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Metykó Béla

„Az ASSzONySzÍVEK DIPLOMáCIáJáNAK NAGyMESTERE”1

Gróf Apponyi Albertné (1867–1942) élete a korabeli sajtó tükrében  

Ennek a tanulmánynak a célja emléket állítani gróf Apponyi Albert feleségének. A grófnő 
születésének 150. évfordulóját ebben az évben ünnepeljük. Férjéről megszámlálhatatlan ta-
nulmány, doktori disszertáció jelent meg, parlamenti és közéleti beszédei számos kiadvány-
ban megtalálhatók. E csodálatos asszony felmenői a legmagasabb rangú francia és német 
arisztokrata családokból kerültek ki. Házasságkötés után első dolga az volt, hogy –követve 
férje nemzeti identitását – tökéletesen megtanult magyarul. Gróf Apponyi Albertné még sze-
mélyesen ismerte Ferenc Józsefet, IV. Károly királyt, Clémanceaut – francia miniszterelnö-
köt és külügyminisztert –, VII. Edward királyt, akivel egyébként unokatestvérek is voltak. 
Ebben a cikkben megpróbáljuk felidézni a grófnő számtalan nemes cselekedetét, amelyet 
férje oldalán, majd később kilencévi özvegysége idején fáradhatatlanul a magyarokért tett.

Családjáról 

Apai ágon felmenői a Mensdorff-Pouilly nemesi családok voltak, akik a Lorraine (a mai 
Lotaringia) -hercegségből származtak. Ez a hercegség ma Franciaország északkeleti részén 
található, a megye mai neve Meurthe-et-Moselle2 és központja Nancy nevű város. A család 
neve is innen származik, ma is egy kis település viseli ezt a nevet: Pouilly-sur-Meuse. 1790-
ben a francia forradalom alatt Albert Louis de Pouilly (1731–1795) – Apponyi feleségének 
dédnagyapja – a jakobinus terrortól való félelem miatt emigrált a családjával a mai Német-
ország területére. Fiai, Albert és Emmanuel meg is változtatták a nevüket Mensdorff-Pouilly 
családnévre. A nagyapa, Emmanuel gróf az osztrák birodalom császári és királyi hadseregé-
nek magas rangú tisztje volt. Helyettes kormányzó volt Mainz-ben, amely ma Németország-
ban a Rajna-vidék-Pfalz tartomány székhelye. A két testvér harcolt a napóleoni háborúkban 
Franciaország ellen, ahol Albert elesett, míg az Emmanuel nagyapa a hétéves háborúban 
elért sikeres katonai eredményeiért megkapta a Mária Terézia katonai érdemrendet (Military 
Order of Maria Theresa). 1848-ban altábornagyi (feldmarschalleutnant) rangban vonult visz-
sza a katonai életből. 

Édesapja, Alexander gróf (1813–1871) diplomata és politikus volt, két évig a külügy-
miniszteri feladatokat is betöltötte (1864–1866) a Monarchia legválságosabb éveiben, a po-
rosz–osztrák hadjárat esztendeiben. Majd egy rövid ideig miniszterelnöke is volt Ausztriá-
nak. Első unokatestvére Viktória angol királynő volt. Édesanyjuk testvérek voltak.  

Apponyi grófnő anyjának a leánykori neve Alexandrine Marie von Dietrichstein, akinek 
a családja az egyik legprominensebb nemesi család Ausztriában. A nemesi rangjukat még a 
Német–Római Birodalom időszakára vezették vissza.  

1 Halálakor írták a nekrológjában
2  A Meurthe-et-Moselle megyét 1871. szeptember 7-én hozták létre, amikor a frankfurti békeszerződéssel Fran-
ciaországhoz kerültek a Meurthe és Moselle megyék. Forrás:Wikipédia
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Gyermekkora és fiatalkori évei (házasság 
előtti tevékenységei)

1867. december 23-án Bécsben született két 
katolikus hercegi család sarjaként, ahogy ko-
rábban már említettük egyrészről apai ágon 
a Mensdorff-Pouilly és anyai ágon pedig 
Dietrich zu Nikolsburg családból. Ennek 
megfelelően leánykori neve Clotild Mens-
dorff-Poully-Dietrichstein volt. Klotild her-
cegnőnek két idősebb testvérbátyja is volt, 
Hugo (1858–1920) és Albert (1861–1945).3 
Klotild fivére, Albert is a diplomáciai pályán 
működött, tíz esztendeig a Monarchiát Lon-
donban képviselte nagykövetként. Csak köz-
vetlenül a Nagy Háború kitörésekor hagyta 
el állomáshelyét. 

Gyermekkoráról elég kevés ismerettel 
rendelkezünk. A korabeli dokumentumokból 
az pontosan tudható, hogy a családon belül 
„Clo-Clo4”-nak becézték. Klotild hercegnő 
fiatal koráról még az a tény olvasható, hogy 
megkapta a „Dame of the Star-Cross” (Csillagkeresztes Hölgy) kitüntetést. Hogy konkrétan 
milyen jószolgálati tevékenységért kapta, az nem ismert, de későbbi tettei fényesen bizo-
nyítják, hogy ezt a kitüntetést nemcsak származása, hanem már fiatalkori éveiben is aktív 
tevékenységei eredményeként adományozták a grófnőnek. 

Megismerkedésük, házasság (1897)

Apponyi gróf az 1890-es évek közepén ismerkedett meg Klotild grófnővel. Első találkozá-
sukra egy pozsonyi főúri esküvőn került sor, amelyet azután több találkozó is követett. A 
Pesti Napló 1897. január 31-i száma adta először hírül, hogy Apponyi Albert vőlegény. Az 
eljegyzési hírt az újság bécsi tudósítója adta ki, amely a jegyesek rangjához méltóan nagy 
szenzációt keltett nemcsak Budapesten, de Bécsben is. A nőtlen gróf sokáig a magyar parla-
ment hölgykarzatának nagy kedvence és a magyar szónoklás kiemelkedő mestereinek egyike 
volt. Az eljegyzés 1897. január 30-án történt a mennyasszony szüleinek bécsi Dietrichstein 
palotájában. 

