
MAGYAR ÚR — F R A N C I A DEMOKRÁCIA. 

MOSTANÁBAN jelent meg Tisza István gróf háborús leveleinek válogatott 
gyüjteménye francia nyelven. Hier-sorozat, Les Oeuvres Représenta-
tives (Crès) kiadás. A fordító, Victor Régnier, gondos és művészi mun-

kát végzett, mert a tartalmilag helyes szövegvisszaadáson kívül sikerült francia 
nyelven is megéreztetnie Tisza stílusának férfias erejét és puritán, dísztelen 
mondatainak szépségét. Általában Regnier Viktor e levelek francia közlésével 
értékes szolgálatot tett a magyar ügynek és az igazságnak. 

A levelek összeválogatásánál aligha játszott közre az a szempont, hogy 
Tisza egyéniségéről hű képet adjon a kötet és mégis szinte maradék nélkül 
emelkedik ki belőle politikai életünk egyik legmarkánsabb alakja. Ez leg-
nagyobbrészt Tisza erős egyéniségének köszönhető. Annyira megállapodott 
és minden apróságban kiütköző jellem az övé, hogy nincs levél, amelyen meg 
ne látszanék szerzője erős karaktere. 

Tisza István szinte kikristályosodott típusa a magyar úrnak. Ha egyéni-
ségét elemezzük, három réteget különböztethetünk meg benne. Az «úr» nemzet-
közi jellemvonásai alatt megfigyelhetjük a speciálisan magyar vonásokat, majd 
még mélyebben az egyéni magot. 

A mai úr-fogalom a XVI. és XVII. század arisztokratikusan berendezett 
társadalmának eszméiből és a romanticizmus hősfogalmából tevődik össze. 
E nagyúri ideál első, legszembeötlőbb tulajdonsága a feltétlen tisztakezűség, 
a becsület oltárraemelése. Talán a napi politika árnyoldalai játszank közre 
abban, hogy ma elsősorban erről az oldaláról ismerik Tiszát, de akármi is az 
oka, mint a korrektség megszemélyesítőjét ismerjük. Ennek a foltnélküli 
becsületességnek következménye Tisza büszkesége, sőt néha gőgje is. Minden 
kiválóság bizonyos büszkeséggel jár. A demokrácia Nietzsche Übermensch-ének 
gőgjét termelte ki, melynek alapja az értelmi fölény és amely egyúttal kímélet-
lenebb is, mint az arisztokratikus társadalom büszkesége. Tisza nem tette 
magáévá a dekadens arisztokratikus osztályok üres címbálványozását, amely 
az ember értékét rangjától, születésétől teszi függővé. Tisza lenézte és megvetette 
ellenfeleit, mert erkölcsileg alacsonyabbrendűnek tartotta őket. Közmondá-
sos lett az a nyilatkozata, amit Károlyi Mihállyal vívott párbaja után t e t t : 
«Ilyen embert nem érdemes megölni». Amikor megkérdezték tőle, hogy mit 
csinálna, ha őt is ki akarnák vezetni a parlamentből, azt felelte, hogy inkább 
meghalna, de nem engedné magát ennyire megalázni. Mennyire lenézhette 
némely lármázó és szájaskodó ellenfelét, akik közül egy sem mert cselekedni ! 

Ez a kényes becsületérzés jellemzi magatartását föl- és lefelé. A Tisza-
vágású emberek csak olyan eszme és ügy szolgálatába állhatnak, amelyet 
igaznak és jónak tartanak. Az elvállalt szolgálatot viselik és kitartanak veze-
tőik mellett minden bajban. A háborút ellenezte és tudta, mekkora megpróbál-
tatást jelent népének, de szolgált és teljes erejével küzdött, amikor uralkodója, 
tanácsosai többségére hallgatva e megoldás mellett döntött. Megható az a tisz-
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telet, amely Tisza levelein elömlik, amikor királyáról beszél. Szinte az apa és 
fiú vonzalmára emlékeztet a király és minisztere közötti viszony. 

Tisza hűségét az öreg uralkodó feltétlen bizalommal viszonozta. Állan-
dóan mint «az én hűséges Tiszáim szerepel az uralkodó bizalmas nyilatkozatai-
ban. Az udvarban szava súlyos. Berchtoldot egy szavára menesztik. 

