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TISZA

Nemzetiségi kong�esszusról készült karikat�ra. Kakas Már�on (1895)

NEMZETISÉGI KÉRDÉS

Az Országgyűlési Múzeum időszaki kiállítása
egy feszültségekkel terhes korszakba kalauzolja
a látogatókat; abba az időszakba, amikor Tisza
István volt hazánk legjelentősebb, ugyanakkor
leginkább vitatott politikai vezetője. Élettörténetét
azonban máig kevesen ismerik.
A tárlat a modern muzeológia technikáját
használva mutatja be a Tisza család vidéki,
geszti hétköznapjait és Tisza István politikai
tevékenységét a dualizmus időszakának
kiemelt problémái tükrében.
Tisza István és Ghillányi Imre Görgei Artúr temetésén (1916)

További információ:
www.orszaggyulesimuzeum.hu

„Férfinak menni kell
a maga útján.
A maga útja alatt azt az utat érthettem csak, amelyet kötelességérzete
és lelkiismerete diktál, nem törődve siker vagy sikertelenség kérdésével.
Én megpróbáltam mind a két utat. Egyformán, habozás nélkül…”
(Tisza István beszéde a munkácsi díszpolgári oklevél átvételekor, 1914. május 11.)

Nemzetiségi
kong�esszusról
készült karikat�ra.
Tisza
István testvérével
és édesanyjával
(1866) Kakas Már�on (1895)

KÉRDÉS
NEMZETISÉGI
SZÁRMAZÁS

Háry Gyula festőművész tusrajza a geszti kastélyról

„Minden, ami drága és kedves lehet egy férfi szívének és lelkének,

a magyar Alföldhöz
fűz hozzá.
Gyermekkorom és ifjúságom összes emlékei, a semmi által nem korlátolt,
szabad látóhatárral bíró természet összes szépségei…”
(Tisza István szavai a Szolnok megyei Szabadelvű Párt küldöttségéhez, 1904. december 8.)

Tisza Kálmánkong�esszusról
portréja (1900-as
évek) karikat�ra. Kakas Már�on (1895)
Nemzetiségi
készült

NEMZETISÉGI
AZ APAKÉRDÉS

„Keresztyén hite volt
soha el nem alvó fáklyája
egész életének, abban rejlett alapja annak a keresetlen voltában oly
imponáló lelki nagyságnak, melyet annál tisztább fényben láttunk
ragyogni, mentől közelebbről szemlélhettük őt...”
(Tisza István gondolatai édesapjáról; nagyszalontai gondnoki székfoglaló beszéd,
1902. szeptember 4.)

Tisza István dolgozószobája a Róheim-villában, az íróasztalon édesapja portréja

Tisza
Nemzetiségi
és felesége
kong�esszusról
gumirádlin készült
(1910) karikat�ra. Kakas Már�on (1895)

A FELESÉG
KÉRDÉS
NEMZETISÉGI

Tisza István és felesége, Ilona (1914)

„…mióta eszemet bírom,
bírtam szeretetét,
s éreztem az ő reám való hatásának jó következményeit; […] azon
percek, melyeket körében tölthetek, életemnek legboldogabb
perceihez tartoznak.”
(Tisza István gondolatai leendő feleségéről, Tisza Ilonáról; levele barátjához,
Tóth Istvánhoz, 1876. november 3.)

A geszti kastély nappalija. Klösz György felvétele (1900-as évek)

AZ OTTHON

Tisza István családjával a geszti kastély verandáján (1910-es évek)

„Ő öntudatosan keresztül tudta vinni, hogy ha bajjal és gonddal
kellett is megküzdeni a nyilvános életben, akkor,

amikor házának küszöbét
átlépte,
mindezeket maga mögött hagyja.”
(Schmidt Henrik, Tisza István fiának házitanítója, 1923)

Nemzetiségi
kong�esszusról
Tisza
István portréja
(1880-askészült
évek) karikat�ra. Kakas Már�on (1895)

FELÉ
A POLITIKAKÉRDÉS
NEMZETISÉGI

Tisza István diáktársaival és nevelőjével, Géresi Kálmánnal (1905)

„A politikai tanulmányokra nem azért adtam magamat,
mintha a politikai pályát a legháládatosabbnak találnám,
akár nálunk, akár másutt, hanem

kötelességérzetből.”
(Tisza István Berlinből írt levele Géresi Kálmánhoz, 1878. február 1.)

A
Nemzetiségi
miniszterelnök
kong�esszusról
az 1910-es években
készült karikat�ra. Kakas Már�on (1895)

KÉRDÉS
NEMZETISÉGI
POLITIKAI ELVEK

Ferenc József és Tisza István egy 1915-ös képeslapon

„…sikeres nemzeti politikát

csakis királyunkkal
egyetértve,
az 1867-iki kiegyezéshez ragaszkodva, s az országgyűlés rendjét
s abban a többség uralmát fenntartva és megszilárdítva követhetünk...”
(Tisza István levele az ugrai kerület választópolgáraihoz, 1904. október 4.)

