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1.) Tisza István rövid életrajza 1.

• 1861. IV. 22., Pest – 1918. X. 31., Budapest

• Apja Tisza Kálmán miniszterelnök

• Tanulmányai: debreceni ref. kollégium, majd jog: Budapest, 
Berlin, Heidelberg; angliai és franciaországi tanulmányút

• 1886-tól országgyűlési képviselő

• Már az 1889-es nagy véderővita idején a kormánypárt egyik fő 
szónoka

• Az 1894/95-ös kormányválság idején már a Tisza-csoport 
vezetője visszahúzódó apja helyett

• Az obstrukció ellenfeleként 1898-ban vállalná a képviselőház 
elnöki posztját, de hívei (pl. Mikszáth) lebeszélik

• 1903–1905: első miniszterelnöksége (1904. nov.: 
zsebkendőszavazás  1905. jan.: választási vereség)

• Az ellenzéki koalíció hatalomra jutásakor 1906-ban feloszlatja a 
Szabadelvű Pártot és visszavonul Gesztre



1.) Tisza István rövid életrajza 2.

• 1910-ben az újjászerveződő 67-es oldal (Nemzeti Munkapárt) 
egyik vezéralakja, a demokratikus választójog ellenzője

• 1912-ben a képviselőház elnökeként letöri az obstrukciót (első 
merénylet; a golyónyomok ma is láthatók az elnöki emelvényben)

• 1913–1917: második miniszterelnöksége

• 1915 elején felmerül, hogy ő legyen a közös külügyminiszter 
(azaz a második ember a Monarchia vezetésében), de nem 
vállalja

• 1917-ben lemondatja az új király; ekkor kimegy a frontra (a 
debreceni huszárezred ezredese)

• 1918 őszén ő is belátja, hogy váltani kell (balkáni összeomlás)

• 1918. X. 17.: „Ezt a háborút elvesztettük…”

• Végül ő is beleegyezik Károlyi Mihály miniszterelnökségébe a 
nemzeti egység érdekében

• 1918. X. 31-én meggyilkolják



2.) Tisza István kora

• A politika az egzigenciák 

művészete (Kossuth) 

• A századelő magyar 

politikusainak mozgástere

• dualizmus = Magyarország 

egy nagyhatalom, az Osztrák-

Magyar Monarchia része

• az ország etnikailag és  

felekezetileg tagolt

• nagy gazdasági és társadalmi 

átalakulás (modernizáció)



2.) Tisza István politikai céljai

 1. Magyarország területi integritásának 

védelme

 2. A „magyar szupremácia” megerősítése

 3. A magyar szabadelvű jogállam 

fenntartása

 4. Magyarország helyzetének stabilitása a 

Monarchián belül

 5. A Monarchia nagyhatalmi státusának 

megerősítése Európában



2.) Tisza István és a közjogi kérdés

• Szerinte a dualizmus a magyarságnak jó, mert 
önmagunkban gyengék volnánk, szükség van egy 
nagyhatalmi védőernyőre

• „Nem volt más lehetőség őseinkre nézve a mohácsi 
vész után, mint az, hogy csatlakozzanak a két 
világuralomra törekvő hatalom egyikéhez…”

• „Ez az adott viszonyok között a legjobb megoldás, 
amely létezhetik a magyar nemzetre nézve, és amely 
megoldáshoz, mint relatíve legjobbhoz ragaszkodnunk 
kell mindaddig, míg olyan lesz a helyzet, hogy egy 
európai nagyhatalomra lesz szükség a Duna-
völgyében, hogy megakadályozza…” Oroszország túl 
nagy befolyását

• Ezért eltökélt 67-es, a dualizmust a magyar nemzeti 
érdekkel azonosítja



2.) Tisza István 67-essége

• Szerinte a dualizmushoz képest csak rosszabb jöhet: 

- trializmus 

- föderalizmus 

- birodalmi centralizáció

- szétesés, „nemzethalál”  Trianon

• Tisza mindegyik ellen küzd, ezért elszigetelt

• Tulajdonképpen csak Ferenc József támogatásában bízhat, 
aki kitart a dualizmus mellett

• Szinte mindenki más reformot akar 

(ausztriai németek, csehek, délszlávok, 

Ferenc Ferdinánd, stb.)