Amennyire kemény politikai ellenfeleivel, annyira lovagias, sőt szinte 
gyengéd a kis emberekkel. Egy francia nevelőnő ügyében külön ír Forgách 
grófnak és az orosz betörés után ő mentegeti a megtévedt rutén parasztokat. 

A nagyuri-ideál egyik legfontosabb tulajdonsága az önuralom. Tisza 
István mintakép ebben a tekintetben. Viselkedése az ellene elkövetett merény-
let után és fenséges nyugalommal fogadott halála, olyan magasfokú önuralom-
ról tanuskodnak, hogy sokan ennyi egyéni lelkierőt már nem is tudnak felté-
telezni s ezért kálvinista predesztinációt meg keleti fatalizmust emlegetnek. 

Az általános európai kultúra által kidolgozott nagyúri ideál megszemélye-
sítője Tisza István, de a nevelés által kialakított grandseigneuri réteg alatt 
sajátos magyar jellemvonásokat találunk, amelyek lehetővé tették ez ideál meg-
valósítását. Ilyen a sokat emlegetett magyar józanság, amely Tisza egyéniségé-
nek alapszínét adja. Ha ezt a józanságot elemeire akarjuk bontani, több olyan 
tulajdonságot találunk, amelyeket szinonim szavakkal fejezhetünk ki. Ilyenek 
a mérséklet, az értelem uralkodása az érzelmek fölött. A háború elején, mikor 
rosszul áll a szénánk, Tisza biztat és lelkesít, a győzelmek után viszont neki kell 
mérsékelnie a vérmes reményeket. Ez a bölcs mérséklet állandóságot ad Tisza 
magatartásának, amely nem a változó hangulatokhoz, hanem a megfontolt 
értelemhez alkalmazkodik. 

Ez az állandóság, amely népünk és jó politikusaink egyik legfontosabb 
erénye, túlzásba vive egyik legelterjedtebb magyar hiba forrásává lesz. Ahogy 
az öregedő emberi test elveszti rugalmasságát, az állandóság is megmerevedik, 
megcsontosodik : keménynyakúságú lesz. Ez a keménynyak idézte fel Tisza 
István tragikumát. 

A magyar józanság és a nagyúr önuralma egytestvérek. Ez a két tulaj-
donság azonban csak Tisza István harci öltözetét jellemzi. Ezek a fegyverei 
a politikai életben, a diplomáciában. Ezek azok a tulajdonságok, amelyekkel 
reagál a környezet (ország, társaság, politikusok, diplomaták) hatására. Milyen 
ember akkor, amikor lerakja fegyverzetét, amikor nem kell páncélba burkolóz-
nia? Milyen érzelemvilág rejtőzik a kemény Tisza külső formái alatt? 

Elsősorban a kényes lelkiismeret ötlik szemünkbe, amely szavakban talán 
sohasem nyer kifejezést, de állandóan elmélyíti tetteit. A lelkiismeret kényes-
ségének egyik megnyilvánulása a fejlett önkritika. Tisza levelei a világosság és 
logikus gondolatkifejezés klasszikus példái és mégis különösen a tőle távolabb 
álló személyeknek írt levelek végén szinte állandóan visszatérő motívum a 
bocsánatkérés, mert a levelek esetleg zavarosak és elsietettek. Lovagiasságában 
is érzékeny és a gyengéket szerető lélek nyilvánul meg. Férji gyöngédsége köz-
ismert, de nőrokonaival szemben is meleg és szeretettel teli hangot tud megütni 
ez a kemény harcos. (Zeyk Margithoz írott levél.) Ez a kemény ember igazán 
szeretni csak a magánál gyengébbeket tudta. Ilyenek voltak elsősorban rokonai, 
aztán a nép is, kiváltképen a parasztság. Különös, hogy ezzel fejezem be a 
sorozatot, de körülbelül ugyanez az érzelem fűzi a környezetében élő állatok-
hoz, elsősorban lovaihoz is. 

