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Gróf Apponyi György a 19. század folyamán meghatározó szereplője volt a 

magyar politikai életnek.1 Tartalmas közéleti pályájáról azonban nem sok 

információ áll rendelkezésre a szakirodalomban, reformkori pályája kapcsán 

jellemzően kancellárként tesznek róla említést, mint az adminisztrátori rendszer 

bevezetőjéről,2 olykor országgyűlési szereplését is szóba hozzák,3 de leginkább 

felsorolásokban fordul elő a neve, mint a konzervatív csoportosulás kiemelkedő 

tagja. Az ezt megelőző évekből, karrierjének kezdetéről elvétve tesz említést 

egy–egy lexikoni szócikk, amelyben megemlítik iskoláit, illetve betöltött 

tisztségeit.4 

                                                   
1 A tanulmány a Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyei TÁMOP-4. 2./B-10/-2010-
0024 című pályázat támogatásával készült. 
2 Például: VÖRÖS Károly (szerk.): Magyarország története tíz kötetben. 5/1. kötet 1790–1848.; 
GERGELY András (szerk.): Magyarország története a 19. században. Osiris, Budapest, 2003.; 
VELIKY János (szerk.): Polgárosodás és szabadság. Debrecen, 1999.; CSORBA László – VELKEY 
Ferenc: Reform és forradalom 1790–1849. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.; ANDICS Erzsébet: 
Metternich és Magyarország. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 214–216.; DÉNES Iván Zoltán: 
Közüggyé emelt kiváltságőrzés. A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es 

években. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 75–76.; 135–137. 
3 HORVÁTH Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből. II–III. kötet Pest, 1868.; MOLNÁR 
András: „Viam meam persequor.” Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig: politikai 
életrajz 1807–1848. Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 
4 Az alábbi kötetek tartalmaznak önálló szócikk formájában életrajzi adatokat Apponyi Györgyről: 
Magyar Nagylexikon. II. kötet. Főszerkesztő: ÉLESZTŐS László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1994. 231–232.; A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002. Főszerkesztő: GLATZ 
Ferenc. I. kötet. MTA Társadalomkutató Központ – Tudománytár, Budapest, 2003. 53.; MARKÓ 
László: A magyar állam főméltóságai. Magyar Könyvklub, Budapest, 2000. 269–270. Genealógiai 

munkák: NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I. 
Budapest, 1857.; KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet. Grill Károly Könyvkiadó 
Vállalata, Budapest, 1911.; Magyar nemzetségi zsebkönyv. I. Főrangú családok. Kiadja a Magyar 
Heraldikai és Genealogiai Társaság. Budapest, 1888. (E genealógiák digitalizálva: Arcanum DVD 
könyvtár IV. Családtörténet – heraldika – honismeret. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2003.) 
GUDENUS János József (szerk.): A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I. kötet 
Natura, 1990. 62–64.; Magyar császári és királyi kamarások ősfái 1740–1918. I. kötet. A–G. 
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A tanulmányban Apponyi György hivatalnok–politikusi karrierjének kezdeti 

állomásait kívánom bemutatni,5 amely azonban nem egy minden részletre 

kiterjedő ismertetés lesz, mivel a gróf pályájának ezen időszakához kevés forrás 

áll rendelkezésre, azok is elsősorban a hivatalos akták között, amelyek bővebb 

tartalmi kifejtésre nem adnak lehetőséget. A kutatás során nem sikerült ráakadni 

Apponyi személyes levéltárára, így bizonyítványai, magánéleti utalásokat 

tartalmazó levelezése vagy egyéb személyére vonatkozó információt 

felvonultató források nem állnak rendelkezésre. A gróf egyes pályaszakaszait 

illetően aránytalan a források megoszlása, karriertörténetének első tíz évéről 

lényegesen kevesebb forrás tudósít, mint az 1840-es évekbeli szerepvállalásairól, 

amely bővelkedik forrásokban, különösen kancellárságának időszakából.   

 

Származás és tanulmányok 

 

Apponyi György a nagyapponyi Apponyi család hőgyészi ágának 

leszármazottja. A família ezen ága Apponyi Lázár képviseletében a XVIII. 

század folyamán telepedett le Tolna megyében, majd házasság révén jutott 

Kánya és Ireg birtokokhoz. Apponyi Lázárt 1719 folyamán emelték bárói 

rangra, 1739-ben grófi címet kapott maga és utódai számára; 1732-ben pedig az 

egész Tolnai Uradalmat megvásárolta gróf Wallis Olivértől.6  

Fia, György (1722–1782) 1773-ban vásárolta meg Claudius Florimundus 

Mercytől a Hőgyészi Uradalmat, amely 1723-ban lett a Mercy család 

uradalmának központja és 1753-ban mezővárosi rangot is kapott. 1722-től 

kezdte meg a Mercy család a terület (újra)benépesítését, főként német telepesek 

érkeztek a Tolna megyei uradalomba. Apponyi György azonban, aki 1777-től 

haláláig a megye főispánja volt,7 kevésbé volt toleráns a lutheránus telepesekkel, 

de törekedett a békés viszony fenntartására.8  

                                                                                                                             
Összeáll.: VÁSÁRHELYI Miklós és SZLUHA Márton. Heraldika Kiadó, Budapest, 2005. 55.; 
PÁLMÁNY Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja. 1825-1848. I. kötet 
Argumentum Kiadó – Országgyűlési Hivatala, h. n., 2011. 276-278. 
5 Apponyi György reformkori közéleti pályájának rövid áttekintése: CZINEGE Szilvia: Megyei 
aljegyzőből magyar udvari kancellár – gróf Apponyi György a reformkorban. In: Szemelvények 
ötszáz év magyar történelméből. Szerk. ANTOS Balázs-TAMÁS Ágnes Szeged, 2011. 23–35., 

Apponyiról, a kancellárról bővebben: CZINEGE Szilvia: Gróf Apponyi György a politikus 
hivatalnok – kancellár és kancellária a reformkor végén. Századok 2012. 3. sz. 609-652. 
6 VÁRNAGY Antal: Hőgyész. Községtörténeti monográfia. II. kötet 1722–1945. Hőgyész 
Nagyközség Önkormányzata, 1998. 78-83. 
7 1764-től Máramaros főispánja volt. VÁRNAGY 84. 
8 SZITA László: A lutheránus németség bevándorlása és településtörténete Tolna megyében a 
XVIII. században. In: Tolna Megyei Levéltári Füzetek 5. Szekszárd, 1996. 94. 
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Az uradalmat Apponyi György fia, Antal (1751–1817) örökölte, aki két 

évtizedig szintén főispáni tisztséget töltött be a megye élén. Apponyi Antalt 

kortársai műveltnek, művészeteket és tudományt pártolónak tartották;9 aktívan 

részt vett a település és az uradalom korszerűsítésében,10 a Szekszárdon 

alapítandó gimnázium ötletét is pártolta, s javasolta, terjesszék előbb a 

vármegye, majd az uralkodó elé.11 

Apponyi Antal halálát követően három részre osztották fel a Hőgyészi 

Uradalmat, amely ettől kezdve egyre inkább aprózódott. Az elsőszülött György 

(1780–1849) örökölte a hőgyészi részt, a Felvidéken pedig Eberhard birtokát. 

György Bécsben tanult a Theresianumban két fivérével (Antal és Sándor), majd 

magántanítót fogadtak melléjük. Később császári kamarás és tábornok lett. 

Feleségül vette Zichy Anna grófnőt, házasságukból négy gyermek született: 

Leopoldina, Károly, Franciska és György.12  

A család házasodási szokásai illeszkednek a korszakban jellemzőekhez: 

rendszerint más arisztokrata családok tagjainak fogadnak örök hűséget, s 

emellett meghatározó lehetett még a politikai hovatartozás is. Az Apponyiak 

genealógiai tábláin előforduló nevek között akad a korszakban fontos közéleti 

szerepet betöltő család is, így például Zichy, Sztáray, és ezek révén a Dessewffy, 

vagy akár a Batthyány is. Gróf Sztáray Mihály (1749–1798) a Tiszán inneni 

kerületi tábla ülnöke majd császári és királyi kamarás gyermekei voltak Albert 

és Eleonóra. Albertnek, aki a reformkori politikai közélet tevékeny résztvevője 

volt a konzervatív táboron belül, két feleségtől négy gyermeke született, köztük 

Júlia is,13 akit ifjabb Apponyi György 1840. április 23-án feleségül vett.14 

Sztáray Eleonóra férje gróf Dessewffy József lett, aki mind a politikai mind az 

irodalmi élet területén jeleskedett; gyermekeik Aurél, Emil és Virginia voltak.15 

A Batthyány család kettős vonatkozásban is rokoni összeköttetésben állt az 

Apponyiakkal: Batthyány Lajos felesége, Zichy Antónia grófnő és ifjabb 

Apponyi György unokatestvérek voltak, valamint Batthyány apósa, gróf Zichy 

Károly másodszori nősülésekor Apponyi testvérét vette el (Apponyi Franciska), 

                                                   
9 GUTAI Miklós: Tolna megye egészségügyének története 1801. és 1831. év között. In: 
Tanulmányok Tolna megye történetéből 6. Szekszárd, 1974. 211.  
10 VÁRNAGY 86-87. 
11 HADNAGY Albert: Szekszárd város küzdelme a gimnáziumért 1793–1813. In: Válogatás Dr. 
Hadnagy Albert munkáiból. Tolna Megyei Levéltári Füzetek 1. – A főlevéltárnok. 126.  
12 VÁRNAGY 91–93.  
13 NAGY Iván 10. kötet 866. 
14 KEMPELEN 1. kötet 144. Júlia húgát pedig Apponyi Gyula, György unokatestvére vette feleségül. 
NAGY Iván 10. kötet 860. 
15 NAGY Iván 3. kötet 306. 
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első felesége Batthyány-lány (Batthyány Antónia) volt.16 Nyílván ez a tény is 

hozzájárult Batthyány Lajos Apponyi iránt érzett ellenszenvéhez.17 

Ez a rövid család- és birtoktörténeti összefoglalás is jól reprezentálja, hogy 

Apponyi György előkelő, grófi család leszármazottja volt, amelynek tagjai 

fontos megyei tisztségeket töltöttek be, s emellett részt vettek a megyei élet 

korszerűsítésében; így az ifjú gróf örökül kapta a hivatalnoki pálya befutásának 

lehetőségét. Ennek szolgálatában álltak jogi tanulmányai, amelyeket a pozsonyi 

jogakadémián végzett el 1823 és 1826 között.  