Az eljegyzésnek a legjobban Apponyi Albert édesapja örült, akinek már régóta az volt a 
legfőbb kívánsága, hogy fia megházasodjék. Ezt az örömöt nyolcvanhét éves korában érte 
meg. De ahogy a korabeli újság fogalmazott: „a család örömében osztozik az egész ország 
is”. A beavatott körökben már régóta tudták, hogy hamarosan megtörténik a leánykérés. 

3  https://www.geni.com/people/Albert-von-Mensdorff-Pouilly/6000000009977136418
4  Kerekesházy József: Apponyi Publio 2012 

Fiatalkori képe
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A menyasszony családja – ahogy már korábban említettük – a legmagasabb bécsi elő-
kelőségekhez tartozott, másrészt a vőlegény magyarországi politikai szereplése folytán az 
esküvő iránt Bécs legmagasabb arisztokrata köreiben is nagy érdeklődés nyilvánult meg.  
Az eljegyzésről Apponyi gróf Bécsből küldött táviratával értesítette barátját, a Nemzeti Párt 
elnökét, Horánszky Nándort.5 A Budapesti Hírlap telefonos tudósítása még több részletet is 
elárult. Édesapja nagy betegsége miatt egyszer már elhalasztották az eljegyzést. „Apponyi 
gróf eddig Budapesten rangjához és vagyonához képest szerény háztartást vezetett, de az 
esküvő után állásának és felesége rangjának megfelelően nagy háztartást fog berendezni” – 
írta az újság egyik bécsi tudósítója. 

Az ifjú pár esküvője 1897. március elsején Bécsben volt. ünneprontás nélkül mond-
hatjuk, hogy fiataloknak már nem nagyon lehetett nevezni őket, hiszen Apponyi gróf akkor 
már 51 éves volt – túl számtalan szerelmi kalandon6 –, míg kedves jegyese, Klotild grófnő 
30 éves. Magyarországról igen sok üdvözlő távirat érkezett. A politikus grófot Horánszky 
Nándor és Beöthy ákos köszöntötték és tolmácsolták az ifjú párnak a Nemzeti Párt jókíván-
ságait. Az esküvőt a már korábban említett Dietrichstein palotában tartották. Az menyegző 
előtti napon tartott estélyen az uralkodó Habsburg család részéről Lajos Viktor főherceg is 
megjelent. Jelen volt még a külügyminiszter – gróf Goluchovsky –, továbbá magyar oldalról 
báró Jósika Samu miniszter és még több ország nagykövete.7 

5  Budapesti Hírlap. 1897. január (17. évfolyam, 1–31. szám) 1897-01-31/31. 
6 Anka László: Gróf Apponyi Albert belpolitikai pályafutása a dualizmus korában. (Doktori (PhD) disszertáció) 
Budapest, 2014.
7 Vasárnapi Újság 1897. 3. szám 

A bécsi Dietrichstein palota



História80

Az esküvői szertartást Szmrecsányi Pál szepesi megyéspüspök végezte. A menyasszony 
ruháját magyaros motívumok díszítették. A szertartást végző püspök megható beszédet in-
tézett az új párhoz, és a következő szép mondást idézte: „Követlek téged mindenüvé, ahová 
te mégy; a te istened az én istenem, a te néped az én népem.” Az esküvő után az ifjú pár 
Weidlingauba, a Dietrichstein hercegek ősi kastélyába utazott. A házassággal Apponyi gróf 
az egyik legbefolyásosabb osztrák főúri családdal került rokonsági kapcsolatba.8

Aktív közéleti tevékenysége férje oldalán

Apponyi Albertné grófné első hazai látogatása 1897 márciusában volt. Férjével Éberhárdból9 
érkeztek, ahol Apponyi gróf édesapját látogatták meg, aki ekkor már nagyon beteg volt. A rö-
vid budapesti látogatás célja: Apponyi gróf részt vett Horánszky Nándor politikus barátjának 
tiszteletére rendezett díszvacsorán. Neje nem vett részt a lakomán, hanem a Royal-szállóban 
bérelt lakásukban várta be férjét.10

1897. május 17-én napra pontosan 180 évvel Mária Terézia születésének évfordu-
lóján Pozsonyban szobrot avattak a császárnőnek. Az ünnepség pátoszát növelte, hogy 
negyedszázada koronázták magyar királlyá Ferenc József császárt. Fadrusz János volt az 
a kitüntetett szobrász, aki elkészítette a magyar főnemesek által rajongva tisztelt császárnő 
szobrát. Ezen a pompás hangulatú nagy és ünnepélyes rendezvényen jelen volt az alig két 
hónapja házasodott Apponyi Albert és felesége. 

1898-ban a Jászberényi Ipartestület közgyűlésén úgy döntöttek, hogy az új ipartestületi 
zászló fölszentelése alkalmából a zászlóanyai feladatok ellátására Apponyi Albertné grófnőt 
kérik fel. Ez lett volna Apponyi nejének, mint új magyar nagyasszonynak az első nyilvá-
nos fellépése. A zászlószentelést pünkösd után tartották meg, amikor is a gróf Jászberény 
képviselőjeként beszámolt parlamenti tevékenységéről. 1898 májusában Apponyi Albert 
meg is érkezett Jászberénybe, de a felesége „közbejött akadályok folytán nem jelenhetett 
meg, így csak képviseltette magát”. A gróf nem árulta el, hogy felesége, Klotild már előreha-
ladott áldott állapotban volt és a hosszú utat nem vállalhatta. 1898. június végén megérkezett 
a „trónörökös”, akit Apponyi II. György Alexander névre kereszteltek. 