• Heroikus küzdelem (ill. más nézőpontból: 

rugalmatlanság) , de a kevés 67-es 

támogatására számít és Tisza eltökélt



2.) Tisza István a 48-asok ellen

• Bár nem ők a legveszélyesebb ellenfelei, hiszen a 
célok közösek: minél nagyobb magyar önállóság és 
szabadság, ezért bízik abban, hogy meggyőzhetők

• Hevesen támadja a 48-as sérelmi politikát, mert az 
szerinte nem ismeri fel a nemzeti érdeket, és 
akadályozza a produktív politikát

• Politikájának fő célja a parlamenti obstrukció letörése

• A dualizmus lehetőségeket adott Magyarországnak:

autonómia

beleszólás egy nagyhatalom ügyeibe

• Ha ezzel nem élünk, ellenfeleinknek segítünk csak

• A  48-as ellenzék obstrukcióját le kell törni, hogy a 
magyar állam működhessen



2.) Tisza István és a parlamentarizmus

• A formát megsérti a lényeg kedvéért (1904, 1912)

• „Törvénytiprás” – nem is tagadja, s ezzel óriási 
gyűlöletet vált ki, felvállalja a harcot a népszerű 48-as 
hagyománnyal

• Fontosabb cél, hogy Magyarország készülhessen 
önmaga (Ausztriával közös) megvédelmezésére

• Az európai nagyhatalmi ellentétek és az etnikai 
feszültségek háborúval fenyegetnek: „Folytonosan 
kísért bennünket egy nagy európai háború veszélye és 
szelleme … nekünk készen kell lennünk, éspedig 
békében kell elkészülnünk a háborúra. S ha ez a 
háború kiüt, azt hiszem, mindnyájan egyetértünk 
abban, hogy az nem lesz gyerekjáték sem a monarchia, 
sem a magyar nemzetre nézve, s igen könnyen 
fejlődhet élethalálharccá a magyar nemzetre nézve.”



2.) Tisza István liberalizmusa 1.

• Az 1848 óta létező nyugat-európai jellegű szabad-

elvűség fenntartása Tisza számára evidencia

• „ha van valaki, ki lelke egész hevével híve a szabadelvű 

haladásnak, úgy e sorok írója bizonyára az. De a 

szabadelvűség nem szolgai dogmatismusból, nem az 

egyszer kiadott jelszónak vak követéséből, nem a 

phrasis uralmából áll.” Ne azt nézzük, hogy a francia 

katekizmusnak megfelelünk-e, hanem azt, hogy 

„előmozdítja-e az a nemzet fejlődését a valódi és tartós 

egyéni és politikai szabadság felé.” (1887)



•Az egyéni szabadságjogok védelmében szembeszáll az 

antiliberális és antikapitalista, főleg katolikus indíttatású 

újkonzervativizmussal

•Elítéli az antiszemitizmust: a magyar nemzetbe integrálódó 

zsidóságnak nem csak védelmezője, de szerepüket a gazdasági 

fejlődésben fontosnak tartja

•„Tisza nem sokkal halála előtt, a Nemzeti Tanács megalakulá-

sakor, 1918 október végén fölszaladt hozzám azzal, hogy ’tartsd 

vissza zsidó barátaidat attól, hogy mindenféle forradalmi Taná-

csokban résztvegyenek, mert annak óriási antiszemitizmus lesz a 

vége’. Tiszának ez az üzenete Hatvany Lajosnak szólt, ki a Nem-

zeti Tanács tagja volt.” (Hegedüs Loránt)

•A gazdasági életben ugyan elismeri az állam gazdaságfejlesztő 

szerepét, de az egyéni felelősség híve

•Társadalombiztosítást angol és nem német módon akar



2.) Tisza István és a demokrácia

 „Nincs semmi kétség benne: a demokrácia felé haladunk. Minden 

eddiginél szebb, jobb és hatalmasabb demokrácia felé, amelyik a 

politikai hatalmat a gazdasági erőben, műveltségben, erkölcsi 

értékben és felelősségérzetben emelkedő nép kezébe rakja le.

A kérdés csak az: lépést tart-e a társadalmi fejlődés a politikai 

fejlődéssel? […] Márpedig […] azt kell látnunk, hogy bármily 

hatalmas is volt az általános műveltség és a közjólét fejlődése, még 

nem jutottunk el a társadalmi fejlődésnek arra a fokára, amely 

megbírja a teljes, korlátlan politikai demokráciát.”

 „Az ország tetemes részében jelenlegi választóközönségünk nagy 

része is messze alatta áll annak az értelmi színvonalnak, amely 

nélkül nem képzelhető öntudatos, saját lábán álló demokrácia. 