A Pozsonyi Királyi Akadémia a korszak jelentősebb felsőoktatási 

intézményei közé tartozott bölcsészeti és jogi képzéssel. Mindkettő kétéves volt, 

előbbi a gimnáziumban elsajátított ismereteket mélyítette, míg utóbbi a hazai jog 

és közigazgatás oktatására helyezett hangsúlyt, mivel nem titkolt célja volt olyan 

szakemberek képzése, akik a birodalomkomplexum közigazgatásban 

teljesíthetnek szolgálatot. A jogi képzés feltétele volt a bölcsészeti képzés 

sikeres elvégzése. A jogi képzésen belül természeti magán- és közjogot, 

világtörténelmet, magyar magán- és büntetőjogot, politikai és kamerális 

tudományokat, valamint magyar nyelvet és irodalmat tanítottak.18 Apponyi 

tanulmányairól ezen kívül Reviczky Ádám magyar kancellár egyik felterjesztése 

ejtett néhány szót, miszerint kiváló eredménnyel fejezte be az iskolát.19  

 

Kezdetek: fogalmazó, titkár, kamarás és táblabíró 

 

Apponyi György reformkori karrierjének egyes állomásai a meglévő források 

alapján jól rekonstruálhatóak, azonban nem tudjuk meg belőlük, hogy mi történt 

vele azon tizenegy év alatt, amíg a kancellárián vagy a királyi táblán teljesített 

szolgálatot, milyen hatások érték, milyen volt a napirendje. 

A korszak hivatalnokvilágába a számos visszaemlékezésen túl betekintést ad 

Waltraud Heindl egyik kötete is, amelyben nemcsak a hivatalnokok 

mindennapjait mutatja be a szerző, hanem azt is, milyen elvárásoknak kellett 

megfelelniük, milyen nehézségekkel kellett szembenézniük.20 II. József 

                                                   
16 NAGY Iván 12. kötet 375. 
17 MOLNÁR 2007. 293. 
18 NOVÁK Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága. MTA Egyetemtörténeti Albizottság, 
Budapest, 2007. 7–13. Az Apponyira vonatkozó adatsor: Apponyi Georgius, 18 éves, rk., hung., 
Comes, sz: Posonium, a: SCRAM camerarius, tan.: 1826J2. NOVÁK 316.  
19 Reviczky Ádám magyar udvari kancellár felterjesztése 1830. július 21-én. Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv (továbbiakban: HHStA), Minister Kolowrat Akten (továbbiakban: MKA) 1830:1891.  
20 Waltraud HEINDL: Gehorsame Rebellen. Bürökratie und Beamte in Österreich 1780 bis 1848.  
Böhlau Verlag, Wien–Köln–Graz, 1991. Továbbá egy korábbi magyarul megjelent tanulmánya: 
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uralkodása idején számos rendelettel szabályozták a hivatalnokok életét. Ilyen 

volt például a minősítési lista („Konduitelisten”), a fekete lista vagy az 

ansziennitás elve, vagyis a hivatali hierarchiában mindenkor a hosszabb 

szolgálati idővel rendelkező hivatalnoké az elsőbbség.21 Annak, hogy valakiből 

„állami”22 hivatalnok legyen, fontos kritériuma volt a megfelelő szakképesítés. 

A korszakban, ha valaki magasabb hivatali pályát kívánt befutni, ajánlatos volt, 

valamelyik egyetem jogi fakultásának elvégzése (Bécs, Prága, Löwen, Freiburg, 

Breisgau, Lemberg vagy Pest), a teljes stúdium öt évet tett ki, ami egy két illetve 

három éves képzésből állt.23 Majd ezt követően helyezkedhettek el a frissen 

végzettek a hivatalokba, amely azonban egyes esetekben sokáig is elhúzódhatott, 

vagy akár feledésbe is merülhetett. Az állásért folyamodó kérelem először is 

ahhoz a hivatalhoz érkezett be, ahová a pályázó az állásra jelentkezett. Ezt 

követően megvizsgálták a jelentkező körülményeit, a rendőrséget is bevonták az 

eljárásba. Ha mindent rendben találtak, akkor a kérelmet felterjesztették az 

uralkodó elé, ami először a kabinet elé került, majd az államtanácshoz, és a 

döntést követően a kabineten keresztül ismét az uralkodó elé, jóváhagyandó a 

tanács döntését.24  

A hivatalnokok napirendje mondhatni rutinszerű volt, az átlagos munkaidő 

kilenctől délig tartott, majd egy hosszabb ebédszünetet követően kezdődött a 

délutáni munkaidő három órakor és tartott este hatig; az ebédidőt legtöbbször 

családi körben töltötték el.25  

És milyen is volt belülről a „rendszer”? Erre a kérdésre választ adhat a 

korszakra vonatkozó memoárirodalom, köztük például Friedrich Wilhelm 

Grunow visszaemlékezése az osztrák kancelláriánál töltött éveire, amelyben 

betekintést ad egy hivatalnok mindennapjaiba, lelkiállapotába, amely alapján 

egy általános képet nyerhetünk a hivatalnoki létről.26  

                                                                                                                             
Waltraud HEINDL: A felsőszintű bürokrácia kialakulásáról Ausztriában (1780–1867). In: 
Történelmi Szemle 1987–88. 1. sz. 16-23. 
21 HEINDL 1991. 22-37. 
22 A szerző állam-definíciója: „egy uralom alatt egyesültek összessége”. Uo. 59. 
23 Uo. 100. 
24 Uo. 75.  
25 Uo. 226. 
26 Friedrich Wilhelm GRUNOW: Aus der Kanzlei in Österreich. Leipzig, 1845. Művében két 

szépirodalmi alkotást ajánlott az olvasók figyelmébe, amelyek a hivatalnokok életével 
foglalkoznak: Christoph Martin Wieland: Abderiten (a Der Teutsche Merkur című lapban jelent 
meg 1774 és 1780 között) és August von Kotzebue: Krähwinkliaden című műveit. [Összefoglaló 
címe Kotzebue két művének: Die deutschen Kleinstädter (1803) és Des Esels Schatten oder der 
Process in Krähwinkel (1809) című írásainak, amelyekben a korabeli hivatali életet állította 
pellengérre. (A ’Krähwinkel’ kifejezésnek a magyar nyelvben a ’Mucsa’ főnév vagy a ’mucsai’ 
lebecsmérlő jelző felel meg, szószerinti fordításban ’pletykás kisváros’.)]  
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Grunow az arisztokrata származású hivatalnokokat szerencsésnek tartotta, 

mivel ha tehetségek voltak, akkor a legjobb kilátásokkal kezdhették meg 

hivatalnoki pályájukat. Problémásnak tartja viszont – ahogy más memoárírók is 

–,27 hogy a legtöbb hivatal túlzsúfolt a személyzetet illetően, sok hivatalnokot 

alkalmaztak számfelettiként, fizetés nélkül; később a megüresedett álláshelyeket 

belőlük töltötték fel.28  

Grunow a hivatalnokok lelki alkatát jellemezve Schiller sorait idézte: „ha 

egyenként nézzük őket, akkor okosak és értelmesek, ha testületben, akkor rögtön 

egy bolond lesz belőlük.”29 Majd így folytatta: „A legszomorúbb az egészben az 

egyes embert nézve, hogy az embernek a legszebb éveiben kell belélegeznie ezt 

az illatos kolostori levegőt, ahol a lélek megcsontosodik és minden jobb és 

szabadabb érzés eltompul. A lélek egyre inkább elfásul.”30 Az idézett sorok 

meglehetősen komornak és ridegnek festik le a hivatalnokok világát, amelyben 

az egyén előbb–utóbb feloldódik. 

Apponyi a pozsonyi jogi akadémia elvégzését követően jurátusként 

helyezkedett el a királyi ítélőtáblánál, valamint Tolna megyében aljegyzőként – 

írja a legtöbb életrajzi összefoglaló. A személynöki levéltárban azonban nincs 

nyoma annak, hogy Apponyi György jurátusi gyakorlaton lett volna a királyi 

ítélőtáblánál – azzal a megjegyzéssel, hogy 1826 elejétől 1827 végéig hiányzik a 

jurátusok névjegyzéke –, továbbá annak sem, hogy ügyvédi vizsgát tett volna.31 

Aljegyzői kinevezésének pontos időpontjára sincs adat a Tolna vármegye 

közgyűlésének jegyzőkönyveiben (1826–1828). Az 1827. évi jegyzőkönyvben 

ugyan szerepel egy tisztújítás, de Apponyi nevét nem említik a kinevezettek 

között, pedig ekkor kerülhetett sor kinevezésére. Aljegyzőségét említi viszont 

egy későbbi forrás 1840-ből, amikor is a királyi táblához nevezték ki 

táblabárónak. Egy évről évre vezetett táblázatban tartották nyílván a királyi tábla 

személyzetét, annak változásait, s az újonnan bekerült tagok eddig teljesített 

szolgálatáról egy hosszabb–rövidebb leírás készült. Apponyi esetében az első 

információ Tolna megyei aljegyzőségére vonatkozik, amely tisztségben 1827. 

szeptember 1-től 1829. április 1-jéig tevékenykedett.32 Hogy Apponyi egyébként 

részt vett-e a vármegyei közgyűlések ülésein, nem állapítható meg pontosan a 

jegyzőkönyvekből, mivel az adott közgyűlés jegyzőkönyvének az elején ugyan 

                                                   
27 Például: Franz TUVORA: Briefe aus Wien von einem Eingeborenen (1844) ismerteti: HEINDL 

1991. 51–52.  
28 GRUNOW 12–27. 
29 Uo. 47. 
30 Uo. 49. 
31 Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: MOL) O 78 Protocolla neo–censuratorum 
advocatorum 4–5. kötet (1809–1837); MOL O 80 Acta iuratorum 2. cs. (1811–1837)  
32 MOL O 56 Személyzeti, ügyviteli vegyes iratok 1. cs. 291. és 310. f. 
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felsorolták azon személyeket, akik részt vettek az ülésen – de név szerint 

