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Tisza István élettörténete és Debre-

cen város története rengeteg szállal 

kapcsolódott össze. A dualizmus ko-

rának leghosszabb ideig volt minisz-

terelnöke, Tisza Kálmán és felesége, 

Dégenfeld-Schomburg Ilona négy 

gyermeke közül az elsőként született 

1861-ben Pesten, akkor, amikor apja 

az országgyűlésen Debrecen első vá-

lasztókerületét képviselte a Határo-

zati Párt színeiben. Szülei alig egy év 

múlva visszaköltöztek Gesztre a csa-

ládi birtokra, de az 1865–68-as or-

szággyűlés idején ismét Pesten lak-

tak, s később is felváltva éltek Pesten 

és Geszten. Tisza István életének 

első nagy fordulója az érettségi 

vizsga is Debrecenhez kötődött. A 

kor társadalmi elitjében szokásos 

módon magántanuló volt, érettségi 

vizsgát azonban a nagyhírű debre-

ceni Református Kollégiumban tett 

olyan kitűnő eredménnyel, hogy 14 

éves korában érettnek nyilvánították. 

Országgyűlési képviselőnek ugyan 

nem Debrecenben, hanem egy olyan 

erdélyi körzetben választották meg, 

ahol kormánypárti képviselőként 

biztos volt sikere, kapcsolata a vá-

rossal azonban nem szűnt meg. Érde-

meket szerzett pl. a debreceni egye-

tem megalakulásában. Amikor a vá-

ros 1911-ben emlékirattal fordult a 

kormányhoz, hogy Debrecenben ala-

kuljon meg Magyarország harmadik 

egyeteme, nemcsak a kelet-magyar-

országi megyék és törvényhatósági 

jogú városok képviselői pártfogolták 

az emlékiratot, de Tisza István közeli 

(többnyire református) párthívei is. 

1914-ben, az első tanév megnyitása-

kor már nem házelnök, hanem (is-

mét) miniszterelnök volt s ilyen mi-

nőségében is figyelemmel kísérte az 

új egyetem működését. Lemondása, 

1917. június 15-e után is kapcsolat-

ban maradt a várossal. Szükségét 

érezte, hogy példát mutatva 56 éve-

sen is bevonuljon a hadseregbe. A 

(debreceni) 2. honvéd huszárezredet 

választotta, s ezredparancsnokként 

vett részt a bukovinai és itáliai har-

cokban. 

Az új egyetem az 1920-as évek 

elején az ő nevét vette fel, 1926-ban 
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Kisfaludi-Stróbl Zsigmond alkotta 

szobrát is felavatták az Orvostudo-

mányi Kar főépülete előtt. Ezt dön-

tötték le egyetemi hallgatók 1945-

ben, majd 2000-ben visszaállították, 

de nem az eredeti helyén, s végül je-

lenleg sem ott, hanem a főépület 

előtt áll. A Református Egyház fon-

tos szerepet játszott a két világhá-

ború között a Tisza-kultusz kialakí-

tásában. Debrecenben született meg 

az 1930-as években az a (reformá-

tus) középiskolai tankönyv is, amely 

e kultusz egyik formálója volt. 1990 

után az egyetem Történelmi Intézete 

tudományos ülések szervezésével 

vett részt abban a folyamatban, 

amelynek célja egy reális Tisza-kép 

kialakítása volt. Születésének 150. 

évfordulóján nemcsak tudományos 

konferenciát rendeztek tiszteletére, 

de „Tisza István és emlékezete” cím-

mel kötetet is jelentettek meg az el-

hangzott előadásokból. Érthető, 

hogy a Tisza István életművéről 

szóló tudományos műveket nemcsak 

a város lakói, de a Debreceni Szemle 

olvasói is érdeklődéssel figyelik, an-

nál is inkább, mert a folyóiratban ed-

dig is több tanulmány jelent meg Ti-

sza István szerepéről és jelentőségé-

ről. 

Ifjabb Bertényi Iván népszerű 

összefoglalása feltétlenül megér-

demli ezt az érdeklődést. Világos 

szerkezetben, jó stílusban foglalja 

össze mindazt, amit az átlagos mű-

veltségű olvasónak Tisza Istvánról 

tudnia illik. 