Aggódó kíváncsisággal nézegeti az ember e levélgyüjtemény francia 
kirtikáit. Lehet-e nagyobb ellentétet képzelni, mint ezt az ízig-vérig magyar 
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nagyurat és a francia demokráciát? Ami az egyiknél erény, a másiknál bűn ; 
Tisza büszkesége esetleg oktalan gőgnek tűnik fel, önuralma könnyelmű nem-
törődömségnek. A francia közvélemény a forradalom hagyományain nevelke-
dett fel : az iskolákban az erkölcsi Rossz képviselője az arisztokrácia, a Jó azo-
nos a szabad polgársággal. 

Ezek után nem szabad csodálkoznunk, hogy még a legjobb indulatú 
kritikában is mint bizonyos exotikum szerepel Tisza, akinek néhány tulajdon-
ságát magyarázni kell, aki sok vonásában egészen ismeretlen embertípust 
mutat be a francia közönségnek. Ezt a véleményt legjobban a baloldali radiká-
lis «La République» fejezi ki : «Kissé különleges benyomást keltett ez a «Mágnás», 
ez a «Vitéz», mintha egy más korból tévedt volna közénk». De a balodali kriti-
kusban is le tudja győzni a Tisza egyéniségéből áradó erő és tiszteletreméltó-
ság a politikai ellenvéleményt, meglátja benne az emberi nagyságot és Emil 
Ludwig tollára tartja méltónak, ami itt elismerésnek számít. 

A többi kritikust is mind megfogja ez az emberi nagyság, kezdve a Tharaud-
testvéreken, akiknek ez az előszó legjobb alktotásaik sorában foglal helyet és 
Vidor Régnier-n, aki alapos tudással ismerteti Tisza belpolitikáját. A baloldali 
Le Soir is egy «kis ország nagy államférfiáról» beszél. A Chantecler a kötelesség-
tudásból hallgató magyar grand-seigneur tlátja Tiszában, aki az európai dip-
lomácia egyik legmarkánsabb alakja volt. A La Revue de Franceban Maurice 
Laporte ismerteti Tisza életének romantikus epizódjait, háborúellenes állás-
foglalását és ezzel a mondattal fejezi be kritikáját : «Ez az ellenfelünk kiérde-
melte megbecsülésünket». 

E levélgyüjtemény igazi rendeltetése az, hogy a háborús felelősség körül 
folyó vitában a magyar álláspontot képviselje. A francia közvéleményben a 
világháború okai és eredményei körül néhány dogma kristályosodott ki, amely-
ben mindenki hisz pártkülönbség nélkül. Az első ilyen dogma, hogy a francia 
nép békés és civilizált, amelyet a vad és kegyetlen németek («hunnok») tönkre 
akartak tenni. A másik dogma szerint a világháború a demokrácia és a régi 
régime harca volt, amelyben természetesen a franciák a demokraták (meg 
talán az oroszok). A harmadik dogma a pacifizmus. A nyugati államokban ma 
általánosan elterjedt állásfoglalás ez, amely ellen a legszélsőségesebb politiku-
sok sem mernek véteni. Két forrásból táplálkozik. Az egyik a világháború 
pusztításainak és szenvedéseinek emléke, a másik a zsákmány megtartásának 
szándéka. A különböző békeszerződések mindent megadtak a nyugateurópai 
népeknek, amit csak akartak, természetes tehát, hogy nincs elvetemültebb 
ember, mint aki arra mer gondolni, hogy ezeken az «ideális» állapotokon akár 
erőszakkal is változtasson. A francia ennek a pacifizmusnak az ellentétét a 
háborúelőtti német militarizmusban látja, amelyre kigyót-békát rákiált. 

Tisza István leveleinek francia kritikáit ezeknek a dogmáknak segítségé-
vel érthetjük csak meg. A kritikák két szélsőségét a Journal des Débats (cseh 
befolyás) és a Correspondance Universelle című kőnyomatos jelzik. Amennyire 
korlátoltan elfogult az egyik, annyira túlzottan jóhiszemű a másik. A Journal 
des Débats fiók-Tirpitznek festi Tiszát, aki az offenzív és preventív háború 
híve volt a kiszedett idézetek alapján. A Correspondance Universelle ugyancsak 
idézetgyüjteménnyel igazolja, hogy Tisza pacifista. 