Az Apponyiak ősi eberhardi kastélyában ezek az évek nagyon mozgalmasok voltak. 
Öröm és bánat váltotta egymást. 1898-ban érkezett a trónörökös, majd a következő évben 
meghalt gróf Apponyi György. A Pesti Napló májusi száma írta: „… csak nemrég vitték örök 
nyugvóhelyére Apponyi Albert édesapját, beköltözött újra az öröm, gróf Apponyi Albertné-
nek kisleánya született. A gróf most családja körében tartózkodik, amelynek immár két tagja 
van: a gróffiú és a grófkisasszony. Az első egyéves, a másik egynapos.”11

1900-ban Párizsban tartották a világkiállítást. Az Apponyi házaspárt is meghívták a hi-
vatalos ünnepségekre. Apponyi Albert először a nagy hírű Sorbonne egyetemen tartott előa-
dást. ünnepi beszéde előtt érkezett a hír, hogy I. Umberto12 olasz királyt egy anarchista 

8 Apponyi gróf korábbi szerelmi kapcsolatai megtalálhatók Anka László PhD disszertációjában.
9  Ma Szlovákiához tartozó településen volt az Apponyi család kastélya és kápolnája. Az Apponyiak voltak a község 
utolsó nagybirtokosai.    Trianon után Apponyi Albert gróf 1921-ben a földreform értelmében eladta birtokait az 
1918-ban megalakult Csehszlovák Köztársaságnak.
10 Budapesti Hírlap. 1897. március (17. évfolyam, 60–90. szám) 1897-03-23/82. szám
11  Pesti Napló. 1899. május (50. évfolyam, 120–149. szám) 1899-05-30/148. szám
12  Gaetano Bresci, egy Egyesült államokban élő anarchista végzett az uralkodóval. Tervét 1900. július 29-én 
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meggyilkolta. Több helyen szólalt fel, de hallgatóságát mindenütt elkápráztatta tökéletes 
francia tudásával. Ekkor fordult elő az az eset, amikor többen azt kérdezték: „Ki ez a fran-
cia aki most beszél? … Mais il n’est pas Français, c’est un Hongrois, (hisz ez nem francia, 
hanem magyar) mondogatták a jelen lévő franciák egymásnak.” A gratulációk után Apponyi 
gróf szerényen azt vallotta, hogy franciául előadott beszédének nagy sikerét feleségének 
köszönheti, aki mindig gondosan átnézte felszólalásait és alaposan megbírálta.13

Gróf Apponyi Albert és felesége Párizs után Londont is meghódította, és óriási hatást 
gyakorolt az angol közvéleményre. Az interparlamentáris konferencián vettek részt, ahol 
a banketten tartott beszédével az angol újságok is részletesen foglalkoztak. A Daily News 
írta: „Apponyi beszéde nagy benyomást gyakorolt nemcsak tartalmával, hanem csodálatosan 
szép kifejezésmódjával.” Egy másik befolyásos újság megjegyezte cikkében: „Gróf Apponyi 
Albert és Briand14 ma tagadhatatlanul a világ legnagyobb szónokai.” Edward angol király 
– hivatalos nevén VII. Eduárd – a grófot külön kihallgatáson fogadta, Alexandra királynő 
pedig Apponyi Albertnét látta vendégül.15 

Apponyi Albertné jótékonysági tevékenységei

Apponyi Albertnét 1901-ben kérték fel először jótékonysági feladatra, hogy vállalja el a 
„Klotild Egyesület”16 elnöki feladatát. Az egyesületet 1895-ben hozták létre azzal a céllal, 
hogy az úrinők munkáit közvetítse és a női kézimunkákat értékesítse. Az egyesület igazi 
nemes célja volt, hogy „segítsen azokon a szemérmes úri nőkön, kiknek sokkal nehezebb a 
megélhetés, mint igazán szegénysorsú embertársaikon, mert palástolniuk kell a nyomort”.17 
Az egyesület 1903. évi közgyűlésén részletesen beszámoltak az előző év működéséről. Az 
éves adatok alapján 554 fő szegénynek adtak állandó foglalkoztatást és 1680 darab készruhát 
adtak el. Bevezettek egy teljesen házilag kezelt sorjátékot is, és ennek eredményeképpen az 
egyesület szép eredményt ért el.    

Apponyi Albertné újabb jótékonysági akciót indított, amikor Budapest I. kerületében me-
legedő szobákat rendezett be 1903 hideg januárjában. Az itt meghúzódó szűkölködők között 
rendszeresen meleg levest osztottak ki. A grófné pozitív cselekedetének a híre gyorsan elter-
jedt a fővárosban. A VII. kerületben Heidelberg Mórné ingyen engedte át ott lévő lakásának 
egy részét az elesettek számára, ahol a fűtött helyiségek mellett teát és levest osztottak ki. 

A következő akcióban a Keleti pályaudvar közelében nyitottak melegedő szobákat. Cho-
rin Ferenc főrendi házi tag, aki a Horthy-rendszer egyik legismertebb és legbefolyásosabb 
üzletembere volt a salgótarjáni kőszénbánya-részvénytársulat elnöke is volt, a melegedő szo-
bák fűtéséhez ingyen szenet biztosított.18

Monzában hajtotta végre. Három lövést adott le Umbertó királyra, aki még aznap belehalt sérüléseibe. Forrás: 
Wikipédia
13  Budapesti Hírlap. 1900. augusztus (20. évfolyam, 209–238. szám) 1900-08-06/214. szám
14 Aristide Briand hat alkalommal volt Franciaország miniszterelnöke. Miniszterelnöksége alatt 1921. június 7-én 
hagyta jóvá a francia parlament a trianoni békeszerződést. 1926-ban a nemzetközi együttműködés, a Népszövet-
ség és a világbéke érdekében tett erőfeszítéseire való tekintettel Gustav Stresemann német politikussal közösen 
elnyerte a Nobel-békedíjat. Forrás: Wikipédia.
15  Pesti Hírlap. 1906. július (28. évfolyam, 179–209. szám) 1906-07-27/205. szám
16 Az egyesület felett a védnökséget Klotild főhercegnő vállalta, aki József császári főherceg felesége volt. 
17 Pesti Hírlap. 1904. november (26. évfolyam, 302–330. szám) 1904-11-29/330. szám
18 Budapesti Hírlap. 1903. január (23. évfolyam, 1–31. szám) 1903-01-23/23. szám
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Az egyesület karitatív akcióival a főváros más részén is támogatta a szegényeket az újon-
nan megnyitott melegedő szobákkal. A IX. kerületben (Haller u. 3. szám alatt) a kerületi 
nőegylettel közösen, de gróf Apponyi Albertné jelentős anyagi támogatásával a fenti helyi-
ségekben fűtött szobákat rendeztek be, és a kerületben tartózkodó fázó és éhező embereknek 
meleg hajlékot és napi egy alkalommal tápláló ingyen ebédet is biztosítottak.19   

