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A  Tisza Kálmán bukásával kezdődő időszakot a tör
téneti irodalom jelentős része a „dualizmus vál
ságperiódusa” címmel jellemzi. Teszi ezt abból 

a kiindulópontból, hogy egy hosszas nyugalmi periódust 
követően, a rendszer jellegét meghatározó politikus tá
vozásával élesen jelennek meg az általa kellő figyelem
re nem méltatott vagy éppen csak rövid távra megoldott 
-  illetve annak tekintett -  problémák. A feltűnő az, hogy 
a politikai elit nem ismeri fel ezen problémák mélyebb 
társadalmi összefüggéseit, vagy éppen nincsenek hosszú 
távú válaszai a felvetődő kérdésekre. Tisza bukását a ko
rábbi miniszterelnökökhöz hasonlóan csupán személyes 
bukásaként élték meg. A választásokat eddig különösebb 
megerőltetés nélkül megnyerő Szabadelvű Párt Tisza kor
látlan hatalma alatt állt, és bár rendelkezett tehetséges 
politikusokkal, ezek egyike sem dolgozott ki összefüggő 
tervet a szükséges gazdasági, politikai, illetve társadalmi 
változtatásokra.

Az 1890-es évek első felének politikáját, vagyis a kor
mányok mozgásterét többnyire az egyházpolitikai viták 
határozták meg, amiket sikerült ekkor véglegesen rendez
ni. Szapáry és Wekerle első kormánya idején egyre ha
tározottabb követelésekkel jelentkeztek a nemzetiségek. 
Szintén elvi döntést kívánt a gazdasági közösség kérdése, 
az ellenzék pedig egyre markánsabb nemzeti követelé
sekkel lépett fel. A másfél évtizedes nyugalmat követő fe
szültségek a kormánypártot is megviselték, a korábbi sze
mélyfüggő egysége megbomlott, a „válság” megoldására 
a vezetői más-más megoldásokban gondolkodtak.

A korábban balközépi, ekkor azonban már a kiegye
zést támogató, feltétlen királyhűségéről, megbízható kép
viselőházi elnöki tevékenységéről ismert Bánfly Dezső 
éppen a kormánypárti elit elhasználódásának, a pillanat
nyi bizonytalanságnak köszönhette miniszterelnöki kine
vezését. Liberalizmusát bizonyítandó elfogadtatta a már 
korábban kidolgozott utolsó egyházpolitikai törvényeket. 
A pápai nuncius ügyetlenségét kihasználva az uralkodó
nál elérte a 14 éve regnáló közös külügyminiszter menesz
tését, majd ügyesen élt a Millennium megünneplésében 
rejlő propaganda lehetőségével. A nemzetiségekkel szem-

Csapó Csaba

Válságperiódus, háborús 
feszültség vagy 
a kiútkeresés új útjai? 
Magyar belpolitika az 
I. világháború előtt1

beni fellépése miatt az utókor által sovinisztának tartott, 
magát azonban nemzetinek nevező politikus nézetei is 
sokáig segítették hatalma megőrzésében. Véleménye sze
rint vagy megvalósul a magyar nemzetállam, vagy el kell 
esnie a szláv és román tengerben. Indokolt tehát azok saj
tó- és gyülekezési szabadságának korlátozása, iskoláinak 
ellenőrzése, a névmagyarosítás kiterjesztése. Ezzel sokáig 
sikerült a kormánypártot -  illetve legalábbis annak a két 
Tisza által uralt derékhadát -  a maga oldalára állítania. 
Bukását végül a 10 évente megújított gazdasági kiegyezés 
körüli csatározások és az ezt követő ellenzéki obstrukció 
okozta. A kihívásokra adott egyik lehetséges kormánypár
ti válasz, a Bánfly által képviselt erőszakos megoldás nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A megfélemlítés 
még erősebb, szervezettebb ellenállást váltott ki, törvény
telen megoldásokra pedig a kormánypárt ekkor még nem 
gondolt.

A magyarországi válságot tovább fokozta, hogy a biro
dalom másik felében is véget ért a Taaffe által biztosított 
nyugalmi időszak. 1893-1900 között öt kormány váltot
ta egymást, az obstrukció az osztrák parlament munkáját 
is lehetetlenné tette. Birodalmi szintű problémát jelentett 
továbbá, hogy ebben a helyzetben a régóta halogatott had
erőfejlesztést egyik ország kormánya sem merte a parla
ment elé terjeszteni. Ebben a helyzetben az uralkodó olyan 
elnököt keresett a magyar kormány élére, aki összefogja a
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kormánypártot, és képes kompromisszumos megegyezés
re az ellenzékkel. Választása Széli Kálmánra esett, aki év
tizedek óta résztvevője, az ezt megelőző években pedig az 
egyik legbefolyásosabb sze
mélyisége a magyar politiká
nak. Érdemes vele hosszabban 
is foglalkoznunk, mert korsza
kunkban már nem kerül olyan 
államférfi a kormány élére, 
akit kinevezésekor a teljes ma
gyar politikai elit fenntartások 
nélkül elfogadott.

Széll életére a legmegha
tározóbb befolyással a régi 
családi barát, Deák Ferenc 
személye volt, akinek nevelt 
lányát, Vörösmarty Ilonát vet
te feleségül. Minden bizony
nyal Deák egyengette a jogot 
végzett fiatalember kezdő lé
péseit, aki hamar a gazdasá
gi-pénzügyi kérdések elismert 
szakértőjének számított. 1875 
és 1878 között sikeres pénz
ügyminiszter, adóemeléseinek 
és szigorú takarékossági in
tézkedéseinek köszönhetően a 
magyar államháztartási deficit 
jelentősen csökkent. Azon ke
vesek egyike, aki még lemondásával is tiszteletet vívott ki 
magának, miután ezzel egy politikai kérdésben elvi dön
tést hozott. Birtokára vonult vissza gazdálkodni, de egy 
újonnan megjelent elemzés alapján nem a régi földesúri 
attitűd, hanem egy modern, profitorientált vállalkozó képe 
jelenik meg a szemünk előtt.2 Nem egy „tipikus” agrárius 
tehát, amit alátámaszt csaknem két évtizedes, két bank
nál is betöltött igazgatói tevékenysége. Az agrárius és a 
merkantil oldal képviselői is szakemberként tekintenek rá, 
elfogadták vagy legalábbis figyelembe vették véleményét.

Az 1890-es években, a politikai elitben is egyre kevés
bé megkerülhető tényező volt. Teljes mellszélességgel ki
állt az egyházpolitikai reformok mellett, majd részt vett 
a Bánffy-kormány megalakításában, a Szabadelvű Párton 
belüli elfogadtatásában, de újabb háttérbe húzódása egy
ben azt is jelezte, hogy annak döntéseiért nem vállalt fe
lelősséget. A végső döntést miniszterelnöki kinevezéséről 
természetesen az uralkodó hozta meg, akit érdekei egy
értelműen egy kiegyenlítő típusú személyiség kiválasztá
sára predesztináltak. Az eddigi kísérleteket, Tisza Kálmán 
személyközpontú rendszerét, Szapáry és Wekerle nagy 
politikai-gazdasági-társadalmi átalakítási kísérletét, Bánf- 
fy agresszivitását félretéve Széll a „törvény, jog és igaz
ság” hármas jelszavával kezdte el tevékenységét.

Nem tekintjük feladatunknak Széll kormányzásának 
részleteit ismertetni, hiszen vizsgálataink szempontjából ő 
csak mint egy lehetséges politikai alternatíva szerepel. Egy 
olyan politikáé, aminek újdonsága a folyamatos kompro
misszumkeresésben foglalható össze. Ennek megfelelően 
kinevezését követően azonnal tárgyalóasztalhoz ült, és
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megegyezett az eddig obstrukciót folytató ellenzékkel. 
Az ún. 67-es ellenzéket beléptette a kormánypártba, a 48- 
as ellenzéknek pedig kedvezményeket tett, így azok nem

akadályozták az országgyűlés 
munkáját, hozzájárultak az új 
házszabályok elfogadásához. 
Az obstrukció és letörésének 
kísérletei a századforduló po
litikai életének meghatározó 
mozzanatai. Lényegét te
kintve az ellenzék célja volt, 
hogy hosszú felszólalásokkal, 
technikai lépésekkel megaka
dályozza az országgyűlés elé 
terjesztett kormánypárti javas
latok elfogadását. Első alka
lommal még az 1870-es évek 
első felében éltek vele, amely- 
lyel sikerült évekkel elhalasz- 
taniuk az általuk sérelmesnek 
tartott új választójogi törvény 
elfogadását. Az 1880-as évek
től egyre hangsúlyosabban a 
függetlenségi ellenzék szél
sőséges szárnya alkalmazta, 
minden alkalommal a nemzeti 
érdekre hivatkozva. Ez okozta 
Tisza Kálmán és Bánffy buká
sát, majd rövid távú, taktikai 

leszerelése egyértelműen Széll érdeme.
Az első években működött Széll taktikája, amit az el

fogadott törvények száma és minősége is bizonyít. Ezek 
kerülték a korábban nagy vitákat kiváltó témákat, de fon
tos gazdasági, politikai és társadalmi kérdések megoldá
sára törekedtek. Legfontosabb politikai sikere az Ausztri
ával megkötött gazdasági kiegyezés megvalósítása volt. 
Megállapodtak a közös vámterület fenntartásáról, a közös 
költségek fedezésének arányát előíró magyar kvótát pedig 
31,2-ről 34,2%-ra emelték.3 1899-ben törvényt fogadtak el 
a közös nemzeti bank szabadalmának 10 éves meghosszab
bításáról, 1901-ben pedig újraszabályozták a képviselői 
összeférhetetlenséget. Szabó Dániel meggyőzően bizonyít
ja, hogy ebben a kérdésben a párton belüli viták és meg
osztottság ellenére Széll az agrárius érdekek védelmében 
komoly győzelmet aratott a Tisza által vezetett merkantil 
csoport felett.4 Tisza a hatékonyabb fellépés érdekében még 
a törvényjavaslat vitája előtt lemondott a bankoknál, ipari 
és kereskedelmi vállalatoknál betöltött tisztségeiről, de így 
sem tudta megakadályozni a törvény elfogadását. Ennek 
lényege, hogy a képviselő nem tölthet be tisztséget, vagy 
nem állhat olyan gazdasági társaság alkalmazásában, amely 
a kormánnyal szerződéses viszonyban van.

Széll Kálmán 1899-1903 közötti miniszterelnöki tevé
kenysége tehát minden szempontból sikeres, egyetlen olyan 
régóta megoldatlan kérdés volt csak a politikájában, ahol a 
vélemények összebékítésére egyszerűen nem volt remény, 
ez pedig a bukását is okozta. A hadsereggel kapcsolatos 
nemzeti követelések az 1880-as évek közepétől az első vi
lágháborúig tematizálták a magyar politikát, mert a kiegye-

Széll Kálmán miniszterelnök 
(1899. február 26.-1903. június 27.)
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zés és a hadszervezetet szabályozó 1868-as törvények egy
másnak ellentmondó elvet követtek. Az egyik a birodalom 
paritásos alapon történő újjászervezését jelképezte,5 míg az 
utóbbiak a birodalmi abszo
lutista gondolkodás több év
százados hagyományait és leg
alább ilyen fontos célszerűségi 
szempontokat követve szinte 
minden fontos döntés lehető
ségét az uralkodó kezébe össz
pontosították. A király dönté
si szabadságát korlátozva az 
újoncmegajánlás és a költségek 
megszavazásának jogát szintén 
a hagyományokra hivatkozva, 
újra a magyar országgyűlés 
hatáskörébe utalták. Ennek a 
két tételnek köszönhetően a 
magyar képviselőknek ugyan 
nem volt beleszólási lehetősé
gük a hadsereg napi ügyeibe, 
de annak működőképességét 
és így a külpolitikai vonalveze
tést, a célok meghatározását is 
végső ütőkártyaként vagy éppen zsarolási lehetőségként a 
kezükben tartották. A közös hadsereg ügye ekkor tehát egy
értelműen hatalompolitikai kérdés, míg az 1868. évi XLI. 
törvénnyel újonnan létrehozott honvédség -  Deákék elkép
zelésének megfelelően -  bevallottan érzelmi töltetű. Talán 
nem túlzás kijelenteni, hogy a magyar közéletben a „hon
védség” a szabadságharc óta a függetlenség, a dicsőség és a 
hősiesség szinonimája. Ferenc József pedig éppen 1848-49 
példája alapján nem járulhatott hozzá egy független ma
gyar hadsereg felállításához. Hibrid megoldásként ezért az 
alacsony létszámú, tüzérséggel nem rendelkező, még a bel- 
rend fenntartására is elégtelen, de magyar nemzeti jelleget 
hordozó honvédséget a közös hadsereg kiegészítő részének 
tekintették. Az uralkodó évtizedeken keresztül minden le
hetőséget kihasznált, hogy a magyar politikusok és a tár
sadalom számára is nyilvánvalóvá tegye: a hadsereg kér
désében semmilyen további engedményre nem hajlandó. 
Ennek ismeretében talán joggal gondolhatjuk úgy, hogy a 
közös hadsereg magyarországi sorozású ezredeivel kapcso
latos, nemzeti jellegű ellenzéki követelések eleve kizárták 
a siker lehetőségét, hiszen alárendelődtek a propagandisz- 
tikus céloknak. A korábbi kormányok különösebb erőfe
szítés nélkül pattintották vissza minden alkalommal ezeket 
a felszólalásokat, de amikor már nekik kellett a Bécsből 
sürgetett fontos reformokat a képviselőház elé terjeszteni
ük, megváltozott a helyzet. Az ellenzék vérszemet kapott, 
végre lehetőséget látott a kabinet támadásában, és minden 
felhalmozott feszültségét rázúdította. Némileg váratlanul ez 
történt a Széll-kormány esetében is. Az újonclétszám fel
emelésének kérdésében egyre nagyobb nyomás alá helyez
ték Bécsben, ami elől 1903-ban már nem térhetett ki, amely 
pedig a bukását okozta.

Khuen-Héderváry Károly kérészéletű kabinetalakítása 
csak azért érdemel említést, mert őt is a hadsereg kérdése, 
illetve az erőszakos megoldástól való tartózkodás késztet-

te lemondásra. Tisza István ezt követő kinevezése ugyan
akkor jelezte, hogy az uralkodó beleegyezett a radikális 
megoldásba.

Amennyiben Bánfíyt és 
Széll Kálmánt egy-egy lehet
séges pillanatnyi megoldási 
kísérletnek tekintjük, Tisza 
István színre lépése egy hosz- 
szabb távú megoldás ered
ményével kecsegtetett. Ti
sza édesapjától szerezte első 
politikaelméleti ismereteit és 
gyakorlati tapasztalatait. Ezek 
sajátossága az, hogy legalább 
annyira magán viselte a ti
szántúli református dzsentri 
világ gondolkodását, mint a 
több évtizedes, ezzel sokszor 
ellentétes politikai tapasztala
tot. Ezekből már 15 éves ko
rára levonta a legfontosabb 
következtetést, amin aztán 
élete végéig nem változtatott: 
„Sokkal jobban szeretném, ha 

Magyarország, mint külön önálló alkotmányos királyság, 
lemondva minden nagyhatalmi pretenziókról, saját érde
keinek kielégítésén dolgozhatnék, de a jelen nemzetkö
zi viszonyok közt mindenkinek be kell azt látnia, hogy 
a magyar nemzet a szlávizmussal szemben csak mint az 
osztrák-magyar monarchia egyik fele tarthatja fenn ma- 
gát...”6 Ez azt jelenti, hogy távol állt tőle bármiféle ér
zelmi közösség felvállalása, de édesapja felfogását átvé
ve szükségesnek tartotta a kiegyezés fenntartását, mert ez 
garantálta volna Magyarország területi integritását és az 
ország határain belüli szupremáciáját a más nemzetisé
gűekkel szemben.

Jogot és politikát hallgatott a pesti, berlini és heidel- 
bergi egyetemen, majd 20 éves korában politikai tudomá
nyokból doktorált. 1886-ban választották meg képviselő
nek, így már részt vehetett az apja bukását okozó nagy 
véderővitában. Minden erejével támogatta az egyházpoli
tikai törvények elfogadását, de a merkantil tábor vezetője
ként ugyanilyen határozottan fellépett a képviselői össze
férhetetlenség kormánypárti tervezete ellen.

Minden újabban megjelenő történeti munka kiemeli, 
hogy felfogásában keverednek a liberális és a konzervatív 
eszmék, vita csak azon van, melyik jelenik meg hangsú
lyosabban. A liberalizmusában mindenekelőtt az alkotmá
nyosságba és a jog uralmába vetett hitet érdemes megem
lítenünk. A konzervativizmusának legjellemzőbb vonásait 
pedig a társadalomképéből örökítette tovább a politika 
más területeire. Hitt az arisztokrácia és a dzsentri vezető 
szerepében, mertvéleménye szerint a hagyományos társa
dalmi rend fenntartása segíthet a felforgató politikai erők
kel szemben. Ennek talán legismertebb vonatkozása az 
általános választójog, vagy inkább általában a választójog 
kiterjesztése elleni harca. Minden negatívan érintett társa
dalmi csoportra kidolgozta ezzel kapcsolatos érvrendsze
rét, amelyek alapján nemzeti, anyagi vagy szellemi téren
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tartotta őket vállalhatatlannak. Ez éppúgy igaz a nemzeti
ségekre, mint a szocialistákra vagy éppen a parasztságra 
és a munkásságra.

Miniszterelnökségét megelőzően néhány évvel már 
felajánlották neki a képviselőház elnöki székét, de akkor 
még az őt féltő Tisza Kálmán sikerrel hárította el a „ve
szélyt”. 1903-ban viszont elég erősnek érezte magát az or
szág vezetésére, és hamarosan elérkezettnek látta az időt, 
hogy az általa legfontosabbnak tartott problémával, az 
obstrukcióval szemben fellépjen. 1904-ben beterjesztett 
módosító indítványai természetesen az ellenzék dühödt 
ellenállását váltották ki, ő azonban a házszabályok tudatos 
megsértésével keresztülvitte akaratát.

Az obstrukció letörésének kérdése a világháborút meg
előző két évtizedben kormánypárt és ellenzéke viszony
latában, tehát a hatalom megszerzésének elvi lehetősége 
szempontjából kulcsfontosságú momentum. Legalább 
ennyire fontos ugyanakkor, hogy az ekkor meghatározóvá 
váló Tisza István további karrierjét is befolyásoló döntés 
milyen következményekkel járt. Az obstrukció lényegé
ben a parlament működőképességéről szólt. Az ellenzék 
demokratikus (pl. választójog kiterjesztése) és nemzeti 
(hadsereg kérdése, közös kül- és pénzügypolitika stb.) kö
vetelésekkel lépett fel, de nem volt lehetősége akaratának 
érvényesítésére, mert a kormánypárt az általuk vélelme
zett választási visszaélésekkel mindenkor megakadályoz
ta a hatalomra kerülésüket. Álláspontjuk szerint így nem 
nyílt más lehetőségük, mint az országgyűlés működésé
nek szabotálása. Tisza ezzel szemben, a többségi elvre hi
vatkozva a következőképpen érvelt: „Szigorúbb házsza
bályok vagy parlamenti anarchia; megerősítése a többség 
és elnök erejének, s megerősítése az eszközöknek, vagy 
csődje az alkotmányos életnek.. ,”7

A november 18-i, Tisza által megszervezett „zsebkendős 
szavazás” a magyar parlamentarizmus történetének kétség
telenül az egyik mélypontja, ha az obstrukció gyakorlata 
után egyáltalán van még értelme ezt a szót használni. Párt
állástól függetlenül minden felelős politikus egyetértett ab
ban, hogy a jogilag támadhatatlan obstrukció szembemegy 
az alkotmányosság elvével. Abban azonban már nem tudtak 
megegyezni, hogy milyen megoldással lehetne ezt a problé
mát orvosolni. Tisza utólag bevallotta, hogy tudatosan szeg
te meg a házszabályokat, de úgy érezte, az alkotmányosság 
visszaállítása miatt szükség van erre. „A kérdés csak az, 
hogy a parlamentarizmuson ki ejt nagyobb csorbát: az e, a 
ki magának a kérdésnek egy bizottsági előzetes tárgyalását a 
technikai obstrukczió oly eszközeivel teszi lehetetlenné, de 
lehetetlenné teszik magát a tanácskozást, magát a tárgyalást 
is; az e, a ki Magyarország közjogába egy új jogi tételt kíván 
behozni, a kisebbségnek ököljogát, vagy az e, a ki ezekkel a 
jelenségekkel, azokkal a krónikus bajokkal és veszedelmek
kel szemben, a melyek e jelenségekben rejlenek, egyszer 
megszegi a formát, azt a formát, a mely a nemzeti akaratnak 
útjában áll, és felszabadítja ismét a nemzeti akaratot.”8

Az utókor persze joggal teszi fel újra a korabeli kér
déseket, amelyekre több mint egy évszázad távlatából 
sem tudunk megnyugtató választ adni. Az ellenzék miért 
nem ajánlott kompromisszumos lehetőséget, kiskaput Ti
szának, miért „kergette bele” ebbe a döntésbe? Valóban
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nem volt más választása Tiszának? Valóban csak a parla
mentarizmus megsértésével lehetett helyreállítani a parla
mentarizmust, ahogyan azt ő vallotta? Vagy éppen, ki aka
dályozta meg abban, hogy az egyszeri jogszabálysértést 
újabbak kövessék, pusztán azért, mert meggyőződése sze
rint bizonyos politikai eseményekkel vagy folyamatokkal 
a nemzet érdekei sérülnek?

Az események menetét tekintve a rövid távú következ
mény talán már természetes volt: az ellenzék szétverte az 
üléstermet, a darabontok pedig kidobták őket az épületből. 
Az uralkodó feloszlatta az országgyűlést, az új választáso
kon pedig a választók józan eszére apelláló Tisza példátlan 
vereséget szenvedett a korábban soha nem látott egység
ben fellépő és nemzeti jelszavakkal operáló szövetkezett 
ellenzékkel szemben. Amikor pedig már úgy tűnt, hogy a 
magyar történelemben először elkezdődhet egy parlamenti 
váltógazdaság, akkor az uralkodó szólt közbe, és a kiegye- 
zéses rendszer védelmében egy lényegében választói felha
talmazás nélküli -  bár Tiszáék által néhány hónapig kívül
ről támogatott -  kormányt nevezett ki az ország élére.

Ferenc József magyar politikai életben játszott szerepe 
1848-1916 között jelentősen megváltozott. Gondolkodás
módja és általában személyiségvonásai alapján meggyőző
désem szerint végig egy abszolutista uralkodó tipikus jel
legzetességeit mutatta. Az 1850-1860-as években a magyar 
politikai elittel folytatott küzdelem során azonban megtanult 
együtt élni más véleményekkel, a birodalom nagyhatalmi 
állásának visszaállítása vagy legalábbis változatlan fenn
tartása érdekében pedig hajlandó volt felülvizsgálni korábbi 
beidegződéseit. A magyar politikai életbe való beavatkozása 
a koronázását követően is kétségtelen, tekintélye és döntései 
megkérdőjelezhetetlenek. Az 1867-es titkos megállapodás
nak köszönhetően mindenről tudott,9 a politikai elittel való 
kapcsolattartása folyamatos, az információk alapján képes 
volt a politikai életet befolyásoló döntések meghozatalára. 
Az 1890-es évek magyar és osztrák belpolitikai vitái meg
rengették a birodalom belső békéjét, de sokáig a nyugalom
ra törekvő álláspont győzedelmeskedett -  ezt jelzi például 
Széll Kálmán kinevezése. Tiszával kockázatot vállalt, és so
kak félelme igazolódott be, amikor „önfejű”, brutális lépése
it követően a függetlenségi irányzatokat is magában foglaló 
koalíció választási győzelmével a kiegyezés is veszélybe ke
rült. Szempontunkból nem is elsősorban az ekkor kinevezett 
Fejérváry személye az érdekes, bár az mindenképpen ki
emelendő, hogy az uralkodó nem talált olyan politikust, aki 
az elitből a nevét adta volna az eseményekhez. Ennél sokkal 
fontosabb az uralkodó határozott, a több évtizedes politikai 
gyakorlatot figyelmen kívül hagyó lépése, az ország „félszu
verenitásának” ilyen látványos bizonyítéka.

Az 1906-ban hatalomra kerülő ellenzéki koalíció né
hány év múlva bekövetkező teljes összeomlása -  utólag 
nyugodtan kijelenthető -  várható volt. Olyan sok politi
kai irányzat, szövetség, személyiség gyakran egymással 
ellentétes, hosszabb távú érdekérvényesítésére, évtizedek 
óta hangoztatott ígéreteinek betartására lett volna szük
ség, amire azóta sincs sikeres példa a magyar politiká
ban. 48-asok és 67-esek, agráriusok és merkantilisták, 
arisztokraták és városi polgárok, konzervatívok és libe
rálisok sokszínű, össze nem egyeztethető érdekei lassan
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szétforgácsolták a pusztán Tiszával szemben kialakított 
egységfrontot. Ráadásul az uralkodóval kötött 1906. áp
rilisi titkos megállapodásban kinevezésükért cserébe le
mondtak korábbi követeléseik jelentős részéről. Bármeny
nyire kiegyenlítő személyiség volt Wekerle, a felvállaltan 
67-es kormány és a függetlenségi többségű képviselőház 
közötti feszültséget nem sikerült feloldania. Míg a gazda
ságfejlesztő intézkedéseit többnyire támogatták, az elma
radt választójogi reform, a vámszerződés kérdése, a kvóta 
felemelése, a jegybank helyzetének megoldatlansága és a 
nemzetiségi politika már éles belső vitákat váltott ki.

Tisza még az 1906-os választások előtt feloszlatta a 
Szabadelvű Pártot, visszavonult geszti birtokára, és kivá
rásra játszott. A Szabadelvű Párt utódának tekintett Nem
zeti Munkapárt megalakítása és kormányzó erővé válása 
után is sokáig a háttérből irányított, de a kormány vezeté
sét Khuen-Héderváry Károly, majd 1912-től Lukács László 
vette át. Helyzete több szempontból is megváltozott a 10 
évvel korábbihoz képest. Személye a századforduló ma
gyar politikai életében még korántsem keltett olyan ambi
valens érzéseket, mint első miniszterelnökségét követően. 
Személyisége, elvei már akkor is ismertek voltak, de nem 
lehetett tudni, amikor valóban éles helyzetbe kerül, csele
kedetei tényleg megfelelnek-e majd korábbi megnyilvánu
lásainak. Amikor ez első miniszterelnöksége idején mégis 
megtörtént, nagyon rövid idő alatt kivívta „az ország leg
gyűlöltebb politikusa” kevéssé megtisztelő címet. Az el
lenzék magatartásával kapcsolatban korábban sem lehettek 
illúziói, de arra talán kevéssé számított, hogy választási ve
reségét, politikai bukását követően még a Szabadelvű Párt
ból is csak egy szűk kör tart ki mellette. Ez azonban nem 
változtatta meg, sőt inkább megerősítette a politikai elvei
hez, konzervatív értékelvűségéhez való intranzigens hozzá
állását. Ez kiváltotta követői feltétlen csodálatát: az 1910-es 
hatalomváltást követően már -  pozitív vagy negatív elő
jellel -  mindenki a jövő emberét látta benne, ehhez pedig 
évekig nem is kellett tisztséget vállalnia.

A kormánypárt eszmei vezetőjévé és a politikájának 
irányítójává a világháborút megelőző években immár két-

ségbevonhatatlanul Tisza vált. Ehhez korábbi pályafutásán 
túl az is hozzájárult, hogy személyét nem tudták korrup
ciós vádakkal kapcsolatba hozni. Amint azt Cieger And
rás a politikai korrupcióról szóló könyvében meggyőzően 
bizonyítja, „a hazai politikának a 20. század kezdetétől az 
I. világháború végéig tartó válságidőszaka leírható egy
másba fonódó korrupciós botrányok sorozataként is”.10 
Minden jel arra mutat, hogy bár személyében nem érintett, 
hallgatólagosan tudomásul vette, hogy a korrupció a poli
tika velejárója és a pártja hatalmának fenntartásához fel
tétlenül szükségesnek tartotta. Erre az egyik legjobb példa 
a nagy visszhangot kiváltó Désy-Lukács-ügy, amikor az 
éppen regnáló miniszterelnök korrupció miatt lemondani 
kényszerült, de további politikai karrierjét, a párton belüli 
hierarchiában elfoglalt helyét ez nem veszélyeztette.11

Tisza még képviselőházi elnökként, az 1904. évi ház
szabálysértést megismételve újra keresztülvitte akaratát, 
és letörte az ellenzéki obstrukciót. Erre az ellenzék im
már „megszokott” módon szétverte a képviselőházat, 
mire Tisza kitiltotta őket az ülésekről, akik erre bojkot
tal reagáltak... Egyetlen lényeges különbség volt csupán 
az 1904-ben történt eseményekhez képest. Az ellenzéki 
pártok 1906 és 1910 közötti kormányzásuk alatt teljesen 
felélték a korábbi évtizedekben felhalmozott erkölcsi tő
kéjüket, ennek következtében Tiszával szemben ekkor 
már nem jelentettek valódi alternatívát. Így rövid idő alatt 
sikerült elfogadtatni a véderőről, a háború esetére szóló 
kivételes intézkedésekről és a hadiszolgáltatásokról szóló 
törvénycikkeket. Ezekkel Tisza megpróbálta behozni azt 
a lemaradást, ami meggyőződése szerint az ellenzék obst- 
rukciója miatt a Monarchiát az európai fegyverkezés terén 
érte. Bármilyen határozottan lépett is fel a Monarchia bel
ső megerősítése érdekében és kapcsolódott be a külpoli
tikai vonalvezetésről folyó vitába, a birodalomnak sem a 
balkáni, sem az európai politikára nem volt már megha
tározó befolyása. A várható háború miatt Tisza ekkor mi
niszterelnökként minden erejét a birodalom és ezen belül 
Magyarország megerősítésére fordította, amire azonban a 
szarajevói merénylet már nem hagyott sok időt.

CSAPÓ, Csaba

Krisenzeit, Kriegsspannung oder neue Wege auf der Suche nach einem Ausweg?
Ungarische Innenpolitik vor dem ersten Weltkrieg
(Zusammenfassung)
Die öffentliche Meinung neigt dazu, die politischen 
Verhaltnisse, Streitfragen und Ereignisse der Jahre vor 
dem ersten Weltkrieg vom historischen Kontext heraus- 
zureiBen, schon allein deshalb, weil der bevorstehende 
Weltbrand alle früheren Ereignisse „überlagerte“. Die 
Studie nimmt deshalb alle Wahlmöglichkeiten der poli- 
tischen Elite und des Monarchen vom Sturz von István 
Tisza begonnen bis zum Kriegsausbruch unter die Lupe, 
wie auch die möglichen Treibfedern der Richtungsande- 
rungen. Im Stuhl des Ministerprasidenten wechseln sich 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher 
Bildung und unterschiedlicher Kultur ab. Gemeinsam 
in ihnen ist jedoch, dass sie fast ausschlieBlich mit der

Lösung aktueller innenpolitischer Probleme beauftragt 
werden und keinen Zugang zu den Spannungen im Reich 
haben. Eine der Lehren der untersuchten zweieinhalb 
Jahrzehnte ist es, dass die ungarische politische Elite 
unabhangig von der Parteisympathie fahig ist, Personen 
mit erheblich unterschiedlichem ideellen Hintergrund 
und Mentalitat zu akzeptieren, wenn diese gegenüber 
der anderen Reichshalfte Kraft vorweisen können. Und 
die Ereignisse der Vorkriegsjahre zeigen, dass auf dem 
einpoligen politischen Schlachtfeld -  von der Beziehung 
zu Österreich bereits unabhangig -  schon allein die per- 
sönliche Anziehungskraft von Tisza diese Rolle über- 
nehmen kann.
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Erdődy Gábor

Németország 
és Ausztria-Magyarország 

az I. világháború felé 
vezető úton1

A z első világháborúhoz vezető folyamat összete
vőinek, Németország és Ausztria-Magyarország 
nemzetközi változások formálásában játszott sze

repének vizsgálata során a nyugat-európai nemzeti átala
kulás korszakának lezárulásáig indokolt visszatekinteni.

A porosz-francia háborút az 1871. február 28-án Ver- 
sailles-ban aláírt előzetes békével lezáró, az Ausztria ki
zárásával létrehozott német nemzetállam megszületését 
megerősítő rendezés eredményeként új európai nagyha
talom jelent meg a történelem színpadán. A porosz ve
zetés alatt létrejött, a kontinens legerősebb hadseregével 
rendelkező német császárság kiteljesedését a hatalmas 
gazdasági fellendülés, különösen a kedvező demográfiai 
adottságok alapozták meg. Mindeközben Berlin a nem
zetközi politika következetesen konzervatív formálója
ként működött, Bismarck minden erejével a status quo 
megtartására összpontosított és befelé forduló, fegyel
mezett, önkorlátozó politikájával a belső birodalomala
pításra koncentrált. A birodalmi kancellár gondolkodását 
ugyanis a német nemzeti összeforrás kérdésének meg
ítélésében megalapozott kételyek és jogos aggodalmak 
befolyásolták.

A nemzeti önmeghatározást alapjaiban alakító német 
külpolitikai gondolkodás kiindulópontját a napóleoni há
borúk óta mindenekelőtt a defenzív és antidemokratikus 
tartalmú franciaellenes öndefiníció jellemezte. További 
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meghatározó identitásformáló faktorként, fontos koheren
ciateremtő funkcióként működött a „belső” ellenfelekkel 
(elsősorban a franciákkal és a lengyelekkel) szemben tu
datosan gerjesztett veszélyérzet. A belnémet relációban 
ugyanakkor a porosz mintának a teljes németségre történő 
erőszakos rátelepedése érvényesült. Hódított a borussziá- 
nus szellemiség: a militarizmus eszményítése és a szabad
ság követelményének alárendelése a nemzeti elv primátu
sának. Azaz Ausztria fizikai eltávolítása mellett lezajlott 
a délnyugati liberális tendenciák kiszorítása a társadalmi 
és a politikai fejlődés spektrumából, a jövőt meghatározó 
vonulatából.

A vázlatosan felvillantott domináns folyamat legfőbb 
hordozóját képezte a porosz és általában a német közép
kori militarizmust eszményítő, a feudális kiváltságait a 
hatalmi pozíciókba jelentős mértékben átmentő nemesség 
és a hadsereg. Ehhez statisztált a nemzetállam megterem
tését ünneplő társadalom, illetve a politikai befolyás érde
mi részéről kényszerből lemondó, ám cserében az állam 
által támogatott hatalmas gazdasági fejlődésben részleges 
kárpótlást találó burzsoázia. A közvetlen célkitűzését a né
met politikai elit 1871 után az európai vezető hatalmakkal 
egyenrangú pozíció megszilárdításában, a belső biroda
lomalapítás kiteljesítésében, majd 1890 után a korábbi év
tizedek fejlődésének eredményeként elért hatalmas gaz
dasági potenciál birtokában a gyarmatosító világhatalmi 
befolyás megteremtésében határozta meg.

A Bismarck által megfogalmazott és érvényesített kül
politika középpontjában a francia revánsveszély elhárítá
sa, Párizs diplomáciai elszigetelése, valamint a francia
orosz közeledés megakadályozása állt. A kontinentális 
irányvételből következően Berlin számára a délkelet-eu
rópai és a közel-keleti fejlemények sokáig közömbösnek, 
a kolonizációs kihívás pedig egyenesen érdektelennek 
mutatkozott. Az idézett mentalitást fejezte ki rendkívül 
találóan Bismarck megfogalmazása, mely szerint „ha 
Németország gyarmatokat szerezne, akkor arra a len
gyel nemesre hasonlítana, aki ing nélkül ölt prémbundát