leginkább csak a tisztségviselőket, illetve a tekintélyesebb birtokosokat 

említette, a többiek „és más nemesek” címszó alatt szerepeltek.33 Ugyanakkor 

bevett gyakorlat volt, hogy ha a birtokos nem jelent meg a közgyűlésen, akkor 

követet küldött maga helyett, aki lejegyezte az ülésen elhangzottakat. Idősebb 

Apponyi György levéltárában is maradt fenn néhány hasonló jelentés.34  

A birtokok révén nemcsak Tolna megyében voltak a családnak érdekeltségei, 

hanem Pozsony vármegyében is, viszont az adatok szórványos jellegéből úgy 

tűnik, nem vettek részt intenzíven egyik vármegye politikai életében sem.35  

Közel háromévnyi tapasztalatszerzést követően 1829. április végén került a 

Magyar Udvari Kancelláriához, ahol fizetés nélküli fogalmazógyakornokként 

alkalmazták.36 Már 1830 nyarán Reviczky kancellár felterjesztésében javasolta 

Apponyi tiszteletbeli fogalmazóvá történő kinevezését, korábbi érdemeire 

hivatkozva: „Gróf Apponyi, miután kitűnő eredménnyel befejezte tanulmányait 

és mind jurátusként a királyi ítélőtáblánál, mind pedig Tolna megye 

aljegyzőjeként gyakorlati ismereteket szerzett a közigazgatás területén, 1829-es 

kérelmére a Magyar Udvari Kancelláriához gyakornokként alkalmaztatott, és 

[…] minden törekvésével a legfelsőbb szolgálatra képezte magát.” A 

felterjesztés augusztus végén került Kolowrat asztalára, aki a kinevezés előtt egy 

vizsgálatot rendelt el, hogy „gróf Apponyi György a Magyar Udvari Kancellária 

fogalmazógyakornoka a magyar udvari kancellár által javasolt tiszteletbeli 

titkári kinevezésre tökéletesen és minden vonatkozásban érdemes-e.” A 

kinevezésről szeptemberben készült el a legfelsőbb kézirat; amely Apponyit 

                                                   
33 Tolna Megyei Levéltár (továbbiakban TML) Protocoll anni 1825–1828. A tisztújítás: Protocoll 
anni 1827. 1195–1208.  
34 TML, Apponyi család levéltára 179. doboz idősebb Apponyi György iratai (1817–1849)   
35 Pozsony vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei 1836–1842. (MOL X 43218–43222) 
Ifjabb Apponyi Györgyöt 5 alkalommal említik a jelenlévő „ország nagyjai” között: 1839. május 
13., június 12., július 1., augusztus 1., szeptember 2. (MOL X 43219–43220) A Borovszky–
sorozat Pozsony vármegyére vonatkozó kötetében található egy gyűlés leírása (1840. június 12.), 
ahol Apponyi Györgyöt táblabírói pozícióban említik, viszont nincs egyértelműsítve, apáról vagy 

fiáról van-e szó. BOROVSZKY Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország 
monografiája : a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, 
hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. 
14. kötet, Pozsony vármegye és Pozsony szabad királyi város. Apollo Irodalmi Társaság, 
Budapest, 1895. 644–646. A jegyzőkönyvekben az esetnek nincs nyoma. (MOL X 43220) 
36 MOL A 80 Personalis et salarialis status cancellariae 1835–1867 1. kötet; MOL A 81 Index 
iuramentorum (1782–1848) 1–2. kötet (MOL X 23354) 
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Dessewffy Auréllal és Almássy Móriccal együtt tiszteletbeli fogalmazóvá 

nevezte ki, immár fizetett állásba („in eine wirkliche besoldete Stelle”).37  

A következő lépcsőfok a hivatali ranglétrán a tiszteletbeli titkárrá történő 

kinevezése volt 1832-ben. Viszont mind a kancelláriai levéltárban, mind 

Kolowrat iratai között csak egy üres akta található, rajta a kinevezettek 

névsorával. Így az előléptetésről csak annyit tudunk meg, hogy Reviczky Ádám 

1832. augusztus 22-én terjesztette fel javaslatát a kinevezéseket illetően, és a 

döntést októberben iktatták a kancellárián.38 

Apponyit 1835-ben nevezték ki császári és királyi kamarásnak, az eljárásról 

egy elég részletes akta maradt fenn, benne az apa és a fiú kérelme a tisztség 

odaítéléséért, illetve ennek megtörténte után a köszönőlevelek – a hivatalos 

iratok mellet.39  

Az aktában lévő iratok nemcsak azt mutatják be, hogyan kapta meg személy 

szerint Apponyi György a kamarási kinevezést, hanem azt is, hogy milyen 

lépésekből állt egy ilyen magas tisztség megszerzése a kérelem elküldésétől 

egészen a kinevezésig, és mennyi időt vett igénybe egy ilyen eljárás. Jelen 

esetben ez közel fél évet tett ki, és ez idő alatt több levélváltásra is sor került az 

udvari hatóságok között, hogy a jelölt valóban méltó-e a kinevezésre, illetve a 

majdani fizetést illetően is folytak az egyeztetések. 

Az idősebb és az ifjabb György is írt egy–egy kérelmet, egyik sincs datálva, 

csak az apának egy levele július másodikáról, amely feltehetőleg a már korábban 

megírt kérelem kísérőlevele lehet, ezért a kérelmek vélhetően júniusban 

keletkezhettek, tekintve, hogy a kapcsolódó hivatalos iratok júliusi keltezésűek. 

A kísérőlevélben az apa kérte, hogy fia kérelmét „teljesen használhatatlanként 

semmisítsék meg”,40 majd fia kinevezését kérvényezte. A kérelmek szövegezése 

szinte szóról szóra megegyezik, egyedül a mondatok alanya különböző, így az 

apa kérésének oka nehezen fejthető meg. Idősebb Apponyi György ekkor – 

ahogy a kérelemből is kiderült – császári és királyi kamarás, így nem lehet 

meglepő, ha pozíciójánál fogva fia ügyének sikeressége érdekében fellépett.  

Az apa kérelme szerint: „Hivatásától lelkesülten, az államnak hasznos 

szolgálatot teljesítve,41 fiam, György a Magyar Udvari Kancellárián már hat éve 

                                                   
37 MOL A 39 Acta praesidialia 1830:11232 és 1830:13878; HHStA, MKA 1830:1891.; MOL A 80 
1.k., MOL A 81 1–2.k.; CSENGERI Antal: Magyar szónokok és statusférfiak. Budapest, 1851. 235. 
38 MOL A 80 1.k., MOL A 81 1–2.k., MOL A 39 13963.; HHStA, MKA 1832:2176.  
39 Tartalmazza a kérelmet, a magyar kancellár véleményét, a legfelsőbb leiratot és a fizetésről is 
tájékoztatást ad. HHStA, Hofarchive, Oberstkämmereramt B Akten, 1835:297. 
40 „jene Bittschrift, welche mein Sohn selbst um die k.k. Kammererwürde einlage, bitte ich Euer 
Exzellenz, als ganz unbrauchbar zu vernichten” 
41 A korabeli német nyelvű szövegekben leginkább a ’der Staat’ főnevet használták a birodalom 
megjelölésére, ritkábban fordult elő a ’das Reich’ vagy a ’die Monarchie’ főnév. Apponyi György 
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minden szorgalmával csekély tevékenységének szenteli magát […]” Ezt követően 

esett szó a felmenőkről, akik közül többen magas tisztséget töltöttek be, majd a 

szülők érdemei zárták a kérelmet: idősebb György császári és királyi kamarás, 

felesége pedig csillagkereszt–renddel kitüntetett hölgy volt.   

Az irat beérkezését követően a magyar kancellár felszólítást kapott, hogy 

nyilatkozzon ifjabb Apponyi György erkölcsi életéről, hivatali pályafutásáról, 

politikai hovatartozásáról és anyagi helyzetéről. Mindez pusztán formalitás 

lehetett ez esetben, mert a főkamarás már ekkor alkalmasnak találta az udvari 

titkárt a tisztség elnyerésére. Reviczky jelentése szerint ifjabb Apponyi György 

„egy tehetséges, képzett fiatalember, akinek eddigi erkölcsi pályafutásában nincs 

kivetnivaló és jó politikai alapelveket képvisel.” Mivel szülei még élnek, ezért 

saját vagyona nincs, de nem csekély örökségben reménykedhet, ezért ebből a 

szempontból is alkalmasnak találta a kancellár az ifjú grófot a kamarási 

kinevezésre.  

Október 30-án kapott értesítést a kinevezésről Apponyi, az Udvari Kamara 

elnöke, valamint a Wiener Zeitung.  

November 5-i keltezésű az idősebb és ifjabb Apponyi György köszönőlevele. 

Az apa elnézést kért, amiért ő válaszolt fia nevében, de az betegsége miatt 

Magyarországon tartózkodik. Az ifjabb György szintén erre hivatkozott a 

késedelem miatt.  

A fenti felterjesztések tanúsága szerint Apponyi György ügybuzgó, 

szorgalmas és lojális hivatalnokként emelkedett egyre feljebb a hivatali 

ranglétrán. Ez a korai pályaszakasz jól illeszkedik a családi sémába, amit 

alátámaszt az is, hogy a kamarási tisztségért benyújtott kérelemben hivatkozás 

történik a családi példára.  

Kancelláriai pályafutását a titkári tisztséggel fejezte be egyelőre, hivatali 

karrierje az 1839-40. évi országgyűlést követően a Királyi Kúria királyi tábláján 

folytatódott táblabárói minőségben. 

Kinevezéséről egy részletes akta maradt fenn mind a Magyar Udvari 

Kancellária,42 mind az államtanács levéltárában,43 amely tartalmazza Apponyi 

György kérelmét is 1840 szeptemberéből, amelyben a kinevezésért folyamodva 

hivatkozott a Tolna megyében töltött fizetés nélküli, majd a magyar udvari 

kancellárián teljesített tizenegy évnyi szolgálatára, és azon kívánalmára, hogy 

minden erejét és tudását a legfelsőbb szolgálatnak szentelje. A kancellária 

                                                                                                                             
leginkább a ’der Staat’ megjelölést alkalmazta, ezért a fordításokban ennek megfelelően az ’állam’ 
főnevet fogom használni.  
42 MOL A 39 1840:15671.; MOL A 62 Libri Regni dignitatum (secundae classis) 1786-1867. 10. 
kötet 90. oldal 
43 HHStA, KA, StR Akten 1840:5197.    
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október 7-én küldte felterjesztését Bécsbe, amelyben megjelölte, kiket tart 

alkalmasnak az eddig gróf Nádasdy Lipót által betöltött táblabírói pozícióba: a 

királyi tábla első helyen jelölte Apponyit „fent nevezett dicséretes szolgálata, 

kitűnő tulajdonságai és érdemei” alapján. Második helyen jelölte ifjabb gróf 

Zichy Ferencet, császári és királyi kamarást, a Fiumei Kormányzóság tanácsosát, 

kitűnő sikerei miatt, és harmadik helyen báró Podmaniczky Lajost, szintén 

császári és királyi kamarás, aki a tisztség betöltéséhez szükséges ismeretekkel és 