Apponyi grófnénak rendszeresen jelentek meg cikkei a gyermeknevelésről. A Nemzeti 
Nőnevelés”20 című folyóirat számos írását leközölte. A nagy műveltségű grófné néhány év 
alatt szóban és írásban is tökéletesen elsajátította a magyar nyelvet. Első hosszabb írásának 
címe: „Mi mindent tudhatnak a gyermekek?” Ezt olyan szép hibátlan magyarsággal és velős 
belső tartalommal írta meg, amit sokan ajánlottak a szülők számára megszívlelésre.21   

1908-ban két főúri hölgy kezdeményezte az „általános jótékonysági egyesület” támoga-
tásával egy olyan szanatórium létrehozását, amely az alkoholizmus ellen vette fel a harcot. 
Ezt a fontos célt két nagynevű asszony, gróf Csáky Albinné és gróf Apponyi Albertné felis-
merték és tettek is ellene, hogy „szembe kell szállni az alkoholizmus ördögével, a tömegnyo-
mor előidézőjével. A két főúri hölgy nemes idealizmusa azonban a legszebb reményekre jo-
gosít bennünket” – írták a Néptanítók lapjában „Az alkoholisták gyógyítóháza” címmel.22 

A magyar kultúra (Petőfi-emlékház) támogatásában tett nemes cselekedetei

1907. május 17-én nagy ünnepséget szerveztek árpádházi Szent Erzsébet születésének 700. 
évfordulója alkalmából. A szent királyleánynak nemcsak Magyarországon volt – és van ma 
is – nagy kultusza, hanem az egész keresztény Európában is. A jubileumi ünnepségen meg-
jelent a császári/királyi udvar három prominens tagja is. Az ünnepséget a budai királyi pa-
lotában tartották. Gróf Apponyi Albertné az ünnepi emelvényen foglalt helyet a vendégeket 
fogadó személyek között a főpolgármesterrel és zichy Nándor gróffal együtt. Mindenkire 
nagy hatást tett Izabella királyi hercegasszony magyarul megtartott beszéde. Nagy éljenzés 
közepette így fogalmazott: „Mert lehetetlen elfelednünk azt, hogy a nagy, jóságos asszony 
magyar királyleány volt, a ki szent életében az Árpádház dicsőségének fényét növelte.”23

1909 novemberében nyitották meg a Petőfi Múzeumot. Herczeg Ferenc24 és gróf Ap-
ponyi Albertné volt az a két neves személyiség, akik talán a legtöbbet tették a Petőfi Mú-
zeum megnyitásáért. Az egyik legnagyobb magyar költő emlékének megörökítéséért két 
olyan nagyszerű ember segédkezett, akik születésükkor és gyermekkorukban nem is tudtak 
magyarul. Egy konkrét példa, hogy e két ember mit tett a múzeum érdekében. „A magyar nők 
Petőfiért” címmel a Petőfi Társaság a vármegyeháza dísztermében egy előadást szervezett 
azzal a céllal, hogy minél hatékonyabban szólhasson a befolyásos magyar hölgyekhez a 
tervezett Petőfi Múzeum mihamarabbi megnyitása érdekében. Herczeg Ferenc, a társaság 
elnöke volt a rendezvény szervezője. A Petőfi Társaság már korábban egy fontos lépést tett, 
megvásárolta Feszty árpád Bajza utcai házát, amelyet a művész műteremnek használt. 

19 Pesti Hírlap. 1907. február (29. évfolyam, 28–51. szám) 1907-02-03/30. szám
20  Első alapítója, szerkesztője és számos cikk szerzője zirzen Janka volt. 
21 Budapesti Hírlap. 1903. november (23. évfolyam, 300–329. szám) 1903-11-12/311. szám
22 Néptanítók lapja. 41. évfolyam, 1908-12-24/52. szám
23 Budapesti Hírlap. 1907. május 17.
24 Franz Herzog néven született Versecben, író, színműíró, újságíró, az MTA tagja és másodelnöke, 1904-től 
1919-ig a Petőfi Társaság elnöke
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A berendezésre és a fenntartásra szánt összeg ekkor még hiányzott. A társaság először 
úgy gondolkodott, hogy méltóbb Petőfihez, ha az ő dicsőségét hirdető ház az érte rajongó 
olvasó közönségének fillérjeiből tevődik össze. De hát akkor is sok pénz kellett a kultúrára 
– ma is –, és még közel 100 000 koronára volt szükség. A rendezvény elsődleges célja az 
volt, hogy befolyásos magyar nőket nyerjenek meg – ami szerencsére sikerült is – további 
anyagi támogatás reményében. Ebben nagyszerű partnerre találtak gróf Apponyi Albertné 
személyében. Ez a nagyszerű asszony így fogalmazott Petőfiről: „Nemcsak a költők költője 
ő, hanem a szabadság és a hazaszeretet legendás bajnoka.”25  

Az Apponyi házaspár 1902. évi nevezetes jászberényi látogatása

Gróf Apponyi Albert, a képviselőház elnöke, aki Jászberény városának immáron 24 év óta 
országgyűlési képviselője volt, számtalan alkalommal járt képviselői/választói körzetében. 
Miért volt olyan fontos ez a látogatás, hogy az országos sajtó, például a Vasárnapi Újság 
1902. június 1-jei száma első oldalon részletes cikkben és fényképekkel illusztrálva számolt 
be az eseményről? 

A neves fővárosi lap úgy fogalmazott: „Különösen kedvessé és érdekessé tette a kirándulást, 
hogy Apponyi magával vitte és bemutatta a jászberényieknek nejét, Klotild grófnőt.” Emiatt 
a jászberényiek is nagy lelkesedéssel fogadták a házaspárt. Felesége bemutatása mellett egy 
nagy fontosságú nyilatkozat bejelentését is tervezte a politikai helyzetről, ezért kísérte el 
az országgyűlés 35 képviselője (!) és számos neves befolyásos újságíró választókerületébe. 