Az ismertetendő kötet a Kossuth 

Kiadó sorozatának része, amely a 

„Sorsfordítók a történelemben” cí-

met viseli, s Szent Istvántól Nagy 

Lajoson és Hunyadi Mátyáson, Zrí-

nyi Miklóson, II. Rákóczi Ferencen, 

Mária Terézián át Kossuth Lajosig, 

Deák Ferencig, Andrássy Gyuláig, 

Horthy Miklósig és Kádár Jánosig 

elemzi azok tevékenységét, akik 

„sorsfordító” szerepet játszottak a 

magyar történelemben. A kötetek 

szerzői jeles historikusok (közte a 

Nagy Lajosról szólónak a szerző 

édesapja) és Romsics Ignác szemé-

lyében kitűnő történész a sorozat 

szerkesztője. 

A szerző viszonylag fiatal kora 

ellenére neves történész, a dualizmus 

korának és az I. Világháború történe-

tének legjobb szakértői közé tarto-

zik. Kiváló tanulmányokat közölt a 

dualista korszak parlamentarizmusá-

nak történetéről, Széll Kálmánról, 

Bánffy Dezsőről, Szekfű Gyulának a 

kiegyezésről vallott nézeteiről s a 

dualizmus más kérdéseiről is. Köte-

tet szerkesztett az Országházban tar-

tott konferenciák egyikéről „Tisza 

István két korszak határán” címmel. 

Több tanulmányban foglalkozott Ti-

sza István politikai szerepével is. Az 

említett kötet mellett tartalmas tanul-

mányban foglalta össze Szekfű 

Gyula és a Magyar Nemzet szerkesz-

tőjeként híressé vált Pethő Sándor 

véleményét Tisza István politikájá-

ról. Mindkét szerző meghatározó 

szerepet játszott a két világháború 

közötti Magyarország közvélemény-

ének formálásában, így a Tisza Ist-

vánról kialakult nézetek alakulásá-

ban is. A magyarországi jobboldali 
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hagyomány elemzésében tanul-

mányt közölt a századelő politikai 

irányzatainak Tisza Istvánnal kap-

csolatos nézeteiről, egy debreceni tu-

dományos ülésen később publikált 

előadást tartott a „gyűlölt” Tisza Ist-

vánról. Aligha kétséges, hogy ifj. 

Bertényi Iván a legalkalmasabb sze-

mély volt ennek az összefoglalásnak 

az elkészítésére. 

A kötet a bevezetés, a kronológia 

és az irodalomjegyzék mellett nyolc 

fejezetben foglalja össze mindazt, 

amit Tisza István életében és politi-

kájában a szerző fontosnak tart. Csak 

helyeselni lehet Bertényi Iván kiin-

dulópontját. „Amikor ebben a kötet-

ben megpróbáljuk felidézni alakját, 

igyekszünk Tisza működését a ké-

sőbbi korokban ráaggatott vélekedé-

sektől mentesen, saját korának ösz-

szefüggéseiben bemutatni”. Vélemé-

nyünk szerint e rövid összefoglalás 

legnagyobb érdeme, hogy e célkitű-

zést sikerült megvalósítania egy 

olyan korszakban, amikor Tisza Ist-

vánnal kapcsolatban a szocializmus 

korszakának teljes elutasítása után 

visszatérni látszik az a felfogás, 

amely mindenben igazolni kívánja 

Tisza politikáját. 

A kiegyezéssel létrejövő politikai 

rendszert Bertényi Iván is olyan ha-

talmi struktúrának látja, amelyben a 

Monarchia mindkét fele engedett ko-

rábbi feltételeiből, hogy hosszabb tá-

von is működőképes rendszer szület-

hessék. Tisza ebben a rendszerben 

nőtt fel és lett érett politikus. A hazai 

modernizáció kézzel fogható ered-

ményeket ért el a 19. század első fe-

lének nemzeti liberális politikusai 

legfőbb célkitűzései tekintetében: 

gazdasági és kulturális téren is köze-

lített Nyugat-Európához, az akkori 

világ legfejlettebb régiójához. A Ti-

sza család ebben a folyamatban fon-

tos szerepet játszott, apja a Szabad-

elvű Párt megteremtésével létrehozta 

azt a politikai egységet, amely a du-

alista rendszer fenntartásának leg-

főbb záloga volt. Ő maga serdülő if-

júként is pontosan látta a kiegyezé-

ses rendszer szükségességét. Egy 15 

éves korában írt levelében már úgy 

fogalmazott: „a magyar nemzet a 

szlávizmussal szemben (a kortársak 

inkább pánszlávizmusnak nevezték) 