képességekkel mind rendelkezik. A jelöltek felsorolását követően szerepel a 

kancellária álláspontja: a táblabárói tisztségbe gróf Apponyi Györgyöt 

javasolták, a kancellárián teljesített szolgálata, kiváló tulajdonságai miatt, 

valamint azért is, mert „minden alkalommal, nevezetesen a legutóbbi 

országgyűlésen is a jó ügy szolgálatára törekszik.” Kussevits Lajos tanácsos 

október 21-én a következőket írta a jegyzőkönyvre: „A Magyar Udvari 

Kancelláriánál töltött szolgálatom alapján teljes mértékben igazolni tudom a 

kancellária dicséretre méltó bizonyítványát gróf Apponyi Györgyről, mivel 

nevezett referensségem alá tartozott, minden tekintetben megfelelő szolgálatot 

tett.” Nem emelt kifogást a gróf kinevezése ellen, november elején a legfelsőbb 

határozat Apponyi Györgyöt nevezte ki a királyi táblára Nádasdy Lipót helyére 

táblabárónak. Ezt követően november 12-én ült össze a Magyar Udvari 

Kancellária tanácsa, ahol ismertették a felterjesztést valamint az uralkodói 

döntést, s Mailáth Antal tájékoztatta a személynököt Apponyi kinevezéséről.44 

Az 1723-ban felállított Királyi Kúria számított a korszakban a legfelsőbb 

bírói fórumnak, hétszemélyes táblája fellebbviteli bíróság volt, királyi táblája 

első- és másodfokú bíróságként egyaránt működött; első fokon főként hűtlenségi 

és felségsértési perekben ítélkezett, másodfokon pedig az alsóbb bíróságok 

fellebbviteli fóruma volt.45 A királyi tábla végezte a Kúria munkájának jelentős 

részét, ennek megfelelően szervezete és feladatköre is összetettebb volt. A tábla 

elnöke a személynök volt, őt rangban a két királyi táblai főpap követte, akik a 

személynök távolléte esetén polgári ügyek tárgyalásakor helyettesítették. 

Büntető perekről folyó tanácskozáson azonban papok nem vehettek részt, így a 

rangban utánuk következő két táblabáró egyike elnökölt. Az elnök és a többi tag 

kiválasztása esetén fontos kritérium volt a „meglett kor”, vagyis elsősorban 

olyan férfiakat neveztek ki valamely tisztségre, akik korábban valamilyen 

beosztásban bizonyíthatták lojalitásukat valamint jogi és közigazgatási 

ismereteiket. A királyi tábla évente maximum hét hónapot ülésezett, a negyvenes 

években pedig 200–217 napot, ami esetenként több mint 300 ülést foglalt 

                                                   
44 MOL O 71 Acta praesidialia Tabulae Regiae 840.  
45 CSIZMADIA 189. 
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magában. A királyi tábla ülései mindig a beérkezett iratok felolvasásával 

kezdődtek, amit egy–egy ítélőmester vagy referensbíró végzett, ezt követően a 

tábla állást foglalt az adott kérdésben, és a személynök válaszlevél 

megfogalmazásával bízta meg az előadót. A hivatalos levelezés elintézése után 

került sor a kebelbeli ügyek tárgyalására (állásbetöltések, kúriai pénztár, 

alapítványok), és az új perek felvételére, szétosztására a referensek között. Ezt 

követően pedig a perek megvitatása és a határozathozatal következett.46  

Apponyi György tevékenysége táblabáróként, részvétele a királyi tábla 

munkájában a jegyzőkönyvek alapján jól regisztrálható. Minden évben kétféle 

jegyzőkönyv készült, az egyik a polgári peres eljárásokat tárgyaló ülésekről 

(Protocollum civile), a másik pedig a büntetőperes eljárásokat tárgyalókról 

(Protocollum criminale); utóbbi esetében is többnyire külön jegyzőkönyvbe 

kerültek az elsőfokú tanácskozások (Protocollum criminale primi senatus) és a 

másodfokúak (Protocollum criminale alterius senatus).47  

Apponyi a kinevezést követően először 1840. december 7-én vett részt a 

királyi tábla polgári peres ülésén.48 Táblabíróságának első éveiben viszonylag 

rendszeres a jelenléte az üléseken, két alkalommal volt hosszabb időn keresztül 

távol. Először 1841. márciustól novemberig, ebben az időszakban betegség is 

közrejátszott távollétében, az Ischl-ben található gyógyfürdőben gyógyítatta 

magát.49 Másodszor pedig 1842. júniustól novemberig, az idő egy részében 

szintén szabadságon volt.50 1843 és 1844 folyamán nem szerepelt a neve egyik 

jegyzőkönyvben sem a jelenlévők felsorolásánál, csupán néhány ülés alkalmával 

említették, amikor a személynök az adott törvényszakra nézve a két bizottságot 

kirendelte, Apponyi lett rendszerint a második bizottság elnöke.51 Távollétének 

fő oka egyrészt, hogy aktív tagja volt az 1839-40. évi országgyűlésen kiküldött 

büntetőjogi választmánynak, másrészt az 1843 májusában összeülő országgyűlés. 

Apponyi a négy év alatt többször helyettesítette a polgári peres tárgyalásokon a 

személynököt (először 1842. február 21-én), továbbá a másodfokon ítélkező 

büntető peres eljárásokat már 1840. december 19-én az ő elnöklete alatt 

tárgyalták, egészen 1841. február 3-ig vezette ezeket az üléseket,52 majd ezt 

követően báró Vay Miklóssal, Ürményi József alnádorral vagy Bay György 

                                                   
46 VARGA Endre: A Királyi Curia 1780–1850. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. 156–174. 
47 MOL O 9 Protocolla Tabulae Regiae Judiciariae 1840–1844. 107–118. kötet (MOL X 11400–

11408)  
48 MOL O 9 107. kötet 713–714. (MOL X 11400) 
49 MOL O 71 884., 886., 892. 
50 MOL O 71 932. 
51 MOL O 9 114-118. kötet (MOL X 11405-11407) Ilyen ülés volt például 1843. február 27-én 
vagy augusztus 21-én stb. (MOL O 9 114. kötet 299. és 912.) 
52 MOL O 9 108. kötet 31-65., 110. kötet  
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alországbíróval felváltva. 1842. február 21-től kezdődően jellemző továbbá (14 

alkalomtól eltekintve), hogy amely üléseken jelen volt, az ő elnöklete alatt folyt 

a tárgyalás – mind polgári vagy büntető peres eljárások esetében. Emellett 

táblabáróként több alkalommal elnökölt az ügyvédeket vizsgáztató 

bizottságban.53 

 

A politikai életben – az 1839-40. évi országgyűlésen  

 

Apponyi, mint grófi család sarja, személyes meghívót kapott az uralkodótól az 

országgyűlés főrendi táblájára. De jogosultságától, 1829-től kezdve még tíz évig 

nem vett részt az országgyűlés munkájában, ezekben az években építette 

karrierjét a kancellárián, de az országgyűlések alakulása, illetve a kormányzat 

viszonya a rendekhez is befolyásolhatta, hogy először csak az 1839-ben 

összehívott diétán volt jelen a főrendi ház ülésein a fiatal konzervatívok 

soraiban.   

A fiatal konzervatívok „fontolva haladó” irányzata az 1840-es években egy 

újfajta színt hozott a reformkor politikai palettájára. A konzervativizmus, mint 

politikai eszmerendszer egy adott kor kihívásaira reflektál, tartalma ezért 

koronként eltérő, de összességében elmondható róla, hogy a fennálló rend 

megőrzésére vagy helyreállítására törekszik, és bírálja a modern társadalmi 

fejlődés visszásságait. Központi fogalmai: tradicionalizmus, szkepticizmus és 

organikus szemlélet, továbbá ennek rendező elemei: történelem, hagyomány, 

állam, rend, tekintély, hierarchia, vallás, tulajdon és család, valamint mindennek, 

a fennálló rendnek az őrzése. A korszak uralkodó konzervatív irányzata a francia 

forradalom hatására alakult ki, és a legitimitást, az Isten kegyelméből való rendet 

valamint a kiváltságrendszert határozta meg tartalmaként, s mint ilyen az 

alkotmányos kormányzat ellenzője illetve az erős állam híve lett, ami azonban 

nem feltétlenül jelent abszolút hatalmat.54 Önigazolását a múltban kereste, célja 

az intézmények óvása, fenntartani mindazt, ami a közjó érdekében jött létre. A 

konzervativizmust az egyes országokban jellemzően a nemesség hordozta. Az 

eszmetörténészek Edmund Burke angol teoretikust tartják a modern 

konzervativizmus szellemi atyjának, aki a Töprengések a francia forradalomról 

című művében fejtette ki nézeteit a forradalom lehetséges következményeiről. 

                                                   
53 MOL O 81 Ügyvédvizsgálati iratok 2. cs. (1823-1843) (1840. december 17., 1841. március, 
1842. március 10., június 14., december 18.) 
54 DÉNES 12–13., Roger SCRUTON: Mi a konzervativizmus? Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 11–12., 
Anthony QUINTON: A tökéletlenség politikája. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. 20–22., Robert 
NISBET: Konzervativizmus: álom és valóság. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1996. 37–92., BAYER 
József: A konzervativizmus – erények és korlátok. Múltunk 2002. 3–4. sz. 14–15.  
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Úgy vélte, hogy a franciaországi események veszélyesek lehetnek az európai 

civilizáció vívmányaira, így Angliára nézve is, mint „az európai társadalmi 

modell legsikeresebb megvalósulására”. Gondolatvilágának középpontjában a 

rend áll, amely természetes, tradicionális, vagyis fennállását történelmi múltja 

igazolja. Fontos volt számára az ősi alkotmány elmélete, és a törvények 

organikus kialakulása. Úgy vélte, hogy a politikai társadalom az öröklött 

attitűdök, szokások és előítéletek által működik, valamint a politikai egyenlőség 

egy természetellenes elképzelés.55 

Magyarországon az 1840-es években alakult ki a konzervativizmusnak az az 

új iránya, amely a reformellenzék „kihívására válaszolt”. A fontolva haladás a 

konzervativizmusnak sajátos válfaja volt, mivel Magyarország nem volt 

független állam, az élén álló dinasztia nem magyar volt, így ebben a politikai 

berendezkedésben az alapvető konzervatív elvek, mint a legitimizmus vagy a 

hagyományőrzés sem érvényesülhettek maradéktalanul.56 Az irányzat szellemi 

atyja gróf Dessewffy Aurél volt, aki az 1839-ben Metternichnek benyújtott 

memorandumában foglalta össze helyzetértékelését és elképzeléseit.57 

Emlékiratának kiindulópontja az a gondolat volt, hogy Magyarország fejlődése a 

kormányzat jóindulatán valamint az ország lojalitásán múlik, ezt azonban a 

„radikális párt” tevékenysége veszélyezteti, s az ellenzék visszaszorítására 

javasolta egy konzervatív párt létrehozását. A szükséges reformokban 

kezdeményező szerepet szánt a kormánynak, ezzel ugyanis véleménye szerint 

elkerülhetővé válik a gyökeres átalakulás a reformokra váró területeken, 

amelyeket meg is jelölt: hiteltörvény, közlekedés javítása, parasztság terhei stb., 

