
Generálisból közlegény, avagy Tisza csúfos bukása és elegáns távozása 

Korunk politikai életének meghatározó alakja, Magyarország leghosszabb ideig regnáló 

miniszterelnöke Tisza Kálmán a mai nappal, 1890. március hó 9. napján másfél évtizedes 

kormányzás után egy ügyes politikai húzással lemondott. E zseniális taktikai lépés hátterének 

megértéséhez tekintsük át Tisza politikai pályafutását.  

Tisza függetlenségi politikusként indulva hamar felismerte korunk kihívásait, s ellenzéki 

programját feladva fenntartások nélkül elfogadta a Monarchiát és annak rendszerét, s nem 

kérdőjelezte meg az uralkodói felségjogokat. Kárhoztathatjuk-e érte, hogy 1875-ben a bihari 

pontokat a miniszterelnöki székre cserélte? 

Sorozatos megválasztásához hozzájárult sajátos kormányelnöki felfogása és hatásos módszerei, 

melyek során akár a törvénytelenség mezsgyéjét is súrolta. Sikerének kulcsát helyes taktikai 

érzéke, retorikai jártassága és vitakészsége jelentette. Ugyan nem kovácsolt nagy ívű terveket, 

ám a hatalom megőrzésének széles körű eszköztárával rendelkezett s erős kézzel irányította a 

kormánygépezetet – méltán kapta a „Generális” nevet.  

Manapság szokás Tisza politikai képességeit kétségbe vonni, s az alkotó géniusz hiányát felróni 

neki. Holott munkabírása bámulatos volt: kormányzása alatt közel 600 törvényjavaslatot 

készített elő és terjesztett be, melyek nélkül közéletünk korszerűsítése nem válhatott volna 

teljessé. Ilyen volt a közigazgatási törvény, a pénzügyi közigazgatás, adó- és illetéktörvény, a 

büntető törvénykönyv, a munkaviszonyt szabályozó törvény, a népfelkelés felállítása, a 

hadkötelezettségi törvény, valamint a gazdasági élet korszerűsítését szolgáló törvények. 

Munkatársait jó érzékkel válogatta össze: kormányában olyan kiváló szakemberek ültek, mint 

Trefort Ágoston, Wekerle Sándor és Baross Gábor. 

Tisza kormánya kiépítette a parlamentáris állam törvényhozó és végrehajtó szerveit. 

Elképzelései megvalósításába bevonta a főispánokat is. Nagyon értett táborának 

kiszélesítéséhez és egybetartásához. Köztudott, hogy csak olyan jogszabályok kidolgozását 

vállalta, amik nem veszélyeztették pártjának egységét. Az évtized végéig meg tudta 

akadályozni a vele szemben álló erők megerősödését. 

Joggal kritizálhatjuk őt munkásságának alapszabálya, a „non movere” miatt, s kérdezhetjük: 

vajon nem lehetett volna ezt a nagy hatalmat okosabban kihasználni, s még inkább a haza javára, 

a társadalom modernizálására fordítani? A századvéghez közeledve ez az elv azonban 

fokozatosan érvényét veszítette. A mozdulatlanságot még ő sem tudta tartósítani. Az új 



véderőtörvényt már csak nagy nehezen tudta elfogadtatni, nyilvánvaló lett, hogy pozíciója 

megrendült. Ekkor taktikai irányváltásra kényszerült és Kossuth honosságának méltányos 

rendezését tűzte zászlajára. 1890. január elsején hagyományos kormányfői üdvözlőbeszédében 

még optimistán arról számolt be, hogy Magyarország gyors ütemben fejlődő országok közé 

tartozik, ahol a konszolidáció és prosperitás nyomon követhető. Ennek ellenére március 9-én 

lemondott, mivel a minisztertanács – mint az várható volt – leszavazta azt az előterjesztését, 

hogy az agg Kossuthot ne fosszák meg magyar állampolgárságától. Így emelt fővel távozhatott. 

 Olvasóim bizonyára igazat adnak nekem, ha kijelentem, Tisza a legmegosztóbb személyek 

egyike a hazai politikai porondon. Tetteit, politikai és közéleti irányultságát, korunk társadalmi 

és politikai életének vizsgálata alapján – az előzmények és következmények tükrében – ítélje 

meg az utókor!  
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