25  Pesti Hírlap. 1907. február (29. évfolyam, 28–51. szám) 1907-02-15/40. szám

Jászberényiek gyülekeznek Apponyi gróf beszédéhez (1902)
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A jászberényi küldöttség már Hatvanban fogadta a közel 60 fős neves delegációt. A jászberé-
nyi vasútállomáson pedig nagyszámú helyi közönség várta, és nagy lelkesedéssel üdvözölték 
az érkező híres vendégeket. Száznál több (lovas)kocsiból álló menet vonult végig a zászlókkal 
fellobogózott jászberényi utcákon. A fogatokat a „Nádor huszárok” kék színű ezüst sujtásos 
egyenruhában kísérték végig. A helyiek diadalkaput is építettek. Apponyi gróf a város főterén 
mondta el híres és nevezetes beszédét számottevő hallgatósága előtt. A szónoki emelvény a 
mai Bathó-palotával szemben állott, és ennek erkélyéről hallgatta végig Apponyi grófné férje 
beszédét.A jászberényiek kedveskedésük jeléül készíttettek a grófról egy olajfestésű arcképet, 
amelyet az akkor Párizsban élő fiatal művész, Polgáry Géza festett meg. Apponyiné Klotild 
asszony már szinte folyékonyan beszélt magyarul, és a helyi nőegyesület meg is választotta 
tiszteletbeli elnökének. A jászberényi asszonyok egy aranyhímzésű jász-főkötővel26 ajándékoz-
ták meg. Erről a nevezetes eseményről a fővárosi lap fényképen is beszámolt.
Az ünnepélyes vendéglátás a Lehel-szállóban volt, ahol 1200 fős díszebéden szolgálták ki a 
vendégeket és a meghívottakat, és ahol a grófnő már az ajándékként kapott főkötőben jelent 
meg. A grófi pár és kísérete még aznap este vonattal visszautazott Budapestre. A Vasárnapi 
Újság részletes cikke arról is beszámolt, hogy ezen a nevezetes napon itt járt Herman Ottó, a 
kiváló természettudós, de ő nem vett részt az ünnepségeken. „Egész nap a jász népet, a jász 
építkezést tanulmányozta. Női népviseletet hiába keresett, azt már nem találta Jászberényben, 
régen kiszorította a »nájmódi«, az urasan szabott selyem és bársony ruházat.” 27

26 Ezt a nevezetes főkötőt később Klotild asszony férje halála után a jászberényieknek ajándékozta, és az a Jász 
Múzeumnak ma is meglévő becses darabja. 
27 Vasárnapi Újság. 1902. június 01. 22. szám 49. évfolyam

A jászberényi nők küldöttsége, akik átnyújtották Klotild asszonynak a jász főkötőt
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Részvétele a nők választói jogáért és egyetemi oktatásban való egyenjogúsításáért törté-
nő harcban (A magyar feminista mozgalmakban való tevékenysége)

A nők küzdelme az általános választójog megszerzéséért az 1860-as évektől indult el 
Angliából. Eleinte békés szervezkedéssel, petíciókkal próbálkoztak, később harciasabb 
módszereket választottak a jogukért harcoló nők. 1903-tól Emmeline Pankhurst28 
vezetése alatt kibontakozott szüfrazsett mozgalom hatalmas demonstrációkat szervezett, 
és tömeggyűléseken követelte a nők választójogát.29 A magyarországi nőket tömörítő 
szervezetek első hulláma a reformkort megelőzően, illetve azzal egy időben az arisztokrata 
nők részvételével indult el. Először 1861-ben alakult meg a „Magyar Gazdasszonyok 
Országos Egyesülete”, aminek alapítója és vezetője az egyik aradi vértanú özvegye, 
Damjanich Jánosné volt. A következő lépcső az első független magyar miniszterelnök 
özvegyének, gróf Batthyány Lajosnénak a vezetésével sikeresen kapcsolta össze a nemzeti 
ügyet az anyai programmal, és mindkettőt a hagyományos jótékonysági feladatokkal. 1896-
ban alakult meg az „Országos Katolikus Nővédő Egyesület”, a kenyérkereső nők anyagi és 
szellemi támogatásának programjával. Ezek a konzervatív jótékonysági feladatot is ellátó 
egyesületek céljaikat az anyai keretben fogalmazták meg. Náluk a fő hangsúlyt a nők anyai, 
családmegtartó szerepére helyezték.30 

28 Emmeline (Goulden) Pankhurst feminista mozgalom elindítója Angliában
29  A magyar Feminista Hálózat történetéből Forrás: http://alfoldiandrea.hu/2013/08/13/a-magyar-feminista-halo-
zat-tortenetebol/
30 Pető Andrea és Szapor Judit: A női esélyegyenlőségre vonatkozó női felfogás hatása a magyar választójogi 
gondolkodásra 1848‒1990. In: Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban. Forrás: http://tbeck.beckg-
round.hu/filo/htm/7/705.htm

Gróf Apponyi Albert a jászberényi kaszinó előtt
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Az ebben a mozgalomban résztvevő szervezetek szerepüket pártok felettinek tekintették, 
és minél több szövetségi partner támogatásának megnyerésére is törekedtek. Így alakult meg 
például a „Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége”, amelyet gróf Apponyi Albertné veze-
tett hosszú éveken át. Ez a szervezet 1904-ben jött létre, és Apponyiné férje segítségével is 
lobbizott a női ügyek érvényesítése érdekében.