és javaslatokkal állt elő a problémák megoldását illetően.58 Az egyes feladatok 

gyakorlati kivitelezését tekintve írásaiban kínált megoldást a Világ hasábjain. 59 

                                                   
55 DÉNES 12-13.; KONTLER László: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika újkori 
nyelvei. Atlantisz Könyvkiadó, 1997. 215–260.; MANNHEIM Károly: A konzervativizmus. 
Tanulmány a tudás szociológiájáról. Cserépfalvi, 1994. 51–92.; SCRUTON 11–20.; NISBET 37–92.; 
BAYER 3–15.; John KEKES: A konzervativizmus ésszerűsége. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
2001.; EGEDY Gergely: Konzervativizmus és nemzettudat. In: Uő.: Konzervativizmus az 
ezredfordulón. 48.; EGEDY Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika. Századvég Kiadó, 
Budapest, 2005. 13–29.; NAGY Levente: A konzervativizmus természetrajza. In: SIMON János 
(szerk.): Húsz éve szabadon közép-Európában. Demokrácia, politika, jog. Konrad Adenauer 
Alapítvány, 2011. 296–308.   
56 Lásd DÉNES 15–18.  
57 A memorandumot közli: Gróf Dessewffy Aurél összes művei. S. a. r. FERENCZY József. 
Budapest, 1887. [továbbiakban DAÖM] 201–212. 
58 DAÖM 205–209.  
59 DAÖM XXVIII–XXIX.; SCHLETT István: A magyar politikai gondolkodás története. II/1. kötet. 
A liberalizmus Magyarországon. Korona Kiadó, Budapest, 1999. 266–268.; DOMBOVÁRI Ádám: 
Egy alternatíva kibontakozási lehetőség nélkül. Dessewffy Aurél politikai önarcképe. In: A 
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A konzervatív irányzat ezen új csoportja abban tért el a rendi, aulikus 

konzervatívoktól, hogy programjuk túllépett a „hagyományos” kereteken, és a 

kiváltságőrzés politikája mellett helyet kapott benne a haladás gondolata is, így a 

konzervatív táboron belül az első csoport voltak, akik modernizációs 

programmal léptek fel.60 Maga Dessewffy ezt a következőképpen fogalmazta 

meg: „Alkotmányos államokban a politika nem szorítkozhatik csupán a 

fenntartásra; igen, a gépnek jó karban kell fenntartania, hogy működhessék, 

azonban szabályszerű mozgása nincs ellenzésben a fenntartással, az inkább csak 

következmény, mely megfelelő eredmények nélkül nem is maradhat, - ez 

eredmények pedig, ha a gép jól van igazgatva: haladás a szó legteljesebb 

értelmében.”61 A „fontolva haladók” felismerték: ahhoz, hogy megőrizzék a 

fennállót, el kell fogadni a változást és a változtatást. Ahhoz pedig, hogy minden 

„jól” alakuljon, nekik kell az átalakulás élére állni, pontosabban a kormánynak, 

amely az államot testesíti meg. 

A kormányzat az 1832-36. évi országgyűlés berekesztését követően a 

megfélemlítés politikájához nyúlt, hűtlenségi, felségsértési és becstelenségi 

perekkel indított támadást a reformellenzék megfékezésére. Az 1839-ben 

összeülő diétán dőlt el, milyen irányban folytatódik a kormányzat politikája: 

marad a „terror” a diéta jóváhagyásával, vagy enyhülés várható. A kérdés 

eldöntéséhez nagyban hozzájárultak az európai események, a keleti kérdés 

kiéleződésével válsághelyzet bontakozott ki Európa pénzügyeiben, amely a 

Habsburg Birodalmat is érzékenyen érintette, amely kompromisszumokra 

sarkallta az udvart. A válságban lévő monarchia nem tudott bekapcsolódni a 

konfliktus rendezésébe, viszont egy esetleges európai háború kitörésekor 

szüksége lett volna pénzre és újoncokra, valamint feszültségmentes 

belpolitikára, ezért kénytelen volt engedni a magyar rendek követeléseinek. 

Metternich szemléletváltásában szerepet játszhatott Dessewffy Aurél 

memoranduma is, főként annak egyik alaptétele: az állam erősödését a kormány 

által támogatott mérsékelt haladás segítheti elő.62 

                                                                                                                             
hagyomány politikája. Fejezetek a konzervativizmus történetéből. Szerk. BÉKÉS Márton – 
MAJOROS István. ELTE BTK Történelmi Intézet, Budapest, 2006. 81–93.; ERDMANN Gyula: A 
kormányzat előkészületei az 1839–40-es országgyűlésre. In: Történelem és levéltár: Válogatás 
Erdmann Gyula írásaiból. Gyula, 2004. 27–31.; DÉNES 31–36. 
60 SCHLETT 265.; DÉNES 31–36. EGEDY Gergely: Nemzet és modernizáció. In: Uő.: 
Konzervativizmus az ezredfordulón. Magyar Szemle Könyvek, h. n., 2001. 180–181. BÉKÉS 
Márton: A reformkonzervativizmus lehetősége. Kommentár 2006. 6. sz. 79–89., BÉKÉS Márton: A 
konzervativizmus–kutatás nemzeti látószögéről. Kommentár 2007. 5. sz. 63.  
61 DAÖM 206. 
62 VARGA János: Helyét kereső Magyarország: politikai eszmék és koncepciók az 1840-es évek 
elején.  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 10–16.; PAJKOSSY Gábor: A kormányzati terrorizmus 
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Az országgyűlés egyik fontos kérdése volt a szólásszabadság sérelmi ügye a 

megelőző évek politikai perei kapcsán – az alsó táblán követelték az ítéletek 

megsemmisítését, a perek felfüggesztését és az elítéltek szabadon bocsájtását. A 

főrendek és az uralkodó is az adó- és újoncmegajánlást kívánta elsőként 

tárgyalás alá venni, az alsó tábla pedig a sérelmeket, emiatt hosszas vitákra 

került sor. A szólásszabadság kapcsán született kompromisszumban az udvar 

felfüggesztette ugyan a folyó pereket és amnesztiát adott az elítélteknek, de nem 

ismerte el, hogy törvénysértést követett volna el a perekkel. Emellett más fontos 

eredményei is voltak a diétának: az önkéntes örökváltság törvénybe iktatása, 

törvény született a zsidó emancipáció és gazdasági kérdések kapcsán is, 

utóbbiban liberális gazdaságpolitikai elvek érvényesültek. 

A fiatal konzervatív főrendek hangadója és vezérszónoka ezen az 

országgyűlésen Dessewffy Aurél volt, viszont Apponyi is hozzászólt több 

témához, ami elég volt ahhoz, hogy az udvarban felfigyeljenek a fiatal grófra. A 

diétáról készült jelentések között található egy egyoldalas jellemzés Apponyiról:  

„Gróf Apponyi György […] olyan tulajdonságokat egyesít magában, amelyek 

kiválóvá teszik jellemét, mindig nagy alázattal képviseli a legfelsőbb érdekeket, 

szónoki képességeit pedig a főrendi ház ülésein kívül Pozsony vármegye 

megyegyűlésében is energikusan mutatja be, és nemcsak betanult beszédekben 

lép fel a királyi érdekek védelmében és az ellenzék megcáfolására, hanem 

rögtönözve folyékony szép magyar nyelven. […] Minden alkalommal jó 

szándékot és alázatot tanúsított, emellett sokrétű tudással bír, mindig azon 

fáradozott, hogy a jó ügyet tevékeny befolyással támogassa, és ezzel minden 

jóérzésű figyelmét magára irányította, mivel minden cselekedetéből arra lehet 

következtetni, hogy a felsőtábla rátermett tagjává váljon.”63 

                                                                                                                             
politikája és az 1839–40. évi országgyűlés. Történelmi Szemle 2006. 1–2. sz. 25. A kormány 
előkészületeiről bővebben: ERDMANN 35–40. A kormányzat 1836 utáni politikájáról bővebben: 
PAJKOSSY Gábor: A kormányzati „terrorizmus” politikája Magyarországon 1835 és 1839 között. 
Századok 2007. 3. sz. 683–721. 
63 „[…] war an dem dermaligen Landtag einer der besten Verfechter der Hofpartei unter den 
Regalisten; er vereinigt in sich solche Eigenschaften, die ihn wirklich ausgezeichnet machen, hat 
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entsprochen verwendet.” MOL I 58 11. doboz Ungarische Landtag vom Jahre 1839-40. 
Darstellung und Charakteristik der Mitglieder des ungarischen reichstages und des Oberhauses. g) 
Regalisten am Landtag von 1839/40. Saját fordítás. A dolgozatban szereplő idézetek jelentős része 
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A jelentés igen részletes jellemrajzot készített Apponyiról, amelyben a 

jelentést készítő felsorolta Apponyi azon tulajdonságait, amelyek alapján úgy 

vélte, hasznos politikus lehet a grófból: lojális, tehetséges, szorgalmas, szakértő, 

kiváló szónok, aki az ellenzéknek is visszavág, ha kell. A jelentő jól felismerte 

Apponyi képességeit, és jellemzése megfelelhet a valóságnak, mivel a gróf egyik 

kortársa, Horváth Mihály is hasonló jellemzést adott róla korrajzában az 1839-

40. évi diéta szereplőinek leírásakor.   

