeretéhez. Bethlen az 1918-as összeomlás előtt 
mindenképpen ragaszkodott a tiszai állásponthoz, hogy ti. ne legyenek radikális el
képzelések, s ne legyenek radikális reformok, még a választójog kérdésben sem. 
Kétségbeesett helyzetértelmezés ez, amikor a történeti Magyarország megmentésé
nek nagyobb képviselője lesz az a Tisza István, aki már a körülmények hatására 
engedékenyebbnek bizonyult, mint Bethlen István. S hogy nemsokára forduljon a 
kocka, Bethlennek kellett nagyobb engedményeket tenni a demokrácia irányában, 
mint ahogyan az egyéni felfogásából korábban elképzelhető lett volna.

Amikor az októberi „forradalmi” napokban József főherceg fogadja többek 
között Bethlen Istvánt is, a majdani miniszterelnök már elfogadja a titkos szavaza
ti jog megadásának szükségességét, s késznek mutatkozik arra, hogy a nemzetisé
geknek autonóm fejlődést kell biztosítani!
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Az 1920 utáni helyzet mindenképpen új szituációt teremtett a Tisza-Bethlen 
kapcsolatban. Tisza halott, akire még minden bizonnyal fontos feladatok vártak 
volna a korabeli magyar politikai közéletben, de az új szereplő már az a Bethlen 
István lesz, aki ízig-vérig Tisza tanítvány, de neki már egy más Magyarország meg
teremtésének érdekében kell politizálnia.

Amikor Bethlen István 1920 környékén hozzáfogott a majdani egységes párt 
megszervezéséhez, Tisza hagyományokhoz nyúlt. Bethlen egy olyan új értékrendü 
pártalakulatra gondolt, amely messzemenően ragaszkodik a hagyományokhoz, 
vállalva a liberális értékrendet, s elfogadva annak parlamentáris keretét, de azt 
mindenképpen tiszai eszközökkel és módszerekkel kívánta kordában tartani. A vi
lágháború utáni helyzet azonban Magyarország számára új szituációt hozott. Beth
lennek az előzmények után természetesen el kellett határolódnia a baloldaltól, de a 
körülményekkel messzemenően számoló politikusnak a jobboldaltól is. Bethlen 
ekkor úgy viszonyult a tiszai hagyományokhoz, hogy azokat „megtagadva”, de 
továbbvive hasznosítható elemeit, egy konzervatív-liberális értékrendben kívánta 
megteremteni az új Magyarországot. A parlament szerepéről azt vallotta, mint aho
gyan ezt kitűnő Bethlen monográfiájában Romsics Ignác bizonyította, 1920-ban 
azokhoz a módszerekhez nyúlt vissza, amelyeket korábban Tisza Istvánnal kap
csolatosan maga is helytelenített.

Bethlen a tiszai hagyományokat úgy vitte tovább, hogy azokat alkalmazta a 
húszas évekre. Ugyanúgy, mint Tisza István, megkülönböztetett szerepet tulajdo
nított az államnak. Szerepét mindketten azonosan értelmezték, hogy ti. azt nem 
szabad kiszolgáltatni a szélsőséges politikai erők uralmának. E témakörben egyik 
legfontosabb véleményét Bethlen István 1934-ben fogalmazta meg Hagyomány és 
a forradalom a politikában címmel a Magyar Szemle februári számában. Feltett 
kérdése így hangzik, megteremthető-é egy nyugalmi állapot a liberális értékrendet 
képviselő kapitalizmuson belül, vagy elkerülhetetlen a radikális átalakulás. Beth
len, aki Tiszával ellentétben nagyobb megértést tanúsított a szociális kérdések iránt, 
világosan megfogalmazza: a kapitalista rend olyan válságban van, hogy az alsóbb 
néposztályok radikalizálódása kikerülhetetlen, s ezért a politikának ezzel a kérdés
sel is foglalkozni kell. A szociális kérdés kezelésének eszköze ugyanakkor még
sem lehet a forradalom, hanem az óvatosan alkalmazott konzervatív reform. Beth
len úgy véli a kortársi politikusnak egyaránt kell tanulnia a hagyományokból és a 
forradalomtól. Bethlen ellentétben Tiszával, a forradalmon nem kezelhetetlen ká
oszt ért, hanem a régivel olyan szembenálló új irányzatot, amely megteremti a 
kikerülhetetlen változás szükségességét.

Bethlen Tisza értelmezéséhez legcélszerűbben használt fogalma a konzervati
vizmus volt. Tisza konzervativizmusa birodalom-védő konzervativizmus volt, a 
Bethlené egy huszadik századi alkalmazkodó konzervativizmus. Mindkettőben volt
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egy liberális tengely, amelyre azonban sajátos értékrendben fűzték fel a konzerva
tív eszmét. Tisza maradibban volt konzervatív, Bethlen nyitottabban. Mindketten 
hittek a történelmi nemesi osztályok küldetésében, de míg ezen Tisza jottányit sem 
kívánt változtatni, addig Bethlen, ha nem is túl radikálisan, de a konzervativizmus 
értelmezésében nagyobb szerepet engedett az egyes osztályoknak. Elméletibb volt 
Tisza, gyakorlatiasabb Bethlen. Tisza a maradéktalan megőrzést képviselte, míg 
Bethlen a pragmatikusabb hagyományőrzést. Mindketten sajátos kortermékek vol
tak, s ahogy a fentiekben már utaltunk rá, ellenezték a „szabad-gondolkodást”, de 
míg Tisza viszolygásig gyűlölte, addig Bethlen, ha nem is túlzott engedékenység
gel, de a korparancsnak engedve, bizonyos korlátok között elfogadta azt.

Mégis azonos mércével kell mérnünk őket. A kor volt más és a körülmények, 
amelyben szerepelniök kellett. Kevésbé játszott jól a mester, a tanítvány, ha nem is 
sokkal jobbat, de számunkra elfogadhatóbbat produkált!

Résumé

Domonkos Szőke: István Bethlen on István Tisza -  an attempt for compari
son

The paper tries to make a comparison of the activity of two conservative national 
liberal politicians -  István Tisza and István Bethlen. In a different age, in a differ
ent system of conditions the political principles and the methods of government 
held by the two politicians can be related in many aspects. One can look upon 
Tisza as the master of István Bethlen. While the work ofTisza serving the uncurtailed 
conservation fell into a tragedy, István Bethlen policy for tradition preservation 
resulted in a political consolidation.
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