Nemzetiségi
kong�esszusról
készült
karikat�ra.
Tisza
István választási
beszéde
Sopronban
(1910) Kakas Már�on (1895)

MINISZTERELNÖKSÉG
KÉRDÉS
NEMZETISÉGI

Az Országház épülete (1900-as évek)

„Divatba jött az én csekély személyemet

az erős kéz elnevezésével
illetni. […] Hogy az erős-e vagy gyönge, az akkor derül ki, mikor
a közügy érdekében csakugyan erőt kell mutatnia.”
(Tisza István köszöntőbeszéde a Szabadelvű Párt 1903. november 3-i értekezletén)

Tisza
István az
Országházba tart
(1912)karikat�ra. Kakas Már�on (1895)
Nemzetiségi
kong�esszusról
készült

KÉRDÉS
NEMZETISÉGI
A PARLAMENTRŐL

Viharos ülés. Karikatúra Tisza István házelnökségéről. Vasárnapi Ujság (1912)

„Szépen elballagok
naponta az Országházba.
Ez egy felséges, szép nagy palota, telve igen-igen csúnya, kellemetlen,
unalmas bácsikkal, kik ott lármáznak, ostobáskodnak, és nyelvüket
öltögetik egymásra. Hej, de rosszul nevelhette őket a mamájuk!”
(Tisza István levele unokahúgának, a tízéves Bethlen Etelkának)

Nemzetiségi kong�esszusról készült karikat�ra. Kakas Már�on (1895)

Tisza István és a képviselőház tisztségviselői, többségük a Nemzeti Munkapárt tagja (1910-es évek)

ELVBARÁTOK
KÉRDÉS
NEMZETISÉGI

Tisza István képviselőtársai közt (1910-es évek)

„Politikai elvek alapján
sorakozott szolidáris miniszterek kezébe kerül a kormányzat, akik helyüket
azért foglalják el, mert a többség helyesli politikai elveiket, s csak addig
tartják meg a hatalmat, amíg a többség az ő politikájukat támogatja.”
(Tisza István a parlamentarizmusról)

Nemzetiségi
készült
karikat�ra.
Kakas Már�on
Balról jobbra:kong�esszusról
ifj. Andrássy Gyula,
Apponyi
Albert, Kossuth
Ferenc (1895)

KÉRDÉS
NEMZETISÉGI
ELLENFELEK

Az ellenzék bevonulása a véderőreform tárgyalása idején. Elöl Apponyi Albert és Károlyi Mihály (1912)

„Az erkölcsi igazság
az ellenzék mellett szól,
dacára annak, hogy az obstrukció némely túlzásaival hibát követett el
az ellenzék, de az ebben való igazságát eltagadni nem lehet,
az erkölcsi igazság mellette szól.”
(Prónay Dezső báró felszólalása a főrendiház 1913. június 12-i ülésén)

Nemzetiségi
kong�esszusról
készült
KakasIstók
Már�on
(1895)
A
bátor állatszelidítő.
Karikatúra
Tiszakarikat�ra.
Istvánról. Bolond
(1904)

KÉRDÉS
OBSTRUKCIÓ
NEMZETISÉGI

„Igenis elérjük azt,
hogy a magyar közélet felett Damoklész-kard ne függhessen,
hogy bármikor 20-25, bárminő politikai színezetű tagja ennek
a Háznak megállíthasson mindent ebben az országban…”
(Tisza István beszéde a magyar parlament válságának okairól, 1904. november 5.)

A képviselőház ülésterme a szétverés után (1904. december 13.)

Tisza István akong�esszusról
képviselőház elnöki
székében,
Bér Dezső
Vasárnapi
Nemzetiségi
készült
karikat�ra.
Kakas rajza.
Már�on
(1895) Ujság (1913)

HÁZELNÖKSÉG
KÉRDÉS
NEMZETISÉGI

„T. Ház! A most lefolyt eset egy

szerencsétlen őrültnek
cselekedete volt,
aki elvonta magát az igazságszolgáltatás keze alól. Azt hiszem,
az ő eljárása és sorsa felett azzal a részvéttel térhetünk napirendre,
amivel minden őrült embernek szomorú viselkedése felett.”
(Tisza István megszólalása miután Kovács Gyula merényletet kísérelt meg ellene,
1912. június 7.)

A merénylet után maradt golyónyom ma is látszik a képviselőházi ülésterem pulpitusán

Tisza
István távozik
az Országházból
Nemzetiségi
kong�esszusról
készült (1915)
karikat�ra. Kakas Már�on (1895)

ÚJRA AZ ÉLEN
KÉRDÉS
NEMZETISÉGI

„A világtörténelem
mérlegének serpenyőjébe
dobattunk, és saját súlyunktól függ, hogy e serpenyő mily
eredményt fog mutatni.”
(Tisza István beszéde második miniszterelnökségének idején,
kormánya képviselőházi bemutatkozásakor, 1913. június 12.)

A képviselőház ülése. Jobb oldalt elöl Tisza István, mellette Sándor János belügyminiszter (1914. december 9.)