„Apponyi György gróf egyike a legfiatalabb tagoknak, először lépett fel az 

országgyűlésen, nem ugyanolyan tündöklő tehetséggel, mint Dessewffy Aurél; 

sem nem olyan furfangos ügyességgel, mint Jósika; de mégis oly átható 

értelemmel, oly szép készültséggel, hogy a közfigyelmet mindjárt első beszédével 

magára vonta. Szónoklatát, mely rövid gyakorlat után is igen könnyen folyóvá, 

gördülékennyé lőn, higgadt értelem, s mérséklet jellemzé; mely érezni engedi a 

hallgatóval, hogy bár a reformoktól sem idegen, melyeket a hon java követel, 

csak úgy intéztessenek, hogy a kormány erejét s az arisztokratia lényeges 

érdekeit ne csökkentsék. Jellemének a kora ifjúságától fogva viselt 

kormányhivatalokban megszokott nyugodt magatartás, egyenesség és 

hazaszeretet kellemes színezetet kölcsönzött.”64  

Horváth Mihály is méltatta Apponyi szellemi és szónoki képességeit, és jól 

megragadta a gróf országgyűlésen kifejtett politikájának egyik alappillérét: 

elismeri a reformok szükségességét, viszont kivitelezésüket még nem tartotta 

időszerűnek – a kormányzat és az arisztokrácia érdekeit védve. Széchen Antal 

Apponyi „szerény, de határozott” föllépéséről írt az országgyűlésre való 

visszaemlékezésében, ugyanakkor szerinte már ebből is látható volt, hogy 

„fontos szerep lehetend jövőben osztályrésze”.65  

A főrendi napló nyomtatásban csak 1840. február 25-től kezdődően jelent 

meg,66 így a korábbi ülésekbe a Zentralinformationskomiteé ülésein elhangzott 

előadások,67 a Takáts Sándor hagyatékban fellelhető titkosrendőri jelentések,68 

valamint egy kronologikusan jegyzett kézirat alapján nyerhetünk betekintést, 

amelyek azonban jellegüknél fogva elsősorban az ellenzéki képviselőkre 

valamint azok felszólalásaira és tevékenységére koncentrálnak, és így a 

                                                   
64 HORVÁTH II. 117-118. 
65 SZÉCHEN Antal: Az 1839–40-diki országgyűlésről. Budapesti Szemle 1882, 71. sz. 251.  
66 Felséges Első Ferdinánd Ausztriai császár, Magyar- és Csehországoknak e' néven ötödik 
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67 MOL A 105 Informationsprotokolle der ungarisch-siebenbürgischen Sektion. 
68 MOL N 119 Takáts Sándor hagyatéka Fasc. 60–63. 
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konzervatív táborról kevesebb szó esik bennük.69 Továbbá e célból jól 

használható Stuller Ferenc kéziratos Országgyűlési Tudósítása.70 

Apponyi az 1839-40. évi országgyűlésen több tárgy kapcsán is kifejtette 

nézeteit, de ekkor még jellemzően felsorolásokban fordul elő a neve.71 

Hozzászólásait leginkább a vallási, a sérelmi ügyhöz valamint a kerületi napló 

kinyomtatásáról szóló vitához fűzte. Ebből a néhány felszólásából is kitűnt, hogy 

tájékozott a napirendre kerülő tárgyakkal kapcsolatban, s javaslataiban a 

„fontolva haladó” elveknek valamint a kormányérdeknek megfelelően 

nyilatkozott.  

 

Szólásszabadság 

 

Az ellenzék az országgyűlési ügyek közül a szólásszabadságon esett sérelmet 

akarta elsőként tárgyalás alá venni, és az emiatt elítéltek szabadon bocsájtását és 

felmentését óhajtották. A vád szerint az elítéltek felségsértést követtek el, Deák 

Ferenc védőbeszédében azonban hangsúlyozta, hogy nem lehet felségsértés 

vádját kimondani ezekre az esetekre, mivel a fejedelem nem azonos a 

kormánnyal, így a kormány ellen felszólaló bebörtönzöttek nem vétkesek 

felségsértés ügyében. A szólásszabadság kérdéséhez még egy sérelmi ügyet is 

kapcsoltak: Ráday Gedeon Pest megyei követnek megtiltotta a kormány, hogy 

részt vegyen a diétán, mivel per folyt ellene – ezzel pedig a követválasztás jogát 

sértették meg. Így az alsótábla felirati javaslatában e két sérelem orvoslását 

terjesztette a főrendek elé.72 

A főrendi táblán Dessewffy Aurél indítványa döntötte el a rendek felirati 

javaslatának sorsát: tárgyalás nélkül visszaküldték egy korábbi törvénycikkre 

hivatkozva (1790:13.), amely kimondta, hogy először a királyi propozíciókat 

kell tárgyalás alá venni.73 Apponyi a sérelmi kérdés kapcsán először is javasolta, 

hogy revideálják az országgyűlésen pereket.74 A kérdés kapcsán kifejtett 

véleménye szemben állt Deák védőbeszédével: nem mentség arra hivatkozni, 

hogy nem a „Fejedelem”, hanem a kormány ellen léptek fel – mivel nem lehet a 

kormányt a „Fejedelemtől” elválasztani, mert akkor a „Fejedelem” 

                                                   
69 MOL I 58 11. doboz Nr. 2. Chronologische Darstellung des Landtages vom Jahre 1839–40. A 
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71 Például: MOL A 105 Inf. prot. 1839. július 23., szeptember 10., MOL N119 Fasc. 60. 8435. 
72 HORVÁTH II. 136-138., Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965. 
439-441.  
73 HORVÁTH II. 138.  
74 1840. március 19. Főrendi napló 201-202. 
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sérthetetlensége nem lenne többé kiváltsága. Továbbá kifejtette, hogy a főrendek 

a szólásszabadság ellen soha nem nyilatkoztak, sőt azt fenntartani kívánták. Ha 

valaki a szólásszabadság jogával hazája kárára visszaél, akkor a rendek nem 

vádolhatják azzal a kormányt – folytatta érvelését, ha ilyen tettekért az illetőt 

törvényes bírája előtt felelőssé teszik. Az sem mentheti fel az elítéltet, ha szavait 

visszavonja, mert vannak olyan szavak, amelyek kimondattak, és céljukat 

elérték.75 Ezzel az érveléssel a kormány politikáját, korábbi „terrorját” vették 

védelembe. A rendek következő feliratukban Ráday ügyének orvoslását jelölték 

a legsürgetőbb feladatnak, s végül a két tábla hosszas üzenetváltása után az 

ellenzék ejtette a sérelmet, lemondatták Rádayt követi állásáról.76 Az udvar a 

szólásszabadságon esett sérelmet pedig némileg orvosolta 1840 áprilisában az 

amnesztiával.77 

 

Nyilvánosság 

 

Az Apponyi által hozzászólt tárgyak közül a második a nyilvánosság kérdése 

volt, egyrészt a kerületi naplók kinyomtatása, másrészt pedig egy országgyűlési 

szabadújság indítása kapcsán.  

Az 1790-91. évi országgyűlés óta volt rendszeres eljárás, hogy a kerületek 

megyéi közösen tanácskoztak az országgyűlés előtt. Az alsótáblai követek 

kerületi ülései hivatalos országgyűlési intézménnyé nőtték ki magukat, amelyek 

jelentősége diétáról diétára növekedett, s emiatt szükségessé vált, hogy az 

üléseken elhangzottakat naplóban rögzítsék.78 Már az 1832–36. évi 

országgyűlésen kísérletet tettek egy állandó napló megteremtésére, de az erről 

folyó tárgyalások abbamaradtak.79 A kormányzat árgus szemekkel figyelte a 

kerületi üléseket, mivel az országos üléseknél is nagyobb veszélyt láttak benne.80 

A fiatal konzervatívok csoportja és így Apponyi sem támogatta a kerületi naplók 

kinyomtatását. Arra hivatkoztak, hogy az országgyűlési tárgyak sajtó útján való 

terjesztése szigorú ellenőrzés alá szorul, ez viszont a kerületi ülések esetén nem 

                                                   
75 1840. április 22. Főrendi napló 460-462. Közli: TOLDY István: A magyar politikai szónoklat 
kézikönyve. I. kötet Pest, 1866. 431-434. 
76 HORVÁTH II. 139-141., TRÓCSÁNYI 442.444. 
77 A sérelem alakulásáról és az amnesztiáról bővebben: HORVÁT II. 145-165. 
78 ZELOVICH Dezső: Az országgyűlési napló története. Budapest, 1936. 5-24.; DOBSZAY Tamás: Az 
1843-44. évi országgyűlés kerületi naplója. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. 
Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Szerk. GERGELY Jenő. Budapest, 2000. 83-84. 
79 KÖLCSEY Ferenc: Országgyűlési napló. S. a. r.: VÖLGYESI Orsolya Universitas Kiadó, Budapest, 
2000. 294. 
80 ANDICS 42-43.  
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kivitelezhető, esetleg azok átalakításával.81 Apponyi továbbá kifogásolta a 

kerületi ülések összetételét és munkáját: a kerületi ülések csak előleges 

tanácskozások, nem lehet nekik erőt tulajdonítani, mivel nem képviselteti benne 

magát minden fél; ha kinyomtatnák a kerületi naplókat, akkor az országos ülések 

naplóinak csökkenne a jelentősége. Ha a kerületi üléseket átszervezve az „erők 

kiegyenlítettek”, akkor pártolni fogja a naplót.82 Ebben a kérdésben is több 

üzenetváltásra került sor a két tábla között, végül a főrendek álláspontja 

érvényesült.83   

Az országgyűlés nyilvánossága tekintetében már az 1790–91. évi diétán 

döntöttek amellett, hogy a tanácskozás nyilvános legyen, a nyelve pedig magyar, 

ugyanakkor az ülések naponkénti latin illetve magyar nyelvű jegyzéséről. Ekkor 

azonban még az egyes beszédek összefoglalói kerültek a naplóba, csupán az 

1832. évi országgyűléstől kezdve alkalmaztak gyorsírókat, akik szóról szóra 

lejegyezték az elhangzottakat; ekkortól kezdve már csak magyar nyelven.84 

Mivel erre kevés előfizető volt, s a diéta ülésein is csak kevesen jelentek meg, 

így a nyilvánosság szélesítése végett vetette fel az ellenzék az országgyűlési 

szabadújság gondolatát, hogy a politikai jogokból kirekesztettek is olvassanak a 

diétai eseményekről. Az ellenzék ezért indítványozta, hogy hozzanak létre egy 

cenzúrától mentes országgyűlési hírlapot – már az 1830. évi diéta kerületi ülésén 

indítványozta Andrássy György. Javaslatát többen támogatták, de a következő 

diétára halasztották a részletes megtárgyalását.85  

Apponyi az országgyűlési újság kérdésében egyetértett Dessewffy Auréllal: 

„olyan lapokra még nem érett meg a hazai közönség, amelyek nemcsak a 

tanácskozások folyamát közlik, hanem okoskodásokat, polémiákat is 

foglalhatnak magokban.”86 

 

Vallás 

 

A vallás volt a harmadik tárgy, amelynek kapcsán Apponyi hosszabban kifejtette 

nézeteit. Már az 1832-36. évi országgyűlésen felmerültek azok a problémák, 

amelyek a következő országgyűléseken továbbra is napirenden voltak, de egyik 

diétán sem született törvény erre vonatkozólag. A fő kérdés az 1790:26. 