1913. június 15‒20 között a Nemzetközi Női Választójogi Kongresszust Budapesten tar-
tották meg, ahol többek között a résztvevők a küzdelem pártsemlegességéről is határoztak. 
Ugyanennek az évnek decemberében a Magyarországi Nőszervezetek Szövetsége Szombat-
helyen tartotta meg országos gyűlését Apponyi Albertné elnökletével. Egyik legfontosabb 
döntésük az volt, hogy akciót indítot-
tak a jogi fakultás nők számára történő 
megnyitása érdekében. 1914-ben a Ma-
gyarországi Nőegyesületek Szövetsége le-
vélben fordult Jankovich Béla31 miniszter-
hez azt kérve, hogy nyissák meg a jogi kart 
és a műegyetemet a nők előtt. A kérvényt 
gróf Apponyi Albertné is aláírta. A kérel-
met első lépcsőben elutasították azzal az 
indoklással, hogy ezekből a szakokból 
az egyetemen már túlképzés folyik. Egy 
igen aktív sajtókampány is elindult, de az 
időközben kirobbant Nagy Háború követ-
keztében ez a kérdés pár évre „elaludt”. 
1917-ben került a téma ismét napirendre. 
Gróf Apponyi Albert volt az illetékes mi-
niszter, és előterjesztést tett a miniszterta-
nácshoz, hogy egy királyi rendelettel nyis-
sák meg az összes egyetemet a nők előtt. 
Azonnali igenlő válasz azonban most sem 
érkezett. Az ügy 1926-ban került újra na-
pirendre. A kérvény ezúttal gróf Klebels-
berg Kunó kiemelkedő kultuszminiszter 
asztalára került, aki azonnal megküldte az 
összes egyetemnek. A vidéki egyetemek – 
Szeged, Debrecen és Pécs ‒ rögtön igent 
mondtak, a pesti egyetemek közül a Pázmány Péter Tudományegyetem – az ELTE jogelődje 
– viszont határozottan elutasította. A sok huzavona végeredménye az lett, hogy a kultuszmi-
niszter felismerte, csak törvényben lehet ezt a kérdést véglegesen rendezni. Az 1926. évi XXIV. 
tc. kimondta: a női és a férfi középiskolai érettségi között nincsen különbség, és azok egyfor-
mán jogosítanak az összes egyetemre való bejutáshoz. Ezzel befejezést nyert a nők egyetemi 
egyenjogúsítása. 

31 1913–1917 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere volt, az általa vezetett szaktárca számos 
tanügyi reformot vezetett be vagy készített elő.

Apponyi gróf feleségével és három gyermekével
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Férje halála utáni tevékenysége

Férjének halála előtti végső napjai nagyon megviselték az érzékeny, szerető feleséget, aki 
mindvégig tudta, hogy alig van már remény és „ebben a korban mindenre el kell készülni.”32 
Gróf Apponyi Albert Genfben bekövetkezett halála Európában minden jelentős és befolyá-
sos újság címlapjára került. Az egész világ osztozott a gyászban. Részvéttáviratok és kon-
doleáló levelek tömegesen érkeztek az özvegyhez. Természetesen Magyarországról jött a 
legtöbb távirat: egyszerű emberek, különböző közületek, képviseletek és egyesületek ezrei 
írtak és fejezték ki részvétüket. 

 Férje halála után teljesen kimerült Klotild asszony. Orvosai utasítására Genfből Mont-
reuxbe utazott és ott tartózkodott majd egy hónapig teljes visszavonultságban. A grófnő csak 
a legközvetlenebb ismerőseinek látogatását fogadta. Az újságírók beszámolója szerint csak 
a magyar főtisztviselőkkel találkozott. Folyamatosan tájékoztatták az özvegyet azokról a 
cikkekről, amelyek a világsajtóban megjelentek Apponyival kapcsolatosan. Az újságírók-
nak csak a leányával sikerült néhány szót váltani: „Az izgalommentes montreux-i napok, 
hála Istennek jót tettek édesanyámnak, nyugalom és a jó levegő most már remélhetőleg 
hamarosan rendbe hozza. …remélhetőleg annyira jól érzi magát, hogy újból folytathatja 
régi tevékeny életmódját és visszautazhatunk Pestre.” Leánya beszámolójából kiderült, hogy 
az özvegyet meglátogatta Habsburg Ottó királyfi is.33

A Népszava 1933. februári száma azt írta (amely valótlan hírnek bizonyult), hogy a jász-
berényiek a megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot az özvegyének, gróf Ap-
ponyi Albertnének akarták felajánlani. Természetesen még nem vették fel a kapcsolatot az 
özveggyel, de remélték, az özvegy nem fog elzárkózni a felkérés elől.  Aztán ez csak pletyka 
lett, mert már korábban eldőlt, hogy Imrédy Béla lett a Jászság új országgyűlési képviselője.34

Férje halála után három hónappal ismét öröm köszöntött az Apponyi családra. Júlia 
leánya – gróf Pálffy Ferencné – egészséges fiúgyermeknek adott életet. Édesanyja, özv. gróf 
Apponyi Albertné végig a leánya mellett tartózkodott.35 A gyászoló grófnő jó félévvel férje 
halála után Vas vármegyének adományozta Apponyi Albertnek a koronázás alkalmából vi-
selt díszruháját, lószerszámát és nyergét.

1935 augusztusában Szegeden a nyári szabadtéri játékokon „Az ember tragédiája” előa-
dást akarta megnézni az özvegy grófnő. Vasárnap este indulva az előadásra, útközben rosszul 
lett és vissza kellett vinni a szállodai szobájába. A kihívott orvos tanácsára beszállították a 
szegedi egyetem sebészeti klinikájára. A klinika vezetője, Vidákovich Kamil nagy tekintélyű 
orvosprofesszor éppen nem tartózkodott Szegeden, de a helyettese az azonnali műtét mellett 
döntött, mivel a vizsgálat „vakbél irritációt” állapított meg. A grófnő kérésére telefonon ér-
tesítették a Budapesten tartózkodó fiát – gróf Apponyi Györgyöt –, aki azonnal intézkedett. 
ádám Lajos budapesti sebész professzorral haladéktalanul kocsiba ültek és éjféltájban meg-
érkeztek Szegedre. A professzor még az éjszaka folyamán megműtötte a grófnőt. A 8 Órai 
Újság beszámolója szerint a műtét hosszadalmas volt, de jól sikerült. Fia, György állandóan 
édesanyja betegágya mellett tartózkodott.36 
32 8 órai Újság. 1933. február (19. évfolyam, 26‒48. szám) 1933-02-07/30. szám
33 Magyarország. 1933. február (40. évfolyam, 26‒47. szám) 1933-02-22/43. szám
34 Népszava. 1933. február (61. évfolyam, 26‒48. sz.) 1933-02-09/32. szám
35Az Est. 1933. május (24. évfolyam, 99‒122. szám) 1933-05-25/118. szám
36 8 órai Újság. 1935. augusztus (21. évfolyam, 173‒197. szám) 1935-08-13/183. szám
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Felgyógyulás után tevékeny időszakok