csak, mint a monarchia egyik fele 

tarthatja fenn magát”. Bizonyára 

családi örökségként hozta magával 

azt a meggyőződést, hogy közös mo-

narchia nélkül Magyarországnak 

nincs jövője. A monarchia fenntartá-

sának szükségességéről vallott néze-

tei, s az ehhez való konok ragaszko-

dása magyarázhatják azokat a lépé-

seit (a zsebkendőszavazás, a házsza-

bály törvénytelen megváltoztatása az 

obstrukció letörése érdekében) ame-

lyekkel első miniszterelnöksége ide-

jén gyakorlatilag felszámolta a le-

győzhetetlennek hitt Szabadelvű 

Pártot. Teljes joggal állapíthatja meg 

a szerző Tisza István első miniszter-

elnökségének konklúziójaként: „Ti-

sza István 45 éves korára bukott po-

litikus volt... Hiába tartották nagy te-

hetségnek, első miniszterelnöksége 

teljes csőddel ért véget.” 

A kötet első fejezetei, amelyek az 

ország gazdasági-társadalmi és kul-

turális fejődéséről, a társadalmi hát-

térről, politikusi pályakezdéséről és 
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első miniszterelnökségéről szólnak, 

egy olyan politikust portréját vázol-

ják fel, aki rendíthetetlen híve a dua-

lizmusnak, a 19. századi nemzeti li-

berális hagyományoknak, amelyeket 

mély vallásossága ellenére akkor is 

meg tud őrizni, amikor a polgári há-

zasság kérdésében a liberális és val-

lásos felfogás a század utolsó évtize-

dében összeütközni látszik, utópiá-

nak tartja a társadalmi igazságossá-

got s ezért érzéketlen a szociális ba-

jok orvoslásával kapcsolatban. De 

lelkes híve a politikai szabadságnak, 

a megyei autonómiának, a parlamen-

tarizmusnak, ugyanakkor a választó-

jogot 19. századi formájában akarta 

megőrizni, és sem a nőkre, sem a 

szélesebb néprétegekre nem óhaj-

totta kiterjeszteni, s híve a hagyomá-

nyos nemesség politikai vezető sze-

repe változatlan fenntartásának is. 

Jellemzője a szabadságszeretet és a 

nemzeti érdek mindenek fölé helye-

zése. Emberi tulajdonságai közül 

kortársainak is feltűnt a meggyőző-

déséhez való eltökélt ragaszkodása, 

a kompromisszumokra való képte-

lensége. A Tisza egyéniségét bemu-

tató fejezet a kötet legtartalmasabb 

része. Életmódja közelebb állt a régi 

megyei középnemesekéhez, mint a 

bárói, grófi címet már évszázadok 

óta birtokló politikus társaihoz. Jó 

sportoló volt, kiválóan úszott, jól 

korcsolyázott, teniszezett, jól vívott 

és lovagolt. Nem megszokásból, ha-

nem meggyőződésből volt hithű kál-

vinista, ízlésvilágát a konzervativiz-

mus határozta meg. Kedvenc költője 

Arany János volt, így érhető, hogy 

Ady költészete nem vonzotta. Meg-

ítélésében gyakran szokták emle-

getni Ady véleményét a „vad geszti 

bolondról”, kevesebbszer, hogy ő 

meg Adyt és a Nyugatot tekintette le-

véltetűnek „a magyar kultúra pálma-

fáján”. Műveltségének színvonala 

nem volt alacsonyabb arisztokrata 

politikus társaiénál, író kortársai kö-

zül Herczeg Ferenc volt a kedvence. 

Eszméiben őrizte a liberális hagyo-

mányokat, de a politikai struktúrá-

ban a szerző fogalmazása szerint „in-

kább konzervatív politikusnak 

mondhatjuk”. 

A kötet további fejezetei Tisza 

egyéniségének jellemzése után azt 

az utat vizsgálják, ahogy ismét a ha-

talom közelébe jutott és második mi-

niszterelnökségével milyen szerepet 

játszott az I. Világháborúban s ho-

gyan maradt meg a társadalmi emlé-

kezetben. 

A koalíciós kormányzás csődje 

vezetett a Nemzeti Munkapárt 1910. 