                                                   
81 ZELOVICH 87-88. 
82 1840. március 13. Főrendi napló 149.  
83 HORVÁTH II. 144-145. 
84 SIKLÓSSY László: Az országgyűlési beszéd útja. Budapest, 1939. 119-120.; PÁLMÁNY Béla: Az 
országgyűlési naplók történetéből 1790-1949. Valóság 41. évf. 6. sz. 63. 
85 KÖLCSEY 291. 
86 Dessewffy Aurél 1839. szeptember 21-i beszédét idézi STULLER 273.  
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törvénycikk megsértése körül forgott, amely szabályozta a vegyesházasságok 

megkötésének módját, és ezzel együtt rendelkezett az így született gyermekek 

vallási hovatartozásáról is: ha az apa katolikus, akkor minden gyermeke az ő 

vallását követi, ha protestáns, akkor csak fiúgyermekei. Később azonban, egy 

helytartótanácsi rendelet újra behozta a reverzálisokat, amelyben 

vegyesházasság esetén a protestáns apa kötelezte magát, hogy gyermekeit 

katolikus hitben fogja nevelni. Egy másik rendelettel pedig a protestáns hitre 

való áttérést nehezítették meg, e szerint ugyanis hat hetes oktatást írtak elő az 

áttérni szándékozónak, így bizonytalanítva el.87 A katolikus papság viszont ezt 

hónapokkal, esetenként évekkel meghosszabbította.88 Beöthy Ödön bihari követ 

pedig több javaslattal állt elő a bevett vallások egyenjogúsításáért (szabad 

vallásgyakorlat, szabad áttérés). 

A liberális egyházpolitikai javaslatok azonban veszélyeztették a katolikus 

egyház elsőbbségét, ezért nem véletlen, hogy az 1840-es években az egyház 

szövetségesre talált a „fontolva haladó” konzervatív irányzatban. Felismerték 

ugyanis, hogy újítások nélkül már nem tudnak megfelelni a kor és a közélet 

követelményeinek, ezért igyekeztek mérsékelt, illetve mérséklő javaslatokkal 

előállni. A „fontolva haladó” irányzatnak nem volt kimondott egyházpolitikája, 

de ha alkalom adódott rá, akkor az egyházi érdekek védelmében léptek fel a 

kiváltságőrzés jegyében.89 Apponyi hozzászólásait is e felfogás tükrében tette 

meg, noha nem „hajtott fejet” teljes mértékben a püspöki kar előtt: úgy vélte, 

modernizálni kell az egyház törvényeit, de úgy, hogy annak jogai lényegükben 

ne sérüljenek. Egyetértett a rendekkel abban, hogy meg kell szüntetni a 

„vallásbeli súlyokat és nehézségeket”, valamint a különböző vallást gyakorlók 

között lévő egyenlőtlenséget, de felirati javaslatukat nem támogatta.90   

      

Apponyi György a „fontolva haladó” elvek jegyében szólt hozzá az egyes 

tárgyakhoz: támogatta a szólásszabadságot, amíg nem a kormány és az uralkodó 

ellen szól; támogatta a kerületi napló kinyomtatását, mihelyt a kerületi ülések 

összetételét megreformálják; a honosítással kapcsolatos döntésekben részt kért a 

főrendi táblának is,91 amivel az befolyásolhatja a választmány határozatát, illetve 

                                                   
87 Törvénytár; KÖLCSEY 313., 424-425.  
88 SÖRÖS Pongrácz: A kath. klérus törekvései az 1843/44. országgyűlés egyházi ügyeinek 

tárgyalása alatt. Katholikus Szemle 1901, 10. sz. 865.  
89 A politikai katolicizmusról bővebben: FAZEKAS Csaba: Katolikus egyháziak „platformja” a 
Konzervatív Pártban. In: Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak. Tudományos emlékülés. 
Zalaegerszeg, 1997. június 7. Szerk. MOLNÁR András. Zalaegerszeg, 1998. 73-112.; FAZEKAS Csaba: 
Katolicizmus és konzervativizmus a XIX. századi Magyarországon. Múltunk 2002, 3-4. sz. 427-475. 
90 1840. április 9. Főrendi napló 369.  
91 1840. április 29. Főrendi napló 548.  
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a kezdeményező szerepet is átveheti. Ebből a néhány megnyilatkozásból is jól 

meghatározható Apponyi politikai attitűdje, amely leginkább a következő 

országgyűlésen fog megnyilvánulni: elviekben támogatását adja a 

reformkezdeményezésekhez, de ezek kivitelezését olyan feltételekhez köti, 

amelyek nem teszik lehetővé annak eredeti tervek szerinti megvalósítását. A 

sérelmek kapcsán tett javaslata a bírói döntések országgyűlési felülvizsgálatát 

illetően abszolutisztikus színezetet ölt, mivel a „fontolva haladók” szerint a 

magyar államberendezkedés még nem érett meg a hatalmi ágak teljes 

szétválasztására, erre utal az is, hogy a „fejedelmet” nem tartotta 

elválaszthatónak a kormánytól. Érvelésével védelmébe vette a kormány 1836 és 

1839 között gyakorolt politikáját, valamint a fennálló rendszer alapjainak 

megőrzésére törekedett.   

 

Az országgyűlési választmányban 

 

Az országgyűlés berekesztését követően látott munkához a büntetőtörvénykönyv 

kidolgozására kiküldött választmány, melynek tagjai közé a nádor Apponyit is 

kinevezte.92 

Az országgyűlési választmány 1841. december 1. és 1843. március 16. között 

ülésezett, két alválasztmányban; az egyik feladata volt a büntetőtörvénykönyv 

kidolgozása, a másiknak pedig a hatósági és kerületi börtönök létesítése kapcsán 

felmerülő minőségi, mennyiségi és financiális kérdések kidolgozása. A 45 fős 

választmány tagjai egyetértettek a büntetőjog reformjának szükségességében, a 

kivitelezésben azonban nem: míg az ellenzék a polgári államszervezet 

kialakításának irányába indult el e téren, addig a konzervatív tábor a 

kormányhatalom szilárdítása felé.93 

Apponyi rendszeresen részt vett az üléseken, több alkalommal is hozzászólt a 

vitához, viszont egyik alválasztmány munkájában sem vett részt. A 

bizottmányban a vélemények Dessewffy Aurél és Deák Ferenc vezénylete alatt 

konfrontálódtak.94 Dessewffy Aurél számára Metternich külön ösztöndíjat is 

adott, hogy külföldön tanulmányozhassa az igazságszolgáltatás rendszerét; 

                                                   
92 1840. május 12. Főrendi napló 637. Az ülések részben kéziratos, részben nyomtatott 
jegyzőkönyvének lelőhelye: MOL N 95 Archivum regni. Az 1840:5. tc. által a büntető és 

javítórendszer kidolgozására kiküldött választmány. 1. csomó; Részleteket közöl: FAYER László: 
Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye. I–IV. kötet. Magyar Tudományos Akadémia, 
Budapest, 1896. 
93 SARLÓS Béla: Deák és Vukovics. Két igazságügy miniszter. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 
11-12. 
94 VARGA János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. Zalai 
Gyűjtemény 15. sz., Zalaegerszeg, 1980. 4-5.  
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utazásáról barátainak, elsősorban Jósika Samunak számolt be leveleiben.95 

Dessewffy szerint a meglévő rendszer alapelveit nem szabad megváltoztatni, 

meg kell őrizni az uralkodó bírói hatalmát, de hangsúlyozta, hogy reformokra 

szükség van. Véleménye alapján a liberálisok az esküdtszék bevezetésével az 

uralkodót és a bírókat akarják megfosztani igazságszolgáltató joguktól, s azt a 

tömeg kezére akarják játszani. Két fő feladatot szabott a konzervatívok tábornak: 

végrehajtani a büntetőrendszer korszerűsítését, és garantálni az uralkodó 

büntetőhatalmát a tömegek kizárásával. Dessewffy álláspontjának részét képezte 

még a becstelenítő, testi büntetések és esetleg a halálbüntetés mellőzése, a 

törvény előtti egyenlőség, a szóbeli eljárás bevezetése, a békebírói intézmény 

létrehozása a nép esetleges bevonására – vagyis olyan elemek, amelyek a 

rendszert alapjaiban nem háborgatják, de mégis korszerűsítik azt. Az ellenzék 

tagjai a polgári igazságszolgáltatás vívmányait kívánták bevezetni, ezek közül is 

legfontosabbnak az esküdtbíráskodás intézményét tartották. Ezt a „fontolva 

haladók” elutasították, helyette a békebíróság bevezetését szorgalmazták, amely 

csak az eljárás előkészítésében venne részt, az ítélethozatal megmarad a bírák 

kezében.96   

Az ülésekről jegyzőkönyvet, valamint ülésrendet Szalay László készített, ez 

alapján jól rekonstruálható Apponyi György választmányi szereplése.97 A 

következőkben nem ismertetem a választmányban tárgyalt ügyek alakulását,98 

csak Apponyi néhány állásfoglalását rögzítem, amelyekből kirajzolódik, hogyan 

vélekedett a büntetőjogi rendszert érintő újításokról.  