„Haza
Nemzetiségi
ott van,kong�esszusról
ahol jog is van.”készült
A szociáldemokraták
karikat�ra. Kakas
járdára
Már�on
festett(1895)
jelszava

KÉRDÉS
NEMZETISÉGI
VÁLASZTÓJOG

Röpcédula-osztogatók a pesti Vigadó előtt (1910)

„De ne essünk
abba a tévedésbe,
hogy azt higgyük: a nép érdeke, a nemzet érdeke minden körülmények
közt a legdemokratikusabb választói jogot kívánja. […] igyekezzünk
emelni az általános anyagi, szellemi és erkölcsi színvonalat, és ennek
az alapnak felépítésével erre rakjuk rá a politikai jogok kiterjesztését.”
(Tisza István képviselőházi beszéde, 1917. február 8.)

Nemzetiségi
Karikatúra
a nemzetiségi
kong�esszusról
kongresszusról.
készült karikat�ra.
Kakas Márton
Kakas(1895)
Már�on (1895)

NEMZETISÉGI KÉRDÉS

„…az államalkotási vágy,
az élő nemzeti érzés ott szunnyad minden etnográfiailag egységes
népfaj lelkében. S előbb vagy utóbb bekövetkezik a pillanat, amidőn
ez a törekvés öntudatra ébred, és elemi erővel tör elő a vágy,
hogy ő alkosson államot…”
(Tisza István Nemzet és társadalom című tanulmányának részlete)

Román népgyűlés Vajdahunyadon (1910)

Tisza István, Hohenlohe-Schillingfuerst nagykövet és Clam-Martinic osztrák miniszterelnök Berlinben (1917)

Nemzetiségi kong�esszusról készült karikat�ra. Kakas Már�on (1895)

KÉRDÉS
NEMZETISÉGI
ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

„Az én lelkemben nyomort,
szenvedést, pusztulást jelent
minden háború,
ártatlan vér kiöntését, ártatlan asszonyok és gyermekek szenvedését.
Elkeserít, hogy egy ilyen nagy háború intézésében van részem. […]
Lelkiismeretem nyugodt; már nyakunkon volt a hurok, amellyel ha most
el nem vágják, alkalmasabb időben fojtottak volna meg bennünket.
Nem tehettünk egyebet, de mégis fáj, hogy így kellett lennie.”
(Tisza István levele unokahúgának, Zeyk Margitnak, 1914. augusztus 26.)
Halottak a csatatéren

Tisza István és unokája a Sándor-palota teraszán (1918)

A FRONTRÓL

„…nagy hegyek tetején,
sziklák és óriás fák
között vagyunk,
sáncokat csináltunk, és abból nézünk farkasszemet a muszka komával.
Egyszer, éppen mielőtt ide jöttem volna, megpróbálta a muszka, hogy
elkergesse innen a huszárokat […]. De hiába voltak négyszer olyan sokan,
mint a magyar huszárok, kikaptak, mint a kétfenekű dob.”
(Tisza István levele unokájához, ifj. gróf Tisza Kálmánhoz, 1917. augusztus 27.)
Tisza István ezredesként a bukovinai fronton tisztjeivel (1917)

Tisza
Tisza István
Istvánés
a debreceni
unokája a Sándor-palota
2. honvéd huszárezred
teraszán (1918)
parancsnoki egyenruhájában (1918)

A HÁBORÚ VÉGE

Élelmiszerért sorban álló katonák a háború után (1918)

„T. Ház! Én nem akarok
semmiféle szemfényvesztő
játékot űzni a szavakkal.
Én elismerem azt, amit gróf Károlyi Mihály t. képviselő úr tegnap mondott,
hogy ezt a háborút elvesztettük.”
(Tisza István elismeri a háborús vereséget, 1918. október 17.)

A Róheim-villa, ahol Tisza Istvánt meggyilkolták 1918. október 31-én (korabeli felvétel)

A GYILKOSSÁG

A Tisza István ellen elkövetett merénylet filmes rekonstrukciója

„Este én vittem meg a tragikus újságot Adynak [...]. Zuhogott az eső,
semmiféle jármű nem közlekedett. Bőrig áztam, mire [...] eljutottam
Adyékhoz a Veres Pálné utcába. [...] A gyilkosság kétségbeejtően
hatott Adyra is, mint mindannyiunkra:

– Rettenetes, meglásd,
végünk van!”
(Bölöni Györgynek, Ady Endre barátjának a beszámolója, 1934)
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A miniszterelnök újraalkotott bronzszobra a budapesti Kossuth Lajos téren. Elek Imre 2014-es alkotása

„Bennünket […]
ne sajnáljon senki
azért, ha utunkban ellenségekkel, veszélyekkel, küzdelmekkel
találkozunk. Én sajnálom lelkem mélyén az olyan embert, aki nem
érti meg azt, hogy egy igaz, szent ügyért küzdeni gyönyörűség […],
elpusztulni megdicsőülés.”
(Tisza István saját hitvallásáról)
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