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Gróf Tisza István társadalmi háttere és magánélete

(BevezetQ) A dualizmus kori magyar történelem egyik legismertebb politikusa volt 
borosjenQi és szegedi gróf Tisza István miniszterelnök (1861–1918). Személyének és 
politikai pályafutásának megítélése kortársait és a késQbbi nemzedékeket is megosztot-
ta. Vasgrófnak, vad geszti bolondnak egyaránt nevezték, rajongás és elutasítás egyszerre 
övezte. A Horthy-kori hivatalos Magyarországon kultusz szervezQdött alakja köré – nem 
függetlenül a revizionizmus igényétQl és egyenesen Károlyi Mihály politikájának 1920 
utáni elítélésével szemben.

Felesége politikai pályafutása kezdetétQl szorgalmasan gy_jtötte beszédeit, írásait, le-
veleit. Ezeket 1921-ben GesztrQl elküldte a Magyar Tudományos Akadémia részére. Az 
Akadémián keresztül lehetQvé vált a kiadásuk és Tisza megismertetése a nyilvánossággal 
– egyenesen a néhai miniszterelnöktQl hátramaradt primer forrásokon keresztül.1

A történészek fantáziáját mindig is izgatta, rengeteg cikk és tanulmány mellett már 
három életrajzi m_ és beszédeinek-írásainak két kötete is megjelent az 1980-as eszten-
dQk óta.2 A közelmúltig m_ködött a Tisza István Baráti Társaság, amely ápolta emlékét. 
Miután elérte megalakulásának eredeti célkit_zését, hogy szobrot emeljenek Tisza emlé-
kének (Budapesten, Zugló kerületben), feloszlatták önmagukat. Tisza születésének 150. 
évfordulója alkalmából szintén a Baráti Társaság szervezésében konferenciákon emlékez-
tek meg a néhai miniszterelnökrQl.3 Debrecenben 2000-ben szobrot emelve tisztelegtek 
közéleti pályafutása elQtt. Budapest FQváros Közgy_lése 2012 Qszén elfogadta, hogy 
Budapest egyik tere a jövQben Tisza István nevét viselje. Visszaállították az Országház 
elQtt 1945 elQtt álló szobrát is.

A kultuszépítQknek, az ellene tiltakozóknak, a történészeknek és a könyvkiadóknak 
köszönhetQen már jól ismerjük Tisza Istvánt, a politikust.

De annál kevesebbet tudunk – néhány és sokszor ismételt közhelytQl eltekintve – Tisza 
Istvánról, a magánemberrQl, magánéletérQl és társadalmi hátterérQl, szocializációjáról. A 
következQ oldalakon ezt a hiányt igyekszünk pótolni. Tisza István szerelméért való küz-
delme, felesége, rokonai, birtokai, társadalmi státuszának megítélése kerülnek bemutatás-
ra. Ebben a munkában a Hadtörténelmi Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, a Magyarországi Református 
Egyház Zsinati Levéltára forrásai, a miniszterelnökkel foglalkozó szakirodalom, a Tisza-
kultusz irodalma, kortársak visszaemlékezései, a korabeli sajtó és a könyvtárakban nyom-
tatott formában fellelhetQ források lesznek segítségünkre.

(Tisza István, a katona) Az 1868-as véderQtörvény bevezette a kötelezQ sorkatonai szol-
gálatot. A törvény lehetQséget kínált arra, hogy fiatalemberek egy éves önkéntes katonai 
szolgálatot vállaljanak, majd ezután tiszti vizsgát tegyenek. Tisza ezzel a jogszabályi le-
hetQséggel élve, egyetemi tanulmányai befejezése után, 1879. október 21-én megkezdte 
önkéntesi szolgálatát a 16. huszárezrednél saját költségén. A Hadtörténelmi Levéltárban 
Qrzött katonai szolgálati anyaga lehetQvé teszi, hogy részletesen megismerjük, milyen 
katona volt azt megelQzQen, hogy 1917-ben mint ezredes részt vett volna az elsQ világ-
háború harcaiban.

Az önkéntesi szolgálat utáni kötelezQ tiszti vizsgát 1881 októberében tette le a 17. 
gyalogos hadosztály kötelékében, szolgálati lapja szerint „igen jó”4 eredménnyel. Ezután 
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november elsején hadnagyi rangot kapott és rögtön szabad állományba helyezték. Az 
1880-as években három alkalommal (1885, 1887, 1888) is részt vett egy-egy hónapos 
fegyvergyakorlatokon a 15. huszárezred soraiban. 1890. november 1-jén tartalékos fQ-
hadnaggyá léptették elQ. Századosi rangra 1904-ben emelkedett, és ekkor átkerült, mint 
tartalékos a debreceni 2. huszárezredhez. Geszt ennek az egységnek a hadkiegészítési 
területéhez tartozott, így irányították oda az éppen miniszterelnök Tisza Istvánt a katonai 
hivatalnokok.

Az 1880-as évek elsQ felébQl több információt is hagytak az utókorra felettesei, akik 
jellemzést írtak Tisza szolgálati lapjára. „Országösmeretei: [1881-bQl] Magyarország, 
Németország és Belgia utazásai által. [1885-bQl] Alsó-Ausztria, Angol és észak 
Franciaország.”5 Nyelvismeretei: „Magyarul, németül, francziául, angolul szóban és írás-
ban.”6 1888-ban így jellemezték: „Komoly, szelíd jellem_, sok szellemi tehetséggel bír, 
jó lovas, a gyakorlaton mint szakaszparancsnok jól megfelelt, meglehetQs jó lóismerQ.”7

Az elsQ világháború idején Tisza István kormányfQként vezette a Magyar Királyságot, 
míg 1917-ben lemondásra nem kényszerítették. Ekkor újra katonai szolgálatba lépett. 
Korábbi alakulatához, a debreceni 2. honvéd huszárezredhez vezényelték ezredesi rang-
fokozatban. A frontra 1917 augusztusában érkezett meg. A 2. huszárezred 1914-tQl orosz, 
majd 1916-ban a román fronton harcolt. A következQ esztendQben az egység felének a ló-
állományát elvonták a huszároktól. Tiszára a lovas félezred irányítását bízták, de parancs-
nokának gyakori távolléte miatt többször az egész ezredet neki kellett ideiglenesen vezé-
nyelni, majd ki is nevezték az ezred parancsnokává 1918 júniusában. Politikai okokból 
Tisza is gyakran elhagyta a csapatát, hogy visszatérjen a hátországba. Semmilyen haditett 
nem f_zQdött Tisza ezredes nevéhez. A katonák fenntartással fogadták a politikust, idQ-
vel azonban bebizonyosodott, hogy Tisza emberséges parancsnok, zsoldját a legénység 
élelmezésére fordította, valamint közrem_ködött beosztottjai hátországi ügyeinek sikeres 
elintézésében.8

(Tisza küzdelme szerelme beteljesüléséért) Tisza István elsQfokú unokanQvérét, a nála 
több mint öt esztendQvel idQsebb Tisza Ilonát (1855–1925) vette feleségül huszonnégy 
esztendQs korában.

Hogy ezt megtehesse, a fiatal Tiszának két akadályt kellett leküzdenie, amely a házas-
ságkötés útjában állt. Az elsQ akadály a Tisza család ellenállása volt. Ugyanis az elsQfokú 
unokatestvér feleségül vételét vérfertQzQ házasságnak tartották. A vallásos családban ez 
komoly erkölcsi aggálynak számított és a családi ellenállás sokáig tartott, noha nem ez 
volt a Tisza famíliában az elsQ ilyen jelleg_ házasság. A szerelmespár nagyszülei, Tisza 
Lajos és felesége Teleki Julianna grófnQ ugyancsak elsQfokú unokatestvérek voltak.9

A családi ellenállással párhuzamosan azonban kitartó szerelmi érzés fonta össze Istvánt 
és Ilonát. Tisza már tizenöt esztendQs korában beleszeretett késQbbi feleségébe és ezt 
egyik barátjához írt levelében be is vallotta.10 A család végül beleegyezését adta a há-
zassághoz, de feltételül szabták, hogy István a házassággal várja meg a nagykorúságot. 
A protestáns felekezeti szabályozás szerint egyébként a nagykorúak esetében a szülQi 
beleegyezés nem szükséges feltétel.11 Ezt a várakozási idQszakot – hosszú esztendQket 
– a fiatalember egyetemi tanulmányaival (Berlin, Heidelberg), külföldi utazással, egy 
esztendQs önkéntes katonai szolgálattal, birtokgazdálkodással, a Bihar megyei politikai 
és a református egyházi közéletben töltötte. Várakozás közben készült a közszereplésre.

Abban az idQben a házasságot Magyarországon még nem a mindenkire kötelezQ ér-
vény_ polgári törvények, hanem az egyes egyházi felekezeti törvények szabályozták. Ez 
volt a másik akadály, amelyet le kellett bontani a házassághoz vezetQ úton. A református 



22 ANKA LÁSZLÓ: GRÓF TISZA ISTVÁN TÁRSADALMI HÁTTERE ÉS MAGÁNÉLETE

Tiszának egyháza közrem_ködésével kellett engedélyt, úgynevezett felmentvényt kérvé-
nyezni. ErrQl egy 1885. július 25-én kelt levelébQl értesülhetünk, amelyet Szász Károly 
református püspökhöz intézett a kérvény elQkészítésekor: „Méltóságos uram! Miután 
keresztlevelemre a dispenzatióert való folyamodásnál szükség van, azon kéréssel vagyok 
bátor alkalmatlankodni, méltóztassék azt kiállíttatni s Tisza Ilona k. a. nak M. N. Csánba 
(pr. Gyéres) elküldeni. Én 1861. apr. 22 én születtem Bpesten. Az alkalmatlankodásért 
bocsánatot kérve kiváló tisztelettel vagyok igaz híve Tisza István.”12 Az idevonatkozó sza-
bály így szólt: „A protestánsoknál is másod ízig tiltva van a házasság t. i. a testvér testvé-
réhez elsQ ízben, a két testvér gyermekei másodízben rokonok egymáshoz, ezen utóbbiak 
között, akár törvényes, akár törvénytelen ágybóli legyen a vérrokonság alapja, nincs tiltva 
a házasság, de felmentésre van szükségök.”13 A felmentvényt pedig a következQ módon 
lehetett megszerezni. „MidQn a házasulni kívánók valamely közöttük fenforgó akadály-
tól felmentvényt akarnak kérni, a mennyasszony lelkésze állítja ki a felmentésért való 
kérvényt, azt keresztlevelekkel s egyéb szükséges okmányokkal felszerelvén, a senior 
utján az illetQ superintendenshez felterjesztik. A superintendens azt a valódi tényállás és 
szándékolt házasság iránt s a hitelvekre alapított véleménye kíséretében a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteriumhoz felterjeszti.”14

A felmentvényt a református egyház segítQ közrem_ködésével a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium megadta. Ez nem meglepQ, hiszen Tisza István édesapja volt ekkor a 
kormány elnöke, egyben betöltötte a Dunántúli Református Egyházkerület fQgondnoki 
tisztségét is. (KésQbb Tiszának is volt lehetQsége, hogy másoknak segítsen dispenzációt 
szerezni. Ady Endre ugyanis hozzá fordult támogatásért, amikor a kiskorú Boncza Bertát 
akarta feleségül venni. A költQ végül a lány apjának beleegyezése nélkül vette el a lányt.)

A családi és egyházjogi akadályok leküzdése után, 1885. szeptember 19-én megtart-
hatták az esküvQt Kolozsváron. Azért esett a választás erre az erdélyi városra, mivel itt 
élt a családjával Ilona kisasszony. A házasságkötésbQl kettQs ceremónia lett, mert Ilona 
kedvenc húga, Jolán (1860–1949) ugyanekkor ment feleségül a nála kilenc esztendQvel 
idQsebb, már özvegy gróf Bethlen Pálhoz (1851–1935). Ez esküvQi helyszínként szintén 
Kolozsvár mellett szólt, mert Jolán és Bethlen házassága révén a Tisza család az erdélyi 
arisztokráciával fonta szorosabbra a viszonyát. Ezt jól tükrözte az a reprezentáció és kulti-
kus tisztelet, ahogy István apját, Tisza Kálmán miniszterelnököt az erdélyiek Kolozsváron 
fogadták az esküvQ elQtti napon.15

A helyi sajtó sem tudott betelni az esküvQ pompájával. „FQúri fényben, gazdagságban 
ehez hasonlítható nászmenetet aligha látott Kolozsvár. A szendeségükkel és ritka szépsé-
gükkel hódítóan bájos két menyasszony és daliás ifju vQlegények, a fejedelmileg kinézQ 
miniszterelnök s két testvére, a boldog örömanyák, ifju arisztokraták karján a bájos koszo-
rús leányok és büszke magatartású hQsöknek termett férfiak karján tiszteletet parancsoló 
nemesi hölgyek, a gyönyör_ díszmagyar ruhák, drága ékszerek, fényes nQi toilettek fénye 
együttesen szerfelett tarka és elragadó képet nyujtott.”16 Az esküvQre a Bánffy, Bethlen, 
Esterházy, Jósika, Podmaniczky, Radvánszky, Teleki, Vass, Wesselényi grófi és bárói 
családok kaptak meghívást, a kolozsvári polgárok pedig templomi helyjegyet váltottak, 
hogy végignézhessék a szertartást. A lakodalom nem tartott sokáig. A délelQtti templo-
mi szertartást Szász Domokos püspök vezette, utána ünnepi ebéd következett, amelynek 
elkészítéséhez a Rhédey grófoktól kérték kölcsön a híres szakácsot, Ebly-t. Ebéd után a 
vendégsereg szétoszlott, az ifjú házasok pedig Geszt, illetve Bethlen felé vették az irányt.

A családi legenda szerint Tisza Jolánnak nagy szerepe volt abban, hogy Ilona nQvére 
valóban István felesége lehessen. A várakozási idQ ugyanis egymástól való nagy földrajzi 
távolságot is jelentett a szerelmesek számára, amelyet más férfiak igyekeztek saját javuk-
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ra fordítani. Bethlen Pál udvarolni igyekezett Ilonának, de megtetszett Jolánnak, aki úgy 
intézte, hogy Bethlen figyelme feléje forduljon.17

Ilonának volt még két húga (István unokatestvérei és sógornQi), Etelka (1858–1931) 
és Anna (1863–1918), akik Jolánhoz hasonlóan szintén erdélyi nagybirtokosokhoz 
mentek feleségül. ElQbbi kezét zeykfalvi Zeyk Károly (1848–1924), utóbbi kezét 
csíkszentmihályi Sándor János (1860–1932) kérte meg.18 Sándor János utóbb fQispán, 
majd Tisza István miniszterelnöksége alatt belügyi államtitkár, végül belügyminiszter 
lett. Bethlen Pál szintén viselt fQispáni hivatalt. A Zeyk család pedig az 1890-es években 
szerzett bárói címet. Ilona húgai huszonöt, huszonhét, illetve harmincöt esztendQsen men-
tek férjhez, így az nem volt kirívó a családban, hogy Ilonát harmincéves korában vették 
feleségül, noha a házasság idején elért korukat tekintve a Tisza nQvéreket az fenyegette, 
hogy vénlánynak nézik Qket.

(Háttérbe húzódó feleség) Tisza Ilona az erdélyi MezQcsáton született 1855. november 
11-én. Édesapja Tisza László (1829–1902), Tisza Kálmán miniszterelnök testvérbátyja. 
Részt vett az 1848–49-es szabadságharcban huszártisztként, a móri csatában súlyosan 
megsebesült, osztrák hadifogságba esett, de megszökött és a sebesülésbQl felépülve a 
honvédelmi minisztériumban kapitányi rangban titkár lett belQle. Kalandjai miatt állító-
lag róla mintázta Jókai Mór A kQszív_ ember fiai cím_ m_vének egyik fQhQsét, Baradlay 
Richárd huszárkapitányt. A szabadságharc leverése után emigrált, külföldön járt egye-
temre Kálmánnal együtt. A kiegyezés után többször megválasztották erdélyi kerületekben 
országgy_lési képviselQnek. A politikában mindig híven követte a Határozati Párttól a 
Szabadelv_ Pártig Kálmán öccsét. A család férfitagjaihoz hasonlóan világi vezetQi sze-
repet vállalt a református egyházban. Erdélyi birtokán, Nagycsányon mintagazdaságot 
alakított ki.19 P is ellenezte leánya és unokaöccse házassági szándékát, de végül bele-
egyezését adta.

Míg várták, hogy István elérje a nagykorúságot, Ilona évekre való elfoglaltságot ka-
pott az édesapjától. A Tiszák már a tizennyolcadik századtól gy_jtöttek ételrecepteket. 
Ezeknek a régi szövegeit 1879 és 1885 között Ilona másolta le, miközben apja egy kötet-
be gy_jtötte Qket össze. Így maradt meg az utókor számára Tisza Lászlónak és Ilonának 
köszönhetQen kultúrtörténeti érdekességképpen az úgynevezett Tisza-család szakács-
könyve.20 Ilona késQbb is érdeklQdött a konyham_vészet iránt és szívesen fogadta az ilyen 
jelleg_ ajándékokat, küldeményeket.21

A házaspárnak két gyermeke született. Ifjabb István (1886–1918) és Juliska (1888–
1894).22 A kislány azonban diftériában (torokgyík) hat esztendQs korában meghalt, ame-
lyet bátyja is éppen csak túlélt. A tragédiában Sándor János sógor próbálta fájdalmukat 
enyhíteni. „Minket is csakugy lesujtott a csapás híre, igaz szívbQl sirattuk és siratjuk 
emlékben kegyelettel azt a kis angyalotokat, ki öröme volt mindenkinek ki csak látta, 
ismerte. […] Muljon el TQletek minden veszély és aggodalom, hogy Isten irgalma által 
csodálatosan megmentett fiatokat szerencsésen felnevelve benne igaz örömet találjatok.”23 
Keveset lehet tudni ifjabb Istvánról, akit Vermes Gábor történész így jellemzett: „a fiata-
labb Tisza István pedig még az édesanyjánál is nehezebben körvonalazható személyiség 
a történész számára. Szemmel láthatólag nem örökölte apja koraérettségét, célratörQ ter-
mészetét és tehetségét.”24

A fellelhetQ források azonban lehetQvé teszik Tisza István felesége személyiségének 
körvonalazását.

Az 1890-es esztendQkbQl fennmaradt fényképek tanúsága szerint Tisza Ilona szép és 
karcsú nQ volt harmincas-negyvenes évei fordulóján. A késQbbi évtizedekben azonban 
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súlyosan elhízott. Tóth Ferenc, aki képviselQházi elnöksége idején (1912–1913) Tisza 
mellett titkárként tevékenykedett, a következQ módon jellemezte Ilona asszonyt: „Tisza 
Istvánné egyáltalában nem volt zord, sQt ellenkezQleg nagyon szerény, egyszer_ asszony 
volt, aki az idomtalansága miatt minden férfiúval, nQvel szemben nagy zavarban érezte 
magát. Inferiorly complex-e [kisebbrend_ségi érzete] volt. Kövérsége miatti szégyenle-
tében majd el sülyedt. […] Az mindig meglátszott rajta, hogy sem udvariaskodni, sem 
bókokat hallani nem szeret. Ez az Q testi formátlansága miatt nagyon is érthetQ volt.”25 
Károlyi Mihály, a politikai ellenfél így írt a nQ külsejérQl: „Felesége […] 130 kiló. […] 
Hatalmas termet_ asszony.”26 A Tiszával rokonszenvezQ és róla könyvet író Horánszky 
Lajos árnyaltabb képet festett a nQ külsejérQl, inkább puritán megjelenésére összpontosí-
tott az elQnytelen testi adottságok vázolása helyett.

A külseje tehát meghatározta Tisza Ilona visszahúzódó magatartását, de ez a vissza-
húzódás nem jelentette a nyilvánosság teljes kerülését és a politikusfeleségekre egyre 
jellemzQbbé váló közszereplések elutasítását sem.

A grófné a századfordulótól, ahogy férje politikai presztízse egyre jobban nQtt a kor-
mányzó Szabadelv_ Párton belül, feladatokat és pozíciókat vállalt karitatív nQszerveze-
tekben. 1903-ban alelnöke lett a Lorántffy Zsuzsanna Egyesületnek, amelynek munkájá-
ban már az 1901-es esztendQ óta jótékonysági feladatot vállalt. A következQ évtQl haláláig 
ennek az egyesületnek a másodelnöki tisztségét is betöltötte. Itt egy árva leány nevelésé-
nek költségeit vállalta magára, majd évente több száz, néha ezer korona feletti összeggel 
támogatta a szervezetet.27 Ez az egyesület református felekezeti alapon szervezQdött, a 
keresztény erkölcs erQsítését, valamint a nQk és gyermekek szociális megsegítését t_zte ki 
célul. A szervezet az elsQ világháború idején még egy hadikórházat is tudott üzemeltetni 
és 1916-ban Tisza Istvánné még a férje kormánypártja által alapított, de bezárt hadikórház 
felszerelését is megszerezte egyesületi kórháza részére.

Ugyancsak tagja lett az Országos Protestáns Árvaegyletnek.28 Ez a szervezet 1915-ben 
kérte fel elnöknek Tisza Ilonát, de Q erre nemet mondott. Csupán az egylet „védasszonya” 
címet volt hajlandó elfogadni. Ilyen karitatív jelleg_ szereplései mellett támogatta anyagi-
lag a református eredet_ Bethesda Kórházat is.

Informális módon is sokat tett a rászorulókért. Lobbizott, ahogy tudott, amint errQl 
egy levele is tanúskodik, amelyet a magyar nQképzésben komoly pozíciót betöltQ Csíky 
Kálmánnéhoz intézett: „Egy igen nagy kéréssel jövök, pedig még az iránt sem vagyok 
tisztában, hogy jó helyen kopogtatok-e? A NQképzQ egyletbe szeretnék, lehetQleg azon-
nal, ingyenesen egy nagyon jól tanuló, de nyomorék kis leányt felvétetni. Egészen eljár-
tam volt már a dolgát, a kultusminister adott is neki ingyen helyet, a Csalogány utczai 
tanítóképezdében és most az utolsó perczben, testi fogyatkozására hivatkozva, nem akar-
ják ott felvenni. VidékrQl hozta fel anyja, nagy szegénységben vannak, s most kétségbe 
van esve, mit kezdjen vele! A Csalogány utczai igazgatónQ, megsajnálva, ajánlotta neki a 
Veres Pálné utczai leánygymnasiumot, biztatva, hogy ott mint református leánykát elfo-
gadhatnák bennlakó növendéknek mint ingyenest, az én ajánlatommal, s ha ezt elnyerné, 
minden pálya nyitva állna elQtte.”29

Az 1910-es években egyre többször kínozta reumatikus ízületi betegség, amely ágy-
hoz, járókerethez, folyamatos kúrákhoz kötötte. Ez 1915-ben és 1917-ben több hónapra 
mozgásképtelenné tette és folyamatos fájdalmakat okozott neki. A családtagok közötti, de 
még a kívülállókhoz intézett levelekbQl is árad a panasz és tájékoztatás az állapota felQl.30

Az asszony súlyos elhízása és folyamatos betegeskedése vezetett valószín_leg oda, 
hogy testileg elhidegült egymástól a házaspár és Tisza bordélyházakba járt, hogy pénzért 
vásároljon szexuális gyönyöröket. Egy visszaemlékezQ szerint az olcsóbb külvárosi bor-
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délyokat látogatta. „Felt_nést keltett Tisza István fukarsága, Q a krajcáros Valero [a mai 
Kürt] és Conti [a mai Tolnai Lajos] utcai nyilvánosházak vendége volt.”31

A feleség a politika iránt is érdeklQdött a maga módján. Elkísérte férjét minden kép-
viselQházi beszédét meghallgatni. „Soha, a világ minden kincséért sem maradt volna el 
a parlament egyetlen ülésérQl sem, melyen férje részt vett. Noha ez a nevetséges helyzet 
bizonyára kínosan érintette, Tisza nem ellenkezett. Olyanoktól hallottam, akik magánem-
berként ismerték, hogy a parlamenti ülés viharos jelenetei után hazament, leült a hatalmas 
termet_ asszony lábai elé egy kis zsámolyra, ölébe hajtotta a fejét és hagyta, hogy simo-
gassák politikai harcoktól felhevült homlokát.”32 Ahogy Tisza egyre feljebb emelkedett a 
politikai ranglétrán, úgy kellett egyre több társaságot fogadnia hivatalában, vagy ottho-
nában. Ezek a társasági találkozások – ebédek, vagy vacsorák – a pártvezér és híveinek, 
vagy a közjogi méltóság és apparátusának kapcsolatápolását szolgálták. „Természetesen 
az asszony ült az asztalfQn, de igen szerényen, lehetQleg szótlanul, - és nagyon keveset 
éve. Tiszáné ilyenkor sem akart tündökölni, szerepelni, irányítani.”33 A férje közelségéhez 
minden körülmények között ragaszkodó asszony csak a frontra nem tudta Tiszát elkísér-
ni, amikor a miniszterelnök a leváltása után az orosz hadszíntérre ment huszárezredesi 
rangban katonai szolgálatra.

Tisza Ilona a politikai kulisszák mögé is betekintéssel bírt, mivel férje miniszterelnök-
sége idején a miniszterelnökségi titkárokkal együtt Q is segített Tisza leveleinek elkészí-
tésében, másolásában.34

Mivel férjét elkísérte valamennyi parlamenti szereplésére, ez azt eredményezte, hogy 
két sikertelen gyilkossági kísérletnek a szemtanúja volt, amelyeket férje ellen intéztek 
1912. június 7-én a képviselQházi ülésteremben, illetve 1918. október 16-án a parlament 
bejárata elQtt.35 (Egy huszártiszt a fronton is rálQtt Tiszára, de golyója célt tévesztett.) 
Ezzel együtt el kellett tudni viselnie idegileg, hogy férje hat alkalommal kardpárbajjal 
rendezte a politikai csatározásokból eredQ nézeteltéréseit 1898 és 1914 között.36

Tisza Ilona jelenlétében lQtték agyon férjét 1918. október 31-én a budapesti Róheim 
villában. (A miniszterelnök unokahúga, Almásy Denise grófnQ is jelen volt a gyilkosság-
nál és meg is sebesült.) Gróf Károlyi Mihály miniszterelnök gyásztáviratot küldött Tisza 
Ilonának: „Emberi kötelességemnek tartom, hogy legnagyobb politikai ellenfelem tragi-
kus halála felett Qszinte és mély részvétemet fejezzem ki.”37 Az özvegy grófné a temetés 
elQtt a szemétre dobatta a Károlyi Mihály által küldött koszorút.38 A hallgatag grófnénak 
ez volt az egyetlen és nagyon beszédes politikai nyilatkozata élete folyamán.

Férje halála után teljesen visszavonult életmódot folytatott a geszti birtokon. 
Fiúgyermeküket a Tisza házaspár gondos nevelésben részesítette. Ifjabb István mellett 
Patrick Bayle Mure Macaulay, egy angol nevelQ m_ködött a századfordulótól 1903-ig, 
utána egy magyar nevelQ, Schmidt Henrik 1901-tQl 1907-ig. Ifjabb István elvégezte a 
debreceni református gimnáziumot, majd jogi egyetemre járt.39 ElsQ felesége Csáky Ilona 
grófnQ lett, de gyors válás után új párt talált magának, mégpedig elsQfokú unokahúga, 
csíkszentmihályi Sándor Jolán személyében. Az ifjabb Tisza gróf részt vett az elsQ világ-
háborúban 1914-tQl három esztendQn keresztül. Ugyanabban a huszárezredben szolgált, 
mint apja politikai ellenfelének, Apponyi Albert grófnak a fia.40 Többször lebetegedett, 
majd a fronton idegei tönkrementek. Az 1918-as esztendQt jóformán végig betegeskedés-
sel töltötte, miközben két kisgyermekérQl és feleségérQl a család többi tagja igyekezett 
gondoskodni. A két kicsi unoka gyakran töltötte az idQt a miniszterelnökösködQ nagypapa 
környezetében, aki a rokonokat mindig tájékoztatta a gyermekek fejlQdésérQl.

Ifjabb István az apja halálát követQ napokban, november 5-én spanyolnáthában hunyt 
el hosszú betegeskedés után.41 November 19-én pedig távozott az élQk sorából Anna, 
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Tisza Ilona legkedvesebb húga is. Ez a három egymást gyorsan követQ haláleset és a 
sokkhatás, hogy férje meggyilkolását végig kellett néznie, az özvegyasszonyt lelkileg 
teljesen összetörte és a geszti magányból már soha nem lépett ki.

A Horthy-kor hajnalán kezdetét vette a rendQrségi nyomozás és ez alapján a polgári és 
katonai bíráskodás a Tisza István ellen elkövetett merénylet gyanúsítottjaival szemben. A 
rendQrség nem hallgatta ki az özvegyet, csak a gyilkosságnál jelen lévQ Almásy Denise 
grófnQt és a személyzet tagjait, akik akkor a villában tartózkodtak.42 A bíróság azonban 
beidézte tanúnak az egyik tárgyalásra. „A mai napra elsQnek idézve van özv. gróf Tisza 
Istvánné, aki azonban a család képviselQje utján orvosi bizonyítványt terjesztett be, mely 
szerint 1917-ben szenvedett betegsége miatt kihallgatása, akár saját lakásán is oly lelki 
izgalmat válthat ki, mely nevezettre életveszedelmet jelent.”43 Az orvosi bizonyítvány 
alapján a bíró és az ügyész is lemondott a meghallgatásáról.

Tisza István személye köré kultusz szervezQdött halála után. Ennek a kultusznak még 
életében – de különösen halálhírének és temetésének napjaiban44 – mellékszereplQjévé 
vált az özvegyasszony. Tiszát a geszti családi sírboltban helyezték végsQ nyugalomra. 
Halálának évfordulóján rendszeresen komoly politikai-társadalmi presztízzsel rendelkezQ 
személyek és szervezetek delegációi keresték fel nyughelyét. Ilyenkor özvegye is kilépett 
a magányból és illQen fogadta a jövevényeket.45 Ezzel alkalmat adott a sajtónak és az ün-
nepi szónokoknak, hogy személyével és özvegyi sorsával is foglalkozzanak.

1925 márciusában a lapok hírül adták, hogy Tisza Ilona súlyos betegségbe esett. 
Kezdetben elutasította az orvosi vizsgálatokat. Csak unokaöccse, az orvos végzettség_ 
Radvánszky Béla báró unszolására volt hajlandó kezeltetni magát. Az orvosok gyomor-
mérgezést állapítottak meg nála.46

Halálakor a sajtó férjével együtt méltatta a grófnét. „Ugyanabból a kemény, karcolha-
tatlan gránitból formálódott, mint az ura. Ugy állottak Qk ketten, egymás mellett, mint 
nemes összhangban párba állított két oszlop, együtt emelve az életnek közösen rájuk 
bízott terhét.”47 Temetésén Ravasz László református püspök mondott búcsúbeszédet, 
de Q is Tiszához kötötte mondandója lényegét. „Valami nagy átöröklött barátság, lelki 
rokonság szövQdött közöttük gyermekségüktQl fogva, amely éveikkel nQtt, öntudatukkal 
mélyült, mégnem egyszerre forró szerelemmé virágzott. Vannak érzések, amelyek megfo-
gamzásakor így szól a szív: vagy ebben élek, vagy ebben halok meg. Pk ilyen érzésekre 
születtek.”48 A méltatók között akadt, aki Zrínyi Ilonával állította párhuzamba.49 Az össze-
hasonlítás azonban csak a politikailag bukott férj melletti halálig való odaadó kitartásban 
állja meg a helyét.

A kormányzó, a parlament, a Tisza nevét viselQ debreceni 2. huszárezred és tudomány-
egyetem, az Országos Tisza István Egylet, a Tisza István Társaskör, több vármegye fejez-
te ki részvétét és képviseltette magát Tisza Ilona temetésén.

(Gróf, de gentry) A magyar arisztokrácia, a fQnemesség soraiba a bárói, grófi, Qrgrófi, her-
cegi rangú családok tartoztak. A tizenkilenc-huszadik század fordulóján körülbelül két-
százhúsz família, egyszerre összesen nem több mint négy-ötezer családtaggal. Országos 
befolyásukat hatalmas földbirtokaik, ipari érdekeltségeik, a fQrendiházban való jelenlétük 
és számos társadalmi, kulturális, gazdasági, politikai szervezetben való szerepvállalásuk, 
nemzetközi kapcsolataik, rokoni hálóik adták. Mindennapjaikban a társadalom többi ré-
tegétQl elkülönült életmódot folytattak.

Tisza Kálmán miniszterelnök testvéröccse, Tisza Lajos (1832–1898) kapta meg a 
grófi címet a szegedi elQnévvel 1883-ban. (A borosjenQi nemesi elQnevet a család már a 
korábbi évszázadokban is használta.) Lajos a kiegyezés után Bihar vármegye fQispánja, 
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közmunka- és közlekedésügyi miniszter (1871–1873), 1875-tQl a FQvárosi Közmunkák 
Tanácsának alelnöke, 1879-tQl az árvíz által lerombolt Szeged újjáépítési királyi biztosa, 
király személye körüli miniszter (1892–1894) lett, megválasztották az Országház építQ bi-
zottsága elnökének, majd megkapta a valóságos belsQ titkos tanácsosi és királyi kamarási 
címeket. A grófi címet Ferenc József király adományozta neki az árvíz sújtotta Szeged 
újjáépítése körül szerzett érdemeit elismerendQ.50 A kortársak nagy nQfalónak tartották.51 
„Családot nem alapított, de annál melegebben ragaszkodott testvérbátyjai családjaihoz, 
melyekben oly példásan uralkodik az egymás iránti szeretet.”52 A gyermektelen Lajos még 
a halála elQtti esztendQben gondoskodott arról, hogy miniszterelnök testvérének három 
fia (István, Lajos, Kálmán) viselhesse a grófi címet. Így lett gróffá Tisza István, illetve 
férje jogán grófnévá Tisza Ilona. Lajos gróf az unokahúgaira nem hagyományozta át a 
címet, így Tisza István húga, Paulina és unokahúgai-sógornQi sem kapták meg.53 (Tisza 
István dédunokája szerint a grófi címet felajánlották az egykori miniszterelnöknek, Tisza 
Kálmánnak is, de Q állítólag azzal utasította vissza, hogy jobb magyar köznemesnek lenni, 
mint osztrák grófnak.54)

Az új gróf a nagybátyja emlékére megalapította a Gróf Tisza Lajos Ösztöndíjat.55

Korábban csak házasság útján kerültek rokoni kapcsolatba arisztokrata családokkal. 
Tisza István nagyapja Teleki grófnQt, apja Degenfeld-Schomburg grófnQt vett feleségül. 
De a nagybácsitól megörökölt grófi cím a magyar fQnemesség sorába való felemelkedést 
jelentette. Az arisztokráciához tartozás azonban a környezetükben kialakult és megszo-
kott stílussal, életvitellel és szokásokkal való azonosulást és együttélést is kifejezte. Tisza 
Istvánból azonban ezek hiányoztak. „Bár grófi címet viselt – a címet nem örökölte, hanem 
kapta – minden kiválóságával és hibájával a köznemes (gentry) prototípusa maradt, nem 
volt nagyvilági modora sem. Viselkedése elég rossz nevelésrQl, nagyon erQs magyarságról 
tanúskodott. A magyar arisztokrácia az ország legkevésbé nemzeti osztálya, még hazája 
nyelvét is elég gyengén beszéli. […] Tisza ezzel szemben tiszta, hamisítatlan magyar nyel-
ven beszélt. Hajnalig ropta a csárdást és szinte soha nem utazott külföldre, mert jobban 
érezte magát a magyar vidéki városokban, mint Párizsban, Rómában, vagy Londonban.”56 
Ezt a véleményt politikai ellenfele, gróf Károlyi Mihály fogalmazta meg. Nézetével az Qt 
ismerQ kortársak és utólag a történészek mind egyetértettek és a grófi cím birtoklása ellenére 
a köznemesi osztályhoz tartozóként állították be a néhai miniszterelnököt.57 De Károlyinak 
a rossz nevelésre való megjegyzése nem helytálló, hiszen a kritizált személyt magántanárok 
nevelték és németországi egyetemeken tanult, idegen nyelveket jól beszélt. A Tisza Istvánt 
személyesen is jól ismerQ Kristóffy József az ún. „harmadosztályú arisztokrácia” tagjai közé 
sorolta be.58 Ez alatt a protestáns fQnemeseket értette, akiknek hibájául azt rótta fel, hogy 
hagyták, hogy a „másodosztályú arisztokrácia” felbomlassza az 1867-es dualista rendszert, 
miközben az „elsQ osztályú fQurak” ezt tétlenül nézték.59

A Károlyi-féle ítélet azonban kétségtelenül kifejezQ tartalommal bír, azt megítélendQ, 
a korabeli fQnemes számára miben tért el Tisza fQnemesességtQl. (1) Nem volt született 
arisztokrata. (2) A grófi címet kapta, de nem egyéni érdemek elismeréseként, hanem csa-
ládi okokból. (3) Nem volt arisztokratikus a stílusa, megjelenése. (4) A fQnemesség tagjai 
többnyelv_ek voltak, ezzel ellentétben, Tisza beszédében azonban felismerhetQ volt a 
magyar anyanyelv_ség. De katonai szolgálati anyagából kiderül, tudott angolul, franciá-
ul és németül. Utóbbi nyelven nyilván a legtökéletesebben, hiszen Németországban járt 
egyetemre, de a Monarchia politikai életében is ezt volt alkalma leginkább gyakorolni. 
(5) Az arisztokraták ugyanúgy otthon érezték magukat más európai országokban, mint 
Magyarországon, mert bennük megvolt az a kulturális nevelés és nemzetközi rokoni kap-
csolatrendszerük. Tisza esetében ezek hiányoztak.
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Hiányzott Tiszából az az attit_d, amely alapján a korabeli fQnemesek maguk közül 
valónak érezték volna, bár birtokainak mérete, vagyona és a geszti kastélyban való élet-
módja alig különbözött egy arisztokratáétól.

Történészekben mindig felmerül a gyanú a rokonházasságok esetében, hogy annak 
hátterében a szétaprózódó családi vagyon egy kézben való egyesítésének vágya húzódott 
meg. Ilona azonban nem hozott birtokokat a házassággal, de apja, Tisza László halála után 
örökség útján sem került birtok a sz_kebb családhoz.60 A korabeli gazdacímtárak nem iga-
zolják, hogy Tisza László tulajdonát képezQ földbirtokok a halála után Ilona leánya, vagy 
férje nevére kerültek volna. Tisza István olyan földbirtokos volt, aki nem hagyta a gazda-
ságát a jószágigazgatókra és gazdatisztekre, mivel maga is jól értett a mezQgazdasághoz. 
A jó agrárszakembereket megbecsülte és örömmel alkalmazta. Szerette, ha új dolgokkal 
kísérleteztek. A hagyományos növénytermesztésen túl cukorrépa és cirok termesztésével 
próbálkozott, ahogy nádasítással és fásítással is. Modern gépeket vásároltatott. Növelte a 
ménest, a marhagulyát és a sertéstelepet.61

Katonai anyaga tájékoztat arról, hogyan alakultak anyagi viszonyai a tizenkilencedik 
század utolsó két évtizedében. „1881 NQtlen, vagyon nélkül, atyja birtokán gazdálkodik, 
évi 3000 ft segélyben részesül, pénzügyei rendezettek. – 1885 NQtlen, évi 5000 ftot jöve-
delmezQ birtok tulajdonosa. – NQs, egy fiu gyermek atyja. – 1888 földbirtokos, ország-
gy_lési képviselQ, évi 10000 ft jövedelemmel. – 1897 földbirtokos 25000 ft évi jövede-
lemmel. – 1903 Magyarország miniszterelnöke, nQs, földbirtokos.”62

Tisza Kálmánnak és feleségének a tulajdonában 1893-ban 19821 kataszteriális hold 
földbirtoka volt.63 Tisza Lajos gróf 7384 kat. hold birtokkal rendelkezett ekkor, Tisza 
László pedig 1758 kat. holddal.64

Az 1897-es esztendQben készült gazdacímtár szerint 19182 kat. hold földbirtokot mond-
hatott magáénak Tisza Kálmán és felesége.65 Tisza Lajos 7386 kat. hold földet tulajdonolt.66 
Tisza László egy bizonyos Mera Mihállyal együtt 1775 kat. hold felett rendelkezett, míg 
Tisza Lászlóné 156 kat. holdat mondhatott a magáénak MezQ-Nagy-Csán körül.67

Ezeket a földbirtokokat Tisza István, Kálmán és Lajos fivéreivel együtt a következQ 
megoszlásban örökölték és egészítették ki az 1911-es gazdacímtár szerint. Ifjabb Tisza 
Kálmánnak jutott apjától az erdQgyaraki uradalom 2059. kat. holddal, és 1144 kat. hold 
földje volt Vadász község körül, amely korábban nem képezte a család tulajdonát.68 Tisza 
Lajosé lett GyQrteleknél 223 kat. hold és Kocsordnál 1387 kat. hold föld.69

Tisza István örökölt szüleitQl a legnagyobb arányban. Nevén az 1911-es gazdacím-
tár alapján 19693 kat. hold föld szerepelt.70 Egyértelm_en Q örökölte Tisza Lajos gróf 
Nagykovácsiban és Szabadkeresztúron fekvQ földjeit. E két község körül a nagybácsi 
3045, illetve 1217 kat. hold földdel rendelkezett 1897-ben,71 addig az unokaöccse tizen-
négy esztendQvel késQbb e két helyen 3161, valamint 1204 kat. földterületet birtokolt.72 
E földterületek kataszteriális tiszta jövedelme 1911-ben 97505 koronát tett ki.73 A grófi 
nagybácsi után szintén az Q tulajdonába került a nagykovácsi kastély is.

Jó gazdálkodási képességeire mi sem utal jobban, hogy az öröklött vagyont egy évti-
zed után is ugyanolyan mértékben meg tudta Qrizni. Ez egyáltalán nem volt elmondható 
minden nagybirtokos kortársáról.74

A Tiszáknak generációk óta a Bihar vármegyei Geszt falu volt a családi fészke, kiter-
jedt birtokaik központja és ide temetkeztek. A faluban kastélyt emeltek, amelyet minden 
generáció saját korának ízlése szerint bQvített, felújított. Mindig a család feje birtokolta 
és élt itt életvitelszer_en. 1866-ban Tisza László, Kálmán és Lajos sorshúzás útján el-
osztotta egymás között az addig közösen kezelt birtokokat, ingatlanokat, adósságokat. 
A sorshúzás okozta birtokbeli aránytalanságokat pénzzel igazságosan kiegyenlítették. A 
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véletlen Kálmánnak juttatta a Bihar vármegyei Gesztet, valamint a szatmári CsegQdöt 
és Kocsordot. Utóbbi kettQ, de különösen a kocsordi kastély volt az, amelyet a család 
a fiatalok kiindulási bázisának, vagy az öregek visszavonulási helyének tartott fenn. 
Kocsordon gazdálkodott ifjúkorában István, de ide vonult vissza miniszterelnöksége után 
Tisza Kálmán a feleségével és innen már csak vendégségbe jártak Gesztre Istvánékhoz.75 
És Kocsordot kapta az édesapjuk halála után István fiatalabb öccse, Lajos.

(A politikus kikapcsolódása) A kortársak szép férfinak tartották Tisza Istvánt, aki testi 
adottságaival is erQsítette ezt a beállítást. Magas, karcsú növés_, atléta termet_ alaknak 
festette le az Qt bemutató Herczeg Ferenc.76 Ügyelt is arra, hogy karcsúságát megQriz-
ze. „A hízástól jobban irtózott, mint a betegségtQl és Budapesten vívógyakorlatokkal, 
Geszten pedig a perzselQ nyári napfényben véget nem érQ tenisz-pártikkal fogyasztotta 
magát.”77 Az író és a Tiszával bizalmas viszonyban álló kormánypárti Herczeg Ferenc ér-
dekes történetet hagyott utókorra, miszerint az milyen tornagyakorlatra volt képes. „ElsQ 
miniszterelnöksége idejében gyakran láttunk tQle egy érdekes tornamutatványt. Ebéd 
után, amint fölkelt az asztaltól, összekulcsolta az ujjait és keresztülugrott a két kezén, a 
nélkül, hogy ujjai szétváltak volna. Nem sok miniszterelnök csinálná ezt utána.78

Herczegnek az is megadatott, hogy a Tátrában együtt túrázhatott pártvezérével, amikor 
az a pöstyéni fürdQkúrára elkísérte feleségét. Amíg a grófné kúrákon vett részt, addig 
Tisza Herczeg társaságában a hegyeket járta.

Nagyon szerette a lovakat és a lóversenyeket. Személyesen is részt vett lófuttatásokon. 
Ennek megfelelQen tenyésztett lovakat, saját ménese volt, de nem a fQúri körökben diva-
tos angol telivéreket, hanem az agarászathoz való magas félvéreket.

A vívás volt az egyik legfontosabb sport az életében. Párbajait is karddal vívta. Katonai 
szolgálati anyagában a következQ bejegyzés olvasható. „Különös ügyessége: tornász, ví-
vó, uszó, zenész. […] erQs testalkatú, kitartó, testi fáradalmakat kibírja.”79

Geszten a család olyan életfeltételeket alakított ki maga körül, amelyek alig külön-
böztek egy arisztokrata család hétköznapjaitól. Tisza István és Ilona gyermekét a magyar 
mellett külföldi nevelQ is tanította. A család tagjai valamennyien több nyelven beszéltek. 
Tisza István például szívesen társalgott fia angol nevelQjével, Ilona pedig minden nyáron 
vendégül látta a birtokon Babette Eck bécsi kisasszonyt, aki neki és húgainak gyermek-
korukban az angol, francia és német nyelvtanára volt.80

A különbözQ sportágakat, amelyeket a geszti gyepen _ztek, maguk vezették be és 
alakítottak ki részükre pályát, szintén nem tért el a korabeli fQnemesi sportszokásoktól. 
Kriketteztek, kugliztak, labdáztak, futballoztak, lovagoltak, kikocsikáztak fogatokon, 
vívtak, agarásztak, vadásztak.81 Ezeket a sportolási lehetQségeknek egy részét korábban 
már Tisza Kálmán megalapozta.82 Tisza István zongorázni is tudott és szívesen játszott a 
vendégek alkotta közönség elQtt. A geszti kastélyban gyakran megjelent Rákosi Gyula, 
korának híres vívómestere, a gróf személyes edzQje.83

Férj és feleség együttesen is kivették részüket birtokaik vezetésébQl a nemek sze-
rinti munkamegosztás elve alapján. A gazdaságot ténylegesen Tisza István irányította. 
Felesége a faluban a család által alapított óvodát felügyelte,84 valamint a birtokukon 
dolgozó béresek feleségei és gyermekei részére végzett szociális jelleg_ munkát, hogy 
életkörülményeiken javíthasson. FertQzQ betegségek megjelenésekor a házaspár együtt 
látogatta a geszti betegeket.85 Más alkalommal az egyik újság elterjesztette, hogy a gesz-
ti uradalomban a rossz higiéniai viszonyok miatt tömegesen betegedtek meg a béresek. 
Az ügybQl sajtóper lett, amely során kiderült, hogy a lap valótlant állított, nem történt a 
Tisza-birtokon semmi tulajdonosi hanyagság, ami megbetegedéseket idézett volna elQ.86
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Nyaranta a kastélyt ellepték a vendégek seregei: barátok, politikai harcostársak, mi-
niszterek. Tisza István és neje meghívásának eleget téve huzamosabb idQt töltöttek 
Geszten a rokonaik. Tisza családja részére idillikus környezetet alakított ki és tartott fenn 
a családi fészekben.

(Aggodalom a családért a világháborúban) A családi idillt azonban a századforduló után 
egyre több probléma, az elsQ világháborúban aggodalmak és tragédiák árnyékolták be.

Az elQzQ fejezetekben már részben körvonalazódott, kik voltak a Tisza család tagjai, 
illetve mely családokkal állt rokonságban Tisza István.

Édesapja és nagyapja házassága révén rokoni kapcsolat f_zte a családot a református 
Teleki és Degenfeld-Schomburg grófokhoz. Lajos nagybátyja nem nQsült meg, leszárma-
zottai nem voltak. László nagybátyja az erdélyi nagybirtokos köznemesség és fQnemesség 
soraiban talált kérQkre leányai számra.

Tisza Istvánnak volt három testvére is, akikrQl eddig nem sok szó esett: Paulina 
(1862–1940), Kálmán (1867–1947) és Lajos (1879–1942).

Tisza Paulina 1885. április 18-án sajókazai és radványi Radvánszky Béla báró-
hoz (1849–1906) ment feleségül és házasságukból három gyermek született. Amikor 
Radvánszky 1906-ban végrendelet nélkül meghalt, óriási adósságot hagyott hátra 
és az akkori polgári jog értelmében ezt gyermekei és özvegye is megörökölték. A 
Radvánszky gyerekek ekkor tizenkilenc, tizenhét és tízesztendQsek voltak.87 A kis-
korú árvák gyámjának az özvegyet nevezte ki Budapest SzékesfQváros Árvaszéke, 
de melléje helyezte vagyongondnoki minQségben Tisza Istvánt. Radvánszky báró 
tartozásai a halálakor 1,4 millió koronára rúgtak. Ennek törlesztésére a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Banktól kölcsönt vettek fel, ahol az árvák mellett Tisza István és öcs-
cse, Kálmán, valamint az édesanya vállalta a kezességet. A vagyongondnok Tiszának 
rendeznie kellett a birtokok adóhátralékát, haszonbérbeadását, a család tulajdonában 
lévQ sajókazai bánya jövedelmeit, a kQszénkutatási, kiaknázási, bányanyitási jogokat. 
Az örökösöknek Alsóvadna, Sajóivánka, Sajókaza községek mellett elterülQ földbir-
tokaikat eladták, de úgy, hogy a földbirtokok alatt fekvQ kQszén kitermelésével kap-
csolatos jogokat megtartották maguknak az adásvétel ellenére. A vagyongondnokság 
részeként Tisza Istvánnak kellett felügyelnie a gyermekek bankszámláit is.88

Tisza István harmonikus családi és rokoni világát az elsQ világháború fenekestQl 
felforgatta. A köztudatban az él, hogy a miniszterelnök az elsQ világháború idején 
kemény kézzel irányította Magyarországot. Ezzel együtt ugyanakkor nem lehet elte-
kinteni attól, hogy magánemberként Tisza a szívéhez közel állók miatt maga is szen-
vedett és együtt kellett tudni élnie a gondolattal, hogy családja férfitagjait elveszíthe-
ti. Ugyanis a család és a tágabb rokonság minden egyes felnQtt férfitagja fegyverrel 
harcolva kivette részét a háborúból és megjárták a lövészárkok, csataterek minden 
poklát.

Lajos öccse 1915. áprilisban súlyosan megsebesült. Huszártisztként szolgált, ami-
kor egy ütközetben a megfutamodó magyar gyalogságot akarta feltartóztatni. Golyót 
kapott, ami keresztülment a medencecsonton, a csípQ és a gerincoszlop között távo-
zott. Leesett a lováról, a fogságba eséstQl huszárjai mentették meg. Lajos még Qsszel 
is kórházban feküdt és súlyos fájdalmai voltak e sebesülése miatt.89 Sérülése után vér-
mérgezést kapott, amely miatt sokáig élet-halál között lebegett. A mérgezést túlélte, de 
örökre lebénult, csak két mankó segítségével tudott ezután járni.90 Szeptemberben pedig 
Kálmán öccse kapott térdlövést egy csatában.91 A következQ esztendQ májusában a sebe-
sült Kálmán tizenhat esztendQs fia, Imre halt meg hosszú betegségben.92
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A háborúban részt vett még Bethlen Károly gróf is, Tisza Jolán fia. Miután Q fogságba 
esett, öccse, Bethlen László bevonult frontszolgálatra.93 Ifjabb István 1917-ben elkezdett 
betegeskedni.94 Tisza György hadapród, Tisza István másik unokaöccse vele egy huszár-
ezredben küzdött.95

„Soha még magyar államférfinak nem voltak olyan szenvedélyes ellenségei és talán 
egyiknek sem voltak olyan odaadó hívei, mint gróf Tisza Istvánnak.”96 Megosztotta kor-
társait és az utókort egyaránt. A nyilvánosság elQtt zajló politikai pályafutását feldolgoz-
ták, elemezték, több nézQpontból megközelítették.

Az elQzQ oldalakon azt igyekeztünk bemutatni, milyen volt Tisza társadalmi szocia-
lizációja és magánélete. Kik alkották a családját, hogyan élte mindennapi életét vidéki 
birtokán, mennyiben volt arisztokrata és mennyiben gentry.

Tisza és családja rengeteg drámát élt át, egyéni tragédiákat és a világháborúban olyano-
kat, amelyeken az egész magyar társadalommal is osztozott. A miniszterelnök nem csak 
vezette az elsQ világháborús körülmények között az országot, de testvéröccsei sebesülési 
szenvedésén keresztül is átérezhette annak borzalmait, illetve aggódhatott a hadszíntere-
ken szolgálatot teljesítQ fia és unokaöccsei testi épségéért, majd Q maga is frontszolgálatot 
vállalt.
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