Komoly politikai érvek mérlegelésére képtelen…”



2.) Tisza István aggodalmai a 

demokráciával kapcsolatban

• „Addig, amíg a mi társadalmunkat annyi ellentét 
annyifelé szaggatja széjjel; addig, amíg a mi 
társadalmunk legnagyobb részében hálás talajra talál 
minden demagóg izgató, aki vagy az osztályellentétet, 
vagy a vallási ellentétet, vagy a fajbeli ellentétet 
használja fel a maga céljaira; addig a mi társadalmunk 
nem érett a teljes demokráciára. Addig a demokrácia 
kormányformájának, a demokrácia közjogi 
intézményének megvalósítása a dolognak élő 
előzményei nélkül nem a szabadság, nem a haladás 
ügyét szolgálná, hanem” a reakciós, klerikális és 
nemzetiségi érdekeknek kedvezne

• Vagyis szerinte a liberalizmus „továbbfejlesztése” nem 
növelné, hanem csökkentené a szabadságot.



2.) Tisza István aggodalmai a 

radikális reformokkal kapcsolatban

• „Azon világrenden pedig, hogy tőke – legyen az ingó 

vagy ingatlan – nem juthat minden embernek, azon a 

világrenden nem változtathatunk”

• Tisza elvileg is elutasítja a szocialista egyenlőséget, a 

magántulajdon, a korlátozott állam és az egyéni 

szabadság híve

• Reálpolitikai okokból is lehetetlennek tartja pl. a 

földosztást: a nagybirtokos arisztokrácia a dualista 

rend és a stabilitás fontos oszlopa

• A tulajdonviszonyok felforgatása helyett a jólét és a 

műveltségi viszonyok emelését javasolja



2.) Tisza István konzervativizmusa

• Ahogy az államjogi keretekhez, úgy Magyarország 
kialakult belső viszonyaihoz is ragaszkodik

• A fő feladat az ország erősítése, a modernizáció 
kihasználása nemzeti céljainkra

• A nagy veszélyeknek kitett országban az 
ellentétek meghaladására van szükség

• Bírálja a kialakult konszenzus radikális felforgatóit, 
legyenek azok bal- vagy jobboldaliak

• A hagyományos berendezkedéshez kell 
ragaszkodni mindaddig, amíg nem lesz jobb

• Egyértelműen konzervatív kulturális és művészeti 
ízlése



•„Minden rombadűlő úri házzal fogy az erő, gyengül a magyarság 

positiója, épen ott, a hol gyengülnie legkevésbé szabad.” (1887)

•Modern, szélesedő nemzeti középosztályban gondolkodott, 

melynek része (de nem kizárólagos eleme) a középbirtokos 

nemesség, a dzsentri. 

•Ebben végeredményben a XIX. századi magyar liberális 

hagyomány részese ő is (Kossuth „nemzeti középrend”, Beksics 

Gusztáv, Bánffy Dezső br.: „Aki velünk van – az mi vagyunk.” (1902)

•Inkább baloldali ellenfeleinek társadalomképe volt agresszív és 

kizárólagosságra törő: az úri rend eljátszotta jogait, tűnjön el, jöjjön 

a „nép”, a „proletariátus”, a „progresszió”…



2.) Tisza István és a nemzetiségi kérdés

• Itt is ragaszkodik a liberális alapokhoz, 
nem hajlandó nyílt jogfosztásra, holott 
ezt sokan javasolják (pl. Bánffy Dezső)

• Célja – a szabadelvűség fenntartásával 
is – a nemzetiségek integrációja, a 
magyar szupremácia fenntartásával

• Elítéli a „tyúkszemre lépések” politikáját,

• türelmesebb a magyar átlagnál

• De nem hajlandó kollektív autonómiát 
adni a nemzetiségeknek

• Az egységes magyar politikai nemzet 
tradíciójához mereven ragaszkodik



2.) A nemzetiségek és Tisza István 
• Céljuk saját etnikai jogaik bővítése

• Politikai gyengeségük tudatában 
mindenkitől elfogadják a segítséget, legyen 
az nyugati újságíró, magyarországi baloldali 
publicista vagy klerikális konzervatív