Rögtön az első ülésnapon konfrontálódott a liberális és a konzervatív tábor 

annak kapcsán, hogy a bizottmány üléseit nyilvánosan tartsák-e. Dessewffy és 

Apponyi sem tartotta hasznosnak ez esetben a nyilvánosságot, így maradt az 

„eddig divatozott tanácskozási mód”.99  

Apponyi az esküdtszékről tartott beszédében annak szubjektivitásával 

szemben a bírói eljárás törvényességét és lelkiismeretességét állította, ezért az 

állandó törvényszékek szabályozását tartotta fontosnak, mivel a tapasztalat azt 

mutatta, hogy némely törvényhatóságoktól tökéletesen elkészült perek jönnek, 

máshonnan hiányosak. Ez azt mutatja szerinte, hogy nem az intézmény rossz, 

hanem az alkalmazás, tehát az esküdtszék behozását még nem tartotta 

hasznosnak.100 Teleki László az esküdtszék mellett lerakva voksát hangsúlyozta, 

                                                   
95 DAÖM XXXVII.  
96 VARGA 1980. 17-18., DÉNES 48-49.  
97 A jegyzőkönyvet közli: FAYER IV. 187-420.  
98 Erről bővebben Varga János munkája.  
99 1841. december 1. FAYER IV.; lásd VARGA 1980. 23.  
100 1841. december 17. FAYER IV. 229.  
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hogy nincs ugyan bebizonyítva, hogy az esküdtszékek mindig igazságosan 

fognak ítélni, úgy az sem, hogy a bíróságok rosszul.101  

A perbeli eljárás nyilvánosságát Apponyi csak a jurátusok számára akarta 

fenntartani, mivel úgy vélte, hogy a nép tömegére ez káros lehet; végül a 

bizottmány kimondta a nyilvánosság elvét, de megszorításokkal.102  

Apponyi a halálbüntetés kapcsán annak fenntartása mellett tette le szavazatát, 

mivel úgy vélte, hogy a természetes haláltól is fél az ember, akkor hogyne 

rettentené el a szégyennel egybekötött halálos ítélet. Különben sem látott még az 

általa pártolt magányrendszerben sem annyi biztosítékot, amely a halálbüntetés 

eltörlésére bírhatná.103 A többség azonban a halálbüntetés eltörlése mellett 

szavazott, megtartása mellett a grófon kívül csupán néhányan (köztük Dessewffy 

Aurél) szavaztak.104  

Az 1842. január 3-i ülésen a bizottmányt további két részre osztották fel, az 

egyik feladata volt a büntetőtörvénykönyv pontjainak kidolgozása, a másiknak 

pedig a börtönrendszer javítása iránti javaslatok elkészítése.105 A jegyzőkönyvek 

valamint Szalay jegyzetei alapján Apponyi György egyik alválasztmánynak sem 

volt tagja, legközelebb novemberben kapcsolódott be a tárgyalásokba, 

rendszeresen ki is fejtette véleményét az egyes javaslatokat illetően. Apponyi 

hangsúlyozta, hogy „szükségtelen újításokra” nem hajlik. Az adminisztráció 

ágait egymás közt és az országgyűléstől meg kell különböztetni, de fenn kell 

tartani a Helytartótanács felügyelési jogát. A választójog kapcsán a cenzusos 

mellett szavazott, szemben például Eötvössel, aki a kettős választás mellett 

volt.106 Egy másik alkalommal szintén a báróval került vitahelyzetbe: 1843. 

január 7-i ülés alkalmával Apponyi a kezesség kérdése kapcsán kifejtette, hogy 

gyilkos és gyújtogató esetében nem engedné a kezesség megállapítását, egyéb 

esetekben pedig csak azután, miután lezárták a bűneset kivizsgálását. Eötvös 

csodálkozott Apponyin, hogy nem javasolta az összes vádlott elzáratását, mert 

így több büntettet lehetne bizonyítani. A kezességre való kiterjesztés sikertelen 

lenne, ha a bűnvizsgálat beadásának idejétől függesztenék fel. Apponyi 

mindenesetre kijelentette, hogy különvéleményt fog adni a határozatra nézve. 

Eötvös és Apponyi vitája a börtönök és a büntetőjog kapcsán tovább folytatódott 

a következő országgyűlésen.107  

                                                   
101 1841. december 18. FAYER IV. 232-233.  
102 1841. december 21. FAYER IV. 241.  
103 1841. december 22. FAYER IV. 248. 
104 VARGA 1980. 38.  
105 FAYER IV. 285.  
106 Uo. 290-331. 
107 Uo. 354.  
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1843. január 12-től Szalay jegyzetében nem fordult elő Apponyi neve, és 

ismerve a gróf kérdésben való jártasságát valamint ügybuzgalmát nem zárható 

ki, hogy már nem vett részt a további üléseken. Ezt támasztja alá feleségének két 

levele is 1843 februárjából, amelyeket nővérének címzett és bennük szomorú 

családi eseményekről ejtett szót, ami miatt hamarosan találkoznak. A fájdalmas 

találkozó oka pedig édesapjuk, Sztáray Albert halála, így feltehető, hogy 

Apponyi családi körben tartózkodott az utolsó ülések ideje alatt.108 

Apponyi felszólalásaiban ezeken az üléseken is a „fontolva haladó” 

konzervatív álláspont érvényesült, elismerte, hogy a meglévő büntetőjogi 

rendszer javításokra szorul, de hozzászólásai az organikus szemlélet jegyében a 

fennálló szisztéma és kiváltságrendszer őrzését szolgálták, s éppen ezért csak 

annyi újítást illetve javítást javasolt, hogy azzal az intézmény szinte 

változatlanul tovább működhessen. Például a bíráskodás kapcsán: az esküdtbírói 

rendszernek Magyarországon nem volt hagyománya, előzménye, így ennek 

bevezetése merőben új helyzetet teremtett volna, ezért támogatta inkább a 

békebíróságot.   

 

Sikeres pályakezdet – eredményes folytatás 

 

Apponyi György reformkori közéleti pályája tipikus arisztokrata karrierként 

indult: jogi tanulmányai elvégzését követően, aljegyzőként „kijárta a megyei 

iskolát”, majd a Magyar Udvari Kancellária hivatalnoki ranglétráján egyre 

feljebb kerülve teljesített szolgálatot 1839-ig, amikor is politikai pályára lépett, 

illetve 1840 végén kúriai táblabíró lett. Politikusként a formálódó „fontolva 

haladó” konzervatívok soraiban foglalt helyet, s a diéta ülései mellett az 

országgyűlési választmányban is számot adhatott lojalitásáról, képességeiről, 

felkészültségéről és szakértelméről. 

Apponyi Györgyöt tehát a fiatal konzervatív csoport kiemelkedő alakjaként 

tartották számon, nem véletlen, hogy Bécsben is felfigyeltek a grófra. A 

negyvenes évek elején változás állt be az udvar magyarországi politikájában, az 

új irányvonalat alapvetően Metternich elképzelései határozták meg, aki szerint a 

magyarországi állapotok olyan irányba mutatnak, amelyek az ország 

monarchiától való elszakadását készítik elő, és ez véleménye szerint a 

kormányzat részéről beavatkozást igényelt – írta Mailáth György országbírónak 

1843 elején.109 A bevezetendő új politika kidolgozásával egy időben érlelődött 

az egyes dikasztériumok vezetőinek leváltása is. Báró Gervay 1843 folyamán 

                                                   
108 MOL P 366 2. csomó l. tétel Apponyi Gyuláné Sztáray Zsófia levelezése, Apponyi György és 
felesége levelei. 
109 HHStA, KA, StK 1843:206, MOL X 1250. 
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rendszeresen tudósította az államkancellárt Mailáth Antal magyar udvari 

kancellár egyre romló egészségi állapotáról.110 Augusztus 14-én így írt: „A 

magyar kancellár nekem és mások számára is egy rejtvény. Beteg, én azonban 

meg vagyok győződve, hogy nem testileg; és azt gondolom, hogy ebben a 

jelenlegi zavaros helyzetben (karaktere) nem eléggé erős, hogy egy fontos 

határozatot egyedül hozzon meg…”.111  

A „nehéz, de elengedhetetlen feladat”112 teljesítését így a magyar kancellária 

nem tudta volna véghezvinni, ezért szükség volt egy új személyre, akire 

számíthat a bécsi vezetés. Metternich július 31-i levelében tudósította Gervayt, 

hogy magához rendelte Apponyit egy alapos beszélgetésre, annyit már ekkor 

megjegyzett a grófról, hogy „Ez az ember nagyon világosan és helyesen látja a 

magyarországi állapotokat.”113 Az államkancellár augusztus 6-i levelében tett 

utalást arra, hogy Apponyi úgy véli, Magyarországot csak felülről jövő 

segítséggel lehet kihúzni a slamasztikából – amivel Metternich teljes mértékben 

egyetértett.114  

Apponyi személyében tehát adott volt az udvar új magyarországi 

politikájának irányítására alkalmas jelölt: lojális és szorgalmas hivatalnok, amit 

bizonyított a Magyar Udvari Kancelláriánál eltöltött tizenegy éves szolgálati 

idejével, valamint elemző és kezdeményező politikus. Apponyi utóbbi 

tulajdonságáról leginkább az 1843–44. évi országgyűlés alkalmával 

győződhetett meg a bécsi vezetés, ezen a diétán vált a „fontolva haladó” 

főrendek vezérszónokává, és vette irányítása alá a diétai ügyek alakulását, majd 

1844 novemberétől fokozatosan a Magyar Udvari Kancellária ügyintézését.   

 

 

Szilvia Czinege 

 

The First Years of Count György Apponyi’s Public Career 

 

Although Count György Apponyi was an emblematic figure of the political life 

of the Hungarian Reform Era, little is known about certain stages of his career, 

                                                   
110 A levelezést közli: Friedrich WALTER: Metternich und Gervay. Ein Briefwechsel. Mitteilungen des 
Österreichischen Staatsarchivs. Band 9. Wien, 1956. [továbbiakban Briefwechsel] Gervay Metternichnek 

1843. július 9-én, 17-én, 19-én, 25-én, 30-án, augusztus 13-án, 14-én. Briefwechsel 217–232., 249–251.  
111 Briefwechsel 251.; Szőgyény-Marich László emlékirata a kancellárral szembeni bizalmatlanság 
növekedéséről az 1843-44. évi országgyűlés végén: „a kancellár hitele és befolyása az udvarnál is 
mindinkább csökkent.” Szőgyény-Marich László emlékiratai. I. kötet. Kiadják fiai, 1903. 25–26.  
112 Metternich Gervaynak 1843. július 11-én. Briefwechsel 217–219.  
113 Briefwechsel 239. 
114 Briefwechsel 244–246. 
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for instance about the years in office prior to his chancellorship. In this paper I 

intend to present the beginning of his public career and the path which led him to 

the diet of 1843-44. The available primary sources allow us to examine his 

advancement as a civil servant and the outset of his political career, but they 

would not reveal anything about his personality. The office and political career 

was a “natural” possibility for him: many of his ancestors held important offices 

and being aristocrats they also gained entrance to the upper house. In 1829 the 

young count left the post he previously held in his county to become a junior 

draftsman at the Hungarian Court Chancery and step by step he made his way up 

the hierarchy carrying out all the duties required by his office. However, when 

the Diet opened in 1839-40 he temporarily left this office and entered the 

country’s political arena as a conservative member of the upper house. At the 

Diet Apponyi joined the so-called “considerately progressive” conservative 

group which was taking form precisely at that time. When elaborating his ideas 

on various subjects he relied on the principles of Aurél Dessewffy and 

represented the very same policy as a member of the committee for the reform of 

criminal law. Beside his occupation at the Diet he joined the Hungarian Court of 

Appeal as a judge. Due to this successful start of his career both as a civil 

servant and as a politician by the middle of the decade György Apponyi became 

a notable member of the government. 