A szimpátiaskálán a következő fokozatot a L'Avenir képviseli, amely 
Bülow-val állítja egy sorba Tiszát. Ez már elég sokat jelent, mert közismert 
emlékiratainak megjelenése óta Bülow Franciaországban a népszerűbb néme-
tek közé számít. Elismeri, hogy mindketten ellenezték a háborút, de hozzá 
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teszi, hogy a háborúelőtti diplomácia szótárában ez a mondat : Nem kell 
háború ! azt jelentette, hogy most még nem kell. 

A La République szintén elismeri, hogy Tisza nem akarta a háborút, de 
nyomban felfedezi, hogy azért nem volt igazi pacifista, mert Bismarckhoz 
hasonló harcias természet. Csak azért nem akart háborút, mert német győzelem 
esetére sem várt semmi jót hazája számára. 

A jobboldali lapok, amelyek inkább mentesek a ma divatos pacifizmus 
bűvöletétől, nem keresik Tiszában a háború után jelentkező csömört. Megelég-
szenek annak elismerésével, hogy Tisza István s így az általa képviselt Magyar-
ország nem bűnös a háború felidézésében. 

Tiszában valóban hiába keressük a mai pacifizmust, amely a háború 
előtt csak néhány tudós könyvében és a szocialisták programmbeszédeiben 
szerepelt. De ha ma élne Tisza, valószínűleg most sem lenne pacifista, amint a 
háború előtt sem volt militarista. Tisza józan mérséklete és becsületessége 
mindig tartózkodott a túlzásoktól és a divatos jelszavaktól. 

A háborús felelősség kérdésében sikerült elválasztanunk a magyar állás-
pontot a némettől, sikerült észrevétetnünk, hogy volt magyar különvélemény, 
amely nem szolgai utánzója a porosz nagyzolásnak. A levelek kiválogatása is 
igen szerencsés ebből a szempontból. Az olvasó szemmel kísérheti Tisza küzdel-
meit a német diplomáciával, amely a Monarchia rovására növelte nagyra az 
olasz hódítási vágyat és román falánkságot. Ahogyan tiltakozott Tisza szom-
szédaink kapzsisága, ellen, ugyanolyan eréllyel utasította vissza a német aján-
latokat, amelyek Szerbia annektálásával akartak bennünket kárpótolni. 
Tharaud-ék hívták fel a figyelmet a németek kétszínűségére, akik még Tisza 
előtt is eltitkolták a marnei vereséget, hogy megőrizhessék fölényüket a szö-
vetségessel szemben. 

A kötetben nagy helyet foglalnak el azok a levelek, amelyek Tisza fel-
fogását a nemzeti kisebbségekről tükröztetik vissza. Arról szólnak ezek a leve-
lek, hogy milyen engedményeket tett az oláhoknak, hogyan védte meg a ruté-
neket a hadvezetőség túlkapásaival szemben. Úgy látszik, ezeket a leveleket a 
francia kritikusok átlapozták. Csak a szélsőbaloldali Le Soir foglalkozik Tisza 
kisebbségi politikájával, az is a régi nótát fújja elnyomásról, zsarnokságról. 
A kisebbségi kérdés ma nem divatos Franciaországban. Nem érdekel senkit. 
Igazuk is van. Az embert nem szokta érdekelni olyan dolog, ami kényelmetlen-
séget okoz. A lelkiismeretfurdalás pedig kényelmetlen dolog. 

Fábián István. 

VADÁSZAT. 

Rohan az őz, mert üldözik, 
Vad kopók megrohanták, 
Pedig az élet oly rövid, 
S oly békések a lankák. 

Pedig a patak oly szelíd 
S a virágok oly kékek . . . 
S ki neveli, ha elesik, 
Az apró őzikéket? 

Istenem, add, hogy a golyó 
Életét ki ne oltsa, 
Hogy szívéből a vérfolyó 
Ne ömöljön a porba. 

Hogy menekülő izmait 
Újult erők feszítsék . . . 

De cső lángol, golyó sivít . . . 
Gyilkos! Gyilkos! Segítség! 

Falu Tamás. 
34 Napkelet 