A genfi Katolikus Kör díszebédjének szónoka özv. gróf Apponyi Albertné volt. A kör törté-
netében első ízben volt asszony a vezérszónok, amelyre a népszövetségi közgyűlés tagjait is 
meghívták. Érdemes az özvegy szavait felidézni: „Gyakran hallunk a nemzetek válságáról 
beszélni, … a szociális, a közegészségügy, a szellemi együttműködés terén a Nemzetek Szö-
vetsége megbecsülhetetlen eredményeket tud felmutatni.” Ekkor már jó tíz éve dolgozott a 
népszövetségben. Beszéde végén felhívta a keresztény kör figyelmét, hogy Budapestet, a 
magyar fővárost érte az a hatalmas megtiszteltetés, hogy itt fogják tartani a legközelebbi 
eucharisztikus kongresszust.37 

Még 1930 szeptemberében gróf Apponyi Albertné volt az első nő, akit a népszövetségi 
főbizottság elnökségébe is beválasztottak. A Népszövetség tanácsa 1937 szeptemberében 
tartotta közgyűlését Genfben. Magyarországot Tánczos Gábor,38 gróf Apponyi Albertné 
és Velics László39 delegátusok képviselték. Az őszi ülésszak napirendi pontja kiemelkedő 
volt, mivel a világ békéjére is kiható kérdések kerültek megvitatásra. 
37 Budapesti Hírlap.1937. szeptember (57. évfolyam, 198‒222. szám) 1937-09-24/217. szám
38 1930-tól gróf Apponyi Albert mellett Magyarország fődelegátusa a Népszövetségben, szeptembertől mindket-
ten részt vettek a Commission d’Etude pour l’Union Européenne munkájában. Forrás: Wikipédia.
39 lászlófalvi Velics László rendk. követ és megh. miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi 
tanácsos volt Svájcban 1934‒1937 között.

Özv. gróf Apponyi Albertné a Népszövetség 1937. szeptemberi genfi tanácskozásán
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Utólag sajnos tudjuk, hogy négy év múlva kirobbant a II. világháború. A Népszövetség 
nem sokat tudott segíteni a világ konfliktusainak megoldásában. Hivatalosan nem sze-
repelt a közgyűlés napirendjén a magyar egyenjogúság és a magyar kisebbségi kérdés. 
A kisantant miniszterei a csehekkel az élen mindent elkövettek, hogy ez a kérdés ne is 
kerüljön tárgyalásra. De a remény már felcsillant, hogy a tárgyalások Genfben folytatódni 
fognak, és előbb utóbb a megértőbb viszony kerül előtérbe. 

A Magyar Nők Szentkorona Szövetsége kegyelettel áldozott IV. Károly, az utolsó ma-
gyar király emlékének. A Szent Kereszt kápolnában özv. gróf Apponyi Albertné – aki a 
szövetség elnöke volt – tartotta a beszédet, és utána elhelyezték a szövetség koszorúját a 
kereszt lábánál. Az ünnepséget IV. Károly születésének 50. évfordulója alkalmából ren-
dezték meg 1937-ben. 

A szövetség megalakulásában kiemelkedő szerepet játszott Apponyi grófné. 1926. feb-
ruár 16-án alakult meg, és a célja az ezeréves eszme, a Szentkoronához való hűség, a 
jogfolytonosság és az önkéntes öröklési rend szerinti törvények ébrentartása volt. Megala-
kulásától haláláig Klotild grófnő töltötte be az elnöki tisztséget 16 éven keresztül.40   

Az Országos Kaszinóban tartották Apponyi „serlegvacsoráját”. Természetesen a 
nagyszámú előkelő társaság között ott volt özv. gróf Apponyiné, fia, gróf Apponyi György, 
gróf Eszterházi Móric és még számos neves közéleti személyiség. Az ünnepi beszédet 
Kornis Gyula, a képviselőház volt elnöke tartotta „Az élő Apponyi” címmel. Ebben a rövid 
tanulmányban nem részletezzük a méltató beszédet, csak néhány gondolatot emelünk ki 
Jászberény Európa-szerte híres és tisztelt volt országgyűlési képviselőjéről. „A nagyvilág 
Apponyiban a magyar nemzeti lélek megtestesítőjét szemlélte a nemzetközi fórumokon. 
(…) Mély vallásosságával egybeszövődött egyetemes humanizmusa a második fő eszme, 
amelyről a mai nemzedékeknek nem szabad megfeledkeznie. (…) A harmadik eszme, 
amelyet a mindenkor élő Apponyi lélekünkre köt, a nemzeti élet lényegének és erejének 
a közerkölcsiségben való szemlélése. (…) A közerkölcs elvéből már folyik a negyedik 
eszme, a népbarát politika. (…) Apponyi nemcsak eszméivel, hanem politikai jellemével 
is örök szuggesztiók eleven forrása. (…) Mindig aktuális ember maradt. Egyetemes 
friss érdeklődésének, folytonos fejlődőképességének, csodálatos szellemi expanziójának 
köszönhette, hogy 87 éves koráig mindig aktuális ember maradt nem csak kis hazája, de az 
egész világ számára.”41 Kornis Gyula nagyhatású beszédét a közönség lelkes éljenzéssel 
és tapssal fogadta.   