• A hatalmi realitások miatt az irredentizmus 

helyett a Habsburg-birodalom etnikai 

alapú föderációvá alakítását remélik

• A századelőn fő támaszuk Ferenc 
Ferdinánd trónörökös

• Tisza István tárgyalásokat folytat a 
románokkal (1910, 1913-14), ám 
engedékenysége dacára nincs – és 

nem is lehet – megegyezés



2.) Összefoglalás

• Tisza elsősorban nemzeti politikus: „Töredelmesen bevalljuk: 

mi nemzeti alapon állunk. A hypermodernek szerint 

nacionalisták vagyunk. […] Édes keveset bánjuk az egész 

emberiség boldogulását, ha az a magyar nemzet 

boldogulásával, virágzásával, nagyságával nincs 

egybekötve. Már pedig a magyar nemzet sorsát az 

biztosította egy viszontagságos évezreden át, hogy szerves 

kapcsolatban tudott maradni a nyugattal, hogy elsajátította a 

nyugati kultúra összes vívmányait, de annak csak 

egészséges hajtásait ültette át a nemzeti élet talajába és reá 

tudta azokra nyomni nemzeti egyéniségének, speciális 

viszonyainak, érdekeinek és felfogásának bélyegét.” 

• Mindent praktikusan, a magyar nemzeti érdek szemüvegén 

keresztül vizsgál

• Mivel úgy gondolja, hogy a szabadelvűség kedvező a 

magyarságnak, ezért liberális 



3.) Tisza István magyarországi 

ellenfelei

• A legrégibb ellentét: a 48-asok (pl. Apponyi Albert gróf)

• A nagy rivális: ifj. Andrássy Gyula gróf

• A legfelkészületlenebb: Károlyi Mihály gróf

• Valamennyien többé-kevésbé részei a politikai 
konszenzusnak



3.) Tisza István baloldali ellenfelei

• Felismerik és jogosan bírálják a magyar 
állapotok elmaradottságát Nyugat-Európához 
képest

• Érthetően azonnali radikális változtatásokat 
követelnek, pl.: általános választójog, 
földosztás, szociális reformok, több 
szabadság, stb.

• Nem veszik azonban észre, hogy 
követeléseiknek káros következmé-

nyei is lennének

• Reálpolitika vs doktriner felfogás

• „Ma Magyarországon csakis a Tisza István 
politikai hulláján át vezet előre a demokrácia 
útja.” (Jászi Oszkár)



3.) Tisza István és Károly király
• Károly fiatal, modern, de nagyszabású terve-

inek kivitelezésében akadályozza a háború

• Tisza eléri, hogy gyorsan megkoronáztassa

magát (1916. XII. 30.)

• Kellemetlen vita a nádorválasztásnál

• Károly reformokkal remélte megmenteni a 

Monarchiát, ám ezeket Tisza ellenezte

• Károly meneszti (1917. tavasz), a választójogi 

konzervativizmus miatt

• Tisza a parlamenti többség vezéreként a rendszer 

összeomlásáig megkerülhetetlen tényező marad, de 

az ügyek aktív intézésében már nincs szerepe



3.) Tisza legkomolyabb ellenfele: Ferenc 

Ferdinánd trónörökös

 Ferenc Ferdinánd konzervatív, klerikális érzelmű, a 

birodalmi centralizmus hagyományaiban él, ellenzi a 

dualista berendezkedést, mert a magyaroknak adott 

jogok megnehezítik a birodalom irányítását és ve-

szélyeztetik a nemzetiségek lojalitását

 Ferenc Ferdinánd távlatosan a dualizmus felszámo-

lására törekszik, és ehhez eszközül felhasználná pl. 

a magyarországi nemzetiségi politikusokat is

 Gyűlöli a dualista rendszerhez ragaszkodó „magyar oligarchiát”

 Legkomolyabb ellenfelének a dualizmust védelmező Tiszát tartja, akit 

egy ízben „szabadalmazott felségárulónak” nevez, mert tudja: Tisza 

csak addig lesz dinasztiahű, amíg Bécs tiszteletben tartja 

Magyarország jogait



Hogy ragya verjen, marjon mindenütt,

Hogy jöjjön a döghullák varja

Mindenkire, aki vén, savanyu 

Akaratát most piszkosan akarja

Lelkünkön és a szennyes Hunnián.

Hogy tébolyodva lelje meg eszét, 

Hogy lásson egy rövidke órát,

Melyben halkulnak a gondolatok,

De hozzák már a vétkek megszabóját:

Fráter, gyermekeidben bűnhődöl.

Kilángol-e a sokszor lecsöpült 

Ország: vegyes, vad bánatával

És hogyha volna Isten, számító,

Ki kicsiny bosszut állani nem átal 

Latrainkra tűzzel lesujtana.

Hogy fussanak rá minden nyavalyák,

Hogy a törés jó kedvvel törje,

Akarásunkat durván az, aki

Bánatokig és átkokig gyötörte:

Ez a gazember még lakolni fog. 



4.) Tisza István korabeli megítélése

• „vad geszti bolond”; gyújtogató, csóvás ember” (Ady)

• „Tisza merőben osztálypolitikus, aki az osztályérdekeiért 
elárulta és eladta Magyarországot és az alkotmányosság 
érdekeit.” (Vázsonyi Vilmos)

• „a legvakmerőbb fantáziákat is megszégyenítette az, amit 
Tisza most a magyarság érdekének elárulása dolgában 
produkált”

• „Sohase tartoztam semmiféle párthoz, de 

rajongással csüngtem Tisza István szemé-

lyén.” (Krausz Simon bankár)

• megosztó személyiség, gyűlölik vagy bálvá-

nyozzák



4.) Tisza a „progresszió” szemében

• Eleinte támogatják és bíznak benne, mert fiatal korában 
fellépett az agrárius és klerikális törekvések ellen

• Tőle (is) remélik az elavultnak látott Magyarország 
megreformálását

• „Minden téren csak elkésett és halovány visszhangjai 
vagyunk a nyugati nagy törekvéseknek”, az elmaradottságon 
csak alapvető társadalmi változások segíthetnek. (Jászi 
Oszkár, 1905)

• Hatalomra kerülve kiderül, hogy Tisza ezt nem akarja

• Megváltozik a hang: minél eltökéltebben védi a liberális-
konzervatív nemzeti konszenzust Tisza, annál hevesebben 
támadják őt a baloldaliak, akik éppen ennek a 
konszenzusnak a megtörésére esküdtek föl



5.) Tisza-kép a húszas években

 Az 1919/20-ban hatalomra kerülő 

politikusok nagy többsége annak idején 

politikai ellenfele volt

 Más kor, jobboldaliság, a liberális és 

baloldali értékek tagadása

 Csak szűkkörű Tisza-kultusz: egykori 

hívei, a debreceni egyetem, stb.

 Tisza mint a baloldal áldozata jelenik 

meg: „Staatsmann und Märtyrer”



5.) Tisza a harmincas években

• A harmincas években 
teljesen új politikai 
diskurzus, Tisza értékei, 
problémái már nem 
aktuálisak

• Érdekes paradoxon, 
hogy a parlament előtti 
emlékművét éppen 
ekkor – és éppen a 
teljes dualista politikai 
rendszert elutasító 
Gömbös idején! –
leplezik le 1934-ben



6.) A dualista korszak megítélése a 

szocialista évtizedek idején

 Új, osztályközpontú történetírás

 A „felszabadulás” előtti politikai elit csak elnyomó 

lehet

 Az eliten belüli viták lényegtelenek az osztályharchoz 

képest

 A Kádár-korszakban finomodik a kép

 A dualista kor gazdasági fejlődése, a nagyobb 

egységbe illeszkedés (KGST!) pozitív megítélést kap

 A nemzeti függetlenség helyett a hatalmi realitások 

elfogadása értékelődik fel – 1956!



6.) Tisza megítélése a szocialista 

évtizedek idején

 Az egykori szociáldemokrata és polgári 

radikális nézeteket veszik át

 Tisza brutális elnyomó, a legrosszabbak 

közül való

 Érdemi vizsgálat hosszú ideig nincs

 Ady költészetének hatása

 Kérdés: ért-e egy politikus a 

költészethez? És egy költő a 

politikához?



Példaképünk Tisza István?

 A Tisza-kor politikai problémáinak zömét meghaladta az 

idő

 Trianonhoz kötve tulajdonítható értelmezés Tisza 

alakjának, ám ez sem nem szerencsés: 

 Nem ő volt a fő felelős a világháború kirobbantásáért, és 

nem az ő politikája miatt bukott el „Nagy-Magyarország”

 De ha nem lett volna merénylet áldozata, ő sem tudta 

volna megmenteni Magyarországot

 A „baloldali ármány” áldozataként bemutatni sem 

szerencsés

 Felkészült, hazáját szerető, önfeláldozó és elvhű 

politikusként viszont tiszteletreméltó



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