évi választási sikeréhez. Az új párt-

nak is Tisza István volt a legfonto-

sabb vezetője. A pártegység fenntar-

tása érdekében hajlandó volt a vá-

lasztójog kiszélesítésére, amellyel a 

nagyvárosokban bevezették a titkos 

szavazást és mintegy 75%-kal növel-

ték a választók számát. A parlament-

ben előbb a házelnök tisztségét töl-

tötte be, majd 1913 júniusától má-

sodszor is Magyarország miniszter-

elnöke lett. Házelnökként ugyanúgy 

(törvénytelenül) megszavaztatta a 

véderőtörvényt, mint 1904-ben a 

házszabály módosítását. Ez is közre-

játszott az ellene elkövetett parla-

menti merényletben. 
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Miniszterelnökként a hazai nem-

zetiségek törekvése mellett Ferenc 

Ferdinánd trónörökös trialista elkép-

zelései okoztak gondot számára. A 

nemzetiségi kérdésről úgy véleke-

dett, hogy „a magyar állam nemzeti 

jellegének fenntartása mellett a ma-

gyar állam a magyar nemzet céljai-

val összhangba hozza az ország ide-

genajkú polgárainak jogos érde-

keit...” A legnépesebb magyaror-

szági nemzetiséggel, a románokkal 

szeretett volna minél előbb meg-

egyezni, tárgyalásai azonban nem 

vezettek eredményre, többek között 

azért sem, mert Ferenc Ferdinándtól 

a románok többet vártak, mint amit 

Tisza ígérni tudott. 

Ismeretes, hogy a Ferenc Ferdi-

nánd és felesége elleni merénylet 

volt az egyik indoka az I. Világhá-

ború kirobbanásának. Tisza magyar 

miniszterelnökként nem volt híve a 

háborúnak. Féltette Erdélyt a romá-

noktól, de a Monarchia egészét egy 

Szerbia elleni győztes háborútól, 

mert Szerbia esetleges beolvasztásá-

val tovább nőtt volna a szláv túlsúly 

a birodalmon belül. Mégis az össze-

omláskor őt tekintették az egyik fő 

háborús bűnösnek. A súlyosbodó 

gazdasági és szociális gondokért őt 

tették felelőssé, s mikor nem volt 

hajlandó újabb választójogi és szoci-

ális reformokra, IV. Károly király 

1917 májusában lemondásra kény-

szerítette. Sorsa 1918. október 31-én 

teljesedett be, amikor Hermina úti 

(bérelt) villájában meggyilkolták. 

Igaza van a szerzőnek: „A régi Ma-

gyarország összeomló épülete maga 

alá temette azt a politikust, aki a leg-

eltökéltebben igyekezett megakadá-

lyozni a háborús vereség miatt feltar-

tóztathatatlan katasztrófát.” 

Milyen Tisza kép formálódik ki 

az olvasóban ifj. Bertényi Iván rövid, 

de igen tartalmas kötete kapcsán. Ti-

szának voltak emberileg nem rokon-

szenves vonásai, de hazaszereteté-

hez, nemzeti liberális, egyben kon-

zervatív eszmerendszeréhez, amely-

ben a magyar nemzeti érdek képvi-

selete játszott meghatározó szerepet, 

nem férhet kétség. A kérdés csak az, 

hogy a 19–20. század fordulóján al-

kalmas-e ez az eszmerendszer egy 

átalakuló világ formálására? Úgy tű-

nik Bertényi nézetei közel állnak a 

jeles történetíró Szekfű Gyula felfo-

gásához, aki szerint Tisza nevéhez 

„semmilyen előremutató reform nem 

fűződött”. Ez a döntő különbség a 

19. század nagy nemzeti liberális ge-

nerációjához képest. Széchenyi, 

Wesselényi, Kossuth, Deák, de még 

a második vonalbeliek: Eötvös, Tre-

fort, Kemény Zsigmond is reforme-

rek voltak, megfogalmazták elkép-

zeléseiket a jövő Magyarországáról. 

Tisza István legnagyobb érdemét 

Szekfű nyomán Bertényi Iván abban 

látja, az ő erőfeszítéseinek volt kö-

szönhető, hogy Magyarország egyál-

talán államként vehetett részt a vi-

lágháborúban. Végső konklúziója 

némileg ellentmondva a sorozat cím-

ének: „bár korának legnagyobb for-

mátumú politikusa volt, nemzete 

sorsát mégsem tudta megfordítani.” 

 

   Orosz István 

professor emeritus