Magyarország Nőegyesületeinek Szövetsége 1942 májusában tartotta közgyűlését. 
Gróf Apponyi Albertné elnökként ekkor lépett fel utoljára nyilvánosan. Megnyitó beszédében 
áttekintette a szövetség eddigi működését. Talán érezte, hogy számára nem csak a széles körű 
közéleti tevékenysége, de a földi élet is hamarosan véget ér. Háborús idő lévén a közgyűlés 
javaslatára elfogadta a hadiárvák megsegítéséről szóló indítványt.42  

Halála előtt 4 hónappal egy nagyobb interjút készítettek az özvegy grófnéval, amelynek fő 
témája az volt, mi lesz a sorsa férje hátrahagyott kéziratainak. Még 1931-ben az országgyűlés 
megbízta a néhai grófot, hogy hosszú életének tapasztalatait emlékiratban rögzítse. 
40 Az országban sok helyen alakult meg vidéki szervezete, 1937-ben 1790 fő volt a tagság száma. A Sztójai 
kormány betiltotta, és végül 1946-ban Rajk László mint belügyminiszter oszlatta fel a szervezetet. Forrás: Magyar 
Katolikus Lexikon
41 Pesti Hírlap. 1940. február (62. évfolyam, 25‒48. szám) 1940-02-09/31. szám
42  Pesti Hírlap. 1942. május (64. évfolyam, 98‒122. szám) 1942-05-13/108. szám
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Apponyi gróf el is fogadta a megtisztelő felkérést – akkor volt 84 éves –, elvonult 
Gyöngyöspatára a családi birtokára és szorgalmasan jegyzetelte, rendezgette a feljegyzé-
seit. Még életében emlékiratainak csupán az első kötete jelent meg, amely az eseményeket 
1907-ig tárgyalta. 

Apponyi 1933 év elején meghalt, így emlékiratainak folytatását már nélküle kellett meg-
oldani. Az özvegy elmondása szerint, amikor férje Genfben hirtelen meghalt, ő maga is sú-
lyos beteg volt, és akkor nem tudott törődni az óriási írásbeli hagyatékokkal. Később – ami-
kor már jobban lett – átadta a kéziratokat Berzeviczy Albertnek, a Tudományos Akadémia 
akkori elnökének. Egy nagy ládában volt elkészítve Apponyi Albert összes beszédének 
teljes szövege a nagyon fontos kísérő megjegyzésekkel együtt. A pénz is hátráltatta akkor a 
munkát, nem volt kiadó, és időközben Berzeviczy Albert is meghalt. Az a kiadó cég, amely 
eddig megjelentette Apponyi munkáinak egy részét, különböző tulajdonosváltásokon esett 
át. Az özvegy várta, hogy a kiadó mikor lesz kész arra, hogy férje összegyűjtött munkája 
könyv formájában az olvasók kezébe kerüljön.43

Halála és emlékezés

Gróf Apponyi Albertné, a néhai magyar államférfiú özvegye 1942. szeptember folyamán 
meghalt. Évtizedeken át széles körű kulturális, jótékonysági és népegészségügyi mozgal-
makban vett részt. Munkáját mindenütt általános elismerés követte.44 Koporsóját a Farkas-
réti temető kápolnájában ravatalozták fel, ahol a kápolnát zsúfolásig megtöltötte a gyászoló 
közönség. A kormányzat részéről részt vett a temetésen Keresztes-Fischer Ferenc belügy-
miniszter, Szinyei Merse Jenő közoktatási miniszter és Bárczy István miniszterelnökségi 
államtitkár. Többen jelen voltak gróf Apponyi Albert volt minisztertársai és munkatársai 
közül is. Képviselték magukat azok az egyesületek, amelynek tevékenységében vezető 
szerepet töltött be az elhunyt grófnő. Mikes János45 szombathelyi püspök végezte az egy-
házi szertartást. A főváros által adományozott díszsírhelyen helyezték örök nyugalomra.46 

Kilenc esztendeig volt özvegy. „Nagy idők nagy tanúja” volt. Apponyi grófné rokoni 
kapcsolatban állt az angol királyi családdal, de sohasem beszélt erről a familiáris kapcso-
latról. Ilyen volt, szerény, egyszerű és mégis nagyúri. A család jó ismerője nyilatkozta a 
halála után: „Amikor utoljára láttam kevéssel halála előtt, még beteg sem volt. Oly friss és 
olyan halovány – elefántcsontszínű homloka szinte egybefolyt hófehér hajával.”47 

Amikor gróf Apponyi Albert 1933-ban meghalt, akkor a hamvait ideiglenesen a Má-
tyás templom kriptájában helyezték el. A nagy magyar államférfinak még életében az volt 
a kívánsága, hogy holttestét családi birtokának felszabadulása után szállítsák a Pozsony 
megyei Éberhárdra, mert ott szeretné aludni örök álmát. Gróf Apponyi Albertnét a Far-
kasréti temetőben hantolták el. Halálának egyéves évfordulóján holttestét exhumálták és a 
gyászmise után férjével együtt hamvaikat Éberhárdra szállították. A gyászmisén, amelyet 
a Mátyás templomban tartottak, a kormány részéről ott volt Kállay Miklós miniszterelnök 

43 Pesti Hírlap. 1942. május (64. évfolyam, 98‒122. szám) 1942-05-09/105. szám
44 Népszava. 1942. szeptember (70. évfolyam, 197–221. sz.) 1942-09-02/198. szám
45 A tekintélyes arisztokrata család, a gróf zabolai Mikes család sarja. Szombathelyi püspök volt 1911–1935 között.
46 Népszava. 1942. szeptember (70. évfolyam, 197–221. sz.) 1942-09-04/200. szám
47 Új Idők. 1942. (48. évfolyam, 27‒52. szám) Tanulmányok, bírálatok, ismeretterjesztő cikkek, útirajzok, kisebb 
elbeszélések (Kerekesházy József).
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és Radocsay László igazságügy-miniszter is. Gróf Apponyi György országgyűlési képvi-
selő, az elhunyt fia vezetésével az Apponyi család minden tagja megjelent a gyászmisén. 
A szertartáson Kátay Béla pápai kamarás, a budavári koronázó templom plébánosa mondott 
beszédet. 

A hamvak beszentelése után a koporsókat gépkocsival szállították Éberhárdra.48  Ez a 
nagyszerű asszony a kiegyezés évében született, és 2017-ben ünnepeljük születésének 150. 
évfordulóját. Talán nem mesterkélt az a következtetés, hogy ez az ősi francia, német és oszt-
rák főnemesi családok sarja milyen csodálatosan tudott azonosulni férjének hazájával, a 
magyar néppel, a magyar élettel és a magyar kultúrával. Őrizzük meg emlékét!

48 Pesti Hírlap. 1943. szeptember (65. évfolyam, 197‒221. szám) 1943-09-02/198. szám


