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Szabó Béla 
 

APPONYI ALBERT ALAKJA A HELYI SAJTÓBAN 
 
 

Az 1846. május 29-én Bécsben született, 1881-tıl 1933-ig Jászberény országgyőlési 
képviselıi mandátumát birtokló politikus 70 éve, 1933. február 7-én hunyt el Genfben. A poli-
tikusi pálya egy részét a Jász Hírlapban - 1922-1933 között - megjelent hírek, tudósítások, 
beszámolók alapján ismertetem. Hosszú élete, és képviselısége, valamint ez írás terjedelme 
természetesen nem teszi lehetıvé, hogy teljes áttekintést adjak, de igyekeztem úgy válogatni 
az írásos anyagból hogy az legjobban szemléltesse az embert, a  képviselıt, a politikust.        

1922-ben, a Hírlap elsı száma hírül adta, hogy január 5-én lesz a Keresztény Kisgaz-
dapárt nagyestélye, melynek keretében Pethı Sándor fıvárosi író - a Magyar Nemzet késıbbi 
alapító-fıszerkesztıje tart felolvasást „Apponyi mint politikus” címmel. A bált követıen a 
tudósító méltatta a jeles publicista elıadását. Az elıadás  csattanós felelet volt  arra a névte-
lenség álarca alá rejtızı alattomos támadásra , amellyel Jászberény hő népe elıtt  szeretett 
képviselıjüket éppen, mint politikust igyekeztek diskreditálni.1 - Az elıadásában jól domboro-
dott ki a legnagyobb európai államférfiú abszolút értéke, becsületessége és hazaszeretete.  
Élénk színekkel ecsetelte az elıadó a politikus hazaszeretetét, és ırlıdését a megkötött béke-
szerzıdés diktátuma miatt. 

Csak néhány hónap telt el, és máris arról olvashatunk, hogy a magyar nemzetgyőlés 
feloszlott, és megkezdıdtek országszerte az új jelölt állítások.  Jászberényben is tarka hírek 
keringtek a képviselı jelöltséggel kapcsolatban. Némely jelölés azonban inkább a magyar hu-
mor megnyilvánulása volt, mint komoly politikai ellenfél. 

A Hírlap vezércikk írója azonban úgy véli, hogy a jászberényi választókerület volt 
képviselıje, Apponyi Albert gróf magas kora ellenére is - régi kerületének mandátumával - 
kész folytatni közel félszázéves parlamenti mőködését. Kiemeli hogy a külföld elıtt is tekinté-
lyes politikus bámulatos tudása, patriarhális bölcsessége nem nélkülözhetı a parlamentben.  
Miért ne lenne továbbra is Jászberény város dicsıssége az, hogy ı küldi a nemzet házába azt, 
akire ma a nemzetnek legnagyobb szüksége van ?2 -  teszi fel a kérdést, majd azzal zárja gon-
dolatait, hogy Jászberény város nemzetgyőlési képviselıjévé gróf Apponyi Albertet fogják 
jelölni. 

Május 20-21-én látogatott a képviselı jelölt Jászberénybe. A politikus jövetelét egyet-
értésben várta a város polgársága, és egy tíztagú küldöttség utazott Hatvanba a magas vendég 
fogadására. A nagygyőlés vasárnap délelıtt fél 11 órakor kezdıdött a városháza elıtt. A fıté-
ren több ezer fıs tömeg tolongott, hogy meghallgassa a "a világ leghíresebb szónoka hatalmas 
koncepciójú beszédét".3  

A beszéd gerincét a király-kérdés képezte, amelyet alapos részletességgel fejtegetett, s 
amely egyúttal a legnagyobb válaszfalat húzta a kormány és İ közé. Nem helyeselte a kor-
mány politikáját, mert nem látta biztosítottnak a jogrendet. Nem értett egyet a kormány vá-
lasztó rendeletével és a választásnál követett eljárással sem. 

A hírlapi tudósítás részletesen foglakozott a nagygyőlés után történtekkel, így a Bathó 
János közjegyzı házában megtartott fogadással és a bankettel. A többszörös felköszöntés és 
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éltetés után az új-régi  képviselı – szerényen - egy távollévı gyermekért és egy özvegy édes-
anyáért ürítette poharát.4 

Ilyen elızmények után zajlott le május 28-án a képviselı választás, melyen csak egy 
jelölt volt, így fél kilenc elıtt a választási elnök gróf Apponyi Albertet Jászberény város meg-
választott képviselıjének jelentette ki.  

Miután a képviselı 76. születésnapja egybeesett a választással, a polgármester, aki 
egyben választási elnök is, táviratban gratulált, és köszöntötte, a mandátumát újra elnyert kép-
viselıt. A választávirat nemes egyszerőséggel így szólt: Meghatottan mondok köszönetet sze-
retett választóimnak, kik közt való utolsó tartózkodásom is felejthetetlen marad emlékezetem-
ben.5 

A választás után egy évig nem volt jelentıs tudósítás a helyi lapokban. Nyilvánvaló, 
hogy a képviselı országos ügyekben tevékenykedett, melyek közvetlenül nem érintették a 
választókat, bár annak hatása az egész országra, így Jászberényre is kiterjedt.  
1923 novemberében szólt a híradás arról, hogy Apponyi Albert gróf Amerikából hazatért. Ez 
útján sok dicsısséget szerzett a magyar névnek. Kossuth Lajos óta magyar embert még nem 
ünnepeltek így, s remélték, hogy neki több sikere lesz elképzelésének megvalósításában, mint 
Kossuthnak volt. Az amerikai körút ugyanis a trianoni béke felülvizsgálatát szorgalmazta. 

Ismét hosszú, csendes hