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Meglátások a Tisza Istvánról szóló új kötetről

A história iránt érdeklődő mai olvasókat szenvedélyesen érdekli a „mi történt”, és a 
„mi lett volna, ha másképp történik” kérdése. Részben ez is vezethette a kiadót, ami-
kor a közelmúltban megjelentette ezt a Tisza Istvánnal foglalkozó könyvet. Az egykor 
Monarchia-szerte ismert politikusról és emblematikus személyről szóló szakmunka, 
Küzdelem utolsó vérig címmel a L’Harmattan Kiadó és a Trianon Kutatóintézet kiadá-
sában látott napvilágot. A kötet abból a szempontból hézagpótló, hogy Tiszáról utoljára 
húsz évvel ezelőtt jelent meg monográfia Tőkéczki Lászlótól, ám azóta ilyen átfogóan 
nem foglalkoztak a személyével. A nyolcvanas években Pölöskei Ferenc jelentkezett 
egy Tisza politikai munkásságát bemutató önálló kötettel. Felvetődik a jogos kérdés, 
vajon most milyen indíttatásból született meg ez a jelentős összefoglaló munka. Erre 
műve elején maga a szerző, Szidiropulosz Archimédesz ad magyarázatot: „A Nemzeti 
Kulturális Alap által kiírt pályázatra eleinte egy összehasonlító munkával szerettem 
volna jelentkezni: a dualizmus két politikusának, gróf Tisza Istvánnak és gróf Károlyi 
Mihálynak a személyiségét, emberi kvalitásait és nem utolsósorban politikai pályafu-
tását, egyszóval államférfiúi tevékenységüket szerettem volna párhuzamba állítani.” 
Ebből a kettősből az előbbi vált a munka alanyává, akiről a szerző állításával érthetünk 
egyet: „Nehéz újat mondani Tisza Istvánról, leginkább a tárgy megközelítési módja adja 
újszerűségét írásomnak. Tisza Istvánt elsősorban abból a szempontból vizsgálom, hogy 
melyek voltak tevékenységének, beszédeinek, döntéseinek mozgatórugói, akár egyszerű 
képviselőként tette azt, akár házelnökként, akár miniszterelnökként.”

A szerző történész, akinek több mint két évtizede fő kutatási területe a trianoni béke-
szerződés, emellett az elmúlt években számos tanulmányában foglalkozott Tisza István 
pályaképének tematikus megrajzolásával is. Hatalmas munkára vállalkozott, amikor 
korábbi kutatási eredményeit felhasználva, az újonnan feltárt forrásanyagok alapján 
továbbfejlesztette, s nemrég közreadta majd’ háromszáz oldalas, szinte a teljes élet-
utat bemutató értekezését. Szidiropulosz a 2007-ben létrehozott Trianon Kutatóintézet 
Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, egyúttal a Trianoni Szemle című folyóirat 
főszerkesztője is. Tehát nem minden előzmény nélkül került sor a kötet megírására, 
illetve összeállítására, ugyanis a könyv mögött többéves komoly kutatómunka áll. 
Meglehetősen összetett történelmi korszak ismerője a szerző.

A kötet egy, a Budapesti Hirlapban megjelent újságcikk közlésével kezdődik, amely a 
Tisza István és Károlyi Mihály közötti, 1913. január 2-án lezajlott párbajról nyújt rész-
letes ismertetést. Ez az érdekes kötetkezdés minden magyarázó szöveg nélkül áll az első 
fejezet előtt, ám az értő olvasó számára rögtön az elején jól jellemzi a két gróf emberi 
viszonyát. A szakmunkában „Az ifjú Tisza a nagy feladatok előtt” című fejezetben fia-
talemberként kerül elénk Tisza, aki külföldi egyetemi tanulmányai során törekszik minél 
több tudásra szert tenni. A szerző a „geszti ház” puritán szellemiségű nevelési légkörét 
is hangsúlyozza: ez nem igazán lehet ismert az olvasók számára. „A miniszterelnök az 
alkotmányosság őre” című fejezetben legfőképp az obstrukciós időszak politikai hát-
terének érdekfeszítő bemutatása kapott helyet (31–69. o.), azonban a Szabadelvű Párt 
bukásának a történetét, illetve okait és Apponyi pártváltását szerencsésebb lett volna 
érzékletesebben megrajzolni. A „Tisza István politikai jellemrajza” című rész a kötet 
egyik legizgalmasabb, bár nem minden elfogultságtól mentes fejezete (71–98. o.), mely-
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nek része egy aktuálpolitikai kitekintés is (95. o.). Kár érte, hogy ez igen sok helyen 
megismétlődik a szövegben, mert megzavarják a szakmai szöveg egységét, az eredeti 
gondolatmenetet, s olykor magát az olvasást is.

A „Tisza István, az erkölcsi etalon” című rész (99–121. o.) egy talpig becsületes po-
litikust állít elénk, aki példaképeinek, Deáknak és Andrássynak a politikai örökségét 
oltalmazza. A szerző a 100. oldalon felteszi azt a jogos kérdést: „Miért járhatott Tisza 
oly erkölcsi magasságokban? Mi volt erkölcsi nagyságának fundamentuma?” – ám 
ezekre rövid választ kapunk, csak annyit: „megingathatatlan hite” vezette, ami talán 
nem elég kielégítő az olvasók számára sem. E fejezetben helyet kap Tisza emberségé-
nek és nemzetszeretetének számos példája, amelyeket kortársai fogalmaztak meg vele 
kapcsolatosan. A szerző ezek mellett egy-egy rövid történettel szemlélteti Tisza menta-
litásbeli tulajdonságait: a korrupció elleni fellépését, a hozzá forduló emberek ügyeivel 
való lelkiismeretes foglalkozást, illetve levelekre küldött személyes válaszait. A szerző 
Pethő Sándor Világostól Trianonig című könyvének Tiszával foglalkozó fejezetét részle-
tesen elemzi (112–117. o.). Sajnos nem emeli be és nem használja a később keletkezett, 
Tiszával foglalkozó szakmunkákat (például Albert B. Gábor, ifj. Bertényi Iván, Pölöskei 
Ferenc, Strausz Péter, Szávay István, Tőkéczki László stb. tanulmányait és köteteit). 
Mindezeket nem felrovom, csupán szerényen megemlítem, mint ahogy azt is, hogy a 
106. oldal első bekezdésében olvasható évszámmal probléma van, ugyanis Mikszáth 
1927-ben nem emlékezhetett meg Tiszáról, mivel az író akkor nem élt: 1910-ben el-
hunyt. Tehát vagy nem akkor történt a megemlékezés, vagy nem ő volt a megemlékező, 
esetleg egy 1927-ben megjelent kiadványban közölt Mikszáthtól származó szövegrész-
letről lehet szó.

A „Tisza István liberalizmusa” című fejezet (122–141. o.) fogalomtisztázással kez-
dődik, ám a szerző a fogalomhasználatába mai aktuálpolitikai értelmezést kevert bele 
(124. o.), annak is az egyéni fölfogású változatát. Emellett sok hasznos dolgot is olvas-
hatunk Arisztotelésztől Max Weberig, csak Tisza egyértelmű liberalizmus-felfogását, 
amit a fejezetcím ígért, nem kapjuk meg. Eddig a végkövetkeztetésig jutunk el: „Az ő 
liberalizmusa keresztény alapokon nyugodott. Ma úgy mondanánk, hogy Tisza István 
keresztényszocialista.” (135. o.) „A nemzetiségi kérdés liberális megközelítése” című 
fejezet (142–183. o.) a kötet egyik legalaposabban kidolgozott része. Ebben teljesedett 
ki leginkább a szerző, érezhetően élvezettel mélyedt el benne, az olvasókat is hasznos 
felismerésekkel gyarapítva. A Tisza lemondásával foglalkozó fejezet (185–191. o.) sor-
ra veszi mindazokat, akik kiálltak a leköszönő miniszterelnök mellett. A Tisza közjogi 
felfogásáról és municipális elveiről szóló rész (192–198. o.), amely leginkább Szekfű 
Három nemzedékén és Horánszky monográfiáján alapul, épp olyan érdekfeszítő, mint 
a nemzetiségi kérdés liberális megközelítésével foglalkozó fejezet, még annál is „fe-
szesebb”. A szerző részletes áttekintést nyújt a miniszterelnök háborús felelősségének 
kérdéséről (199–221. o.), ugyanitt helyet kap a Marczali Henrikhez írt levél mellett egy 
Tisza miniszterelnöki felmentésével foglalkozó hosszú latolgatás (203–207. o.), s több 
személyes vélemény: Andrássy Gyuláé, Bernátsky Kornélé, Szász Zsomboré… Ez a fe-
jezet a korábbi kettőhöz hasonlóan mély elemzéseket tartalmaz: érezhető, hogy a szerző 
otthonosan és élvezettel mozog a témákban.

A háború időszakából való külpolitikai nézeteit tartalmazza az a rész (222–206. o.), 
amelynek az eleje rövid, lényeglátó összefoglalóval kezdődik arról, mi állt Tisza kül-
politikai szemléletének középpontjában. Külön értő elemzést kap a szövetségi rendsze-
re, amelyben meglepetésnek számít Czerin gróf rávonatkozó jellemzése. A kormányfő 
külpolitikáját elemző fejezet is kapcsolódik a korábbiak színvonalas analíziseihez, talán 
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ez a legértékesebb része a könyvnek. Ezek a témakidolgozások adják meg a kötet igazi 
súlyát. „A sztoikus Tisza” című fejezet (261–271. o.) afféle karakterológiai bemutatás, 
az újdonságok mellett, korábban már leírtak ismétlésével. Itt kapott helyet Kemény 
Zsigmond és Herczeg Ferenc pozitív jellemzése ugyanúgy, mint Szász Károlyé, Bethlen 
Istváné és Szekfű Gyuláé. Érdekes lett volna, ha Tiszával kapcsolatban nem kizárólag 
pozitív véleményeket válogat be a szerző a könyvébe: ez elősegítette volna a monográ-
fia kritikai szemléletét, ami nem ártott volna a „háborúellenes” fejezet taglalásánál sem. 
Ugyancsak jó lett volna, ha a 267. oldalon közölt Szabadgondolkodás című Tisza-írás 
során a szerző beemelte volna Szabó Dezsőnek a Nyugatban (1911) megjelent válaszát 
is, hiszen ez országosan jelentős hatást keltett. Egyébként az egész könyvnek nem ártott 
volna a kortárs vélemények másik oldalának bemutatása, mivel enélkül egy teljes Tisza-
kép megrajzolása, amire a szerző amúgy törekedett, sajnálatosan egyoldalúra sikerült. 
Elmondhatjuk, hogy számos érdeme mellett e kötet a ’20-as években kialakuló Tisza-
kultuszt folytatja és elemzi.

Hozzátenném: sok könyvvel előfordul, hogy olyasmit kérnek számon rajta, amit nem 
kíván nyújtani. Nem kívánok én is ebbe a hibába esni, észrevételeimet a jobbító szándék 
irányította. A kötet szép kiállítása, megragadó külseje a kiadó igényességét dicséri. A 
borítón látható rajz Tiszát egyszerű katonaruhában ábrázolja: ennek üzenetét a jellem-
rajzában leírtakból érthetjük meg. A szerző jelentős mennyiségű szakirodalomból dolgo-
zott, számos emlék- és ünnepi beszédet nézett át, továbbá figyelemreméltó a monográfia 
megírása során felhasznált hírlap- és folyóiratcikkek száma, de a kötet jegyzetappará-
tusa is jelzi a vállalkozás volumenét. Szidiropulosz Archimédesz könyve közel hozza a 
mai olvasókhoz Tisza Istvánt, a politikust, az embert és nem utolsósorban az államfér-
fit. Ahhoz, hogy a Kádár-rendszer történelemszemléletének engedve az a kor Károlyi 
Mihályt pozitívan ítélhesse meg, szükség volt Tisza leértékelésére. Ezzel a beidegző-
déssel és történelemszemlélettel szakít a szerző a könyvében. Tisza jelentős magyar 
államférfinak számít, amint ezt a fentiekben tárgyalt apologetikus munka is bizonyítja.

(Szidiropulosz Archimédesz: Küzdelem utolsó vérig. Gróf Tisza István pályája beszédei-
ben, leveleiben és visszaemlékezésekben. Budapest, 2020, L’Harmattan Kiadó – Trianon 
Kutatóintézet, 296 p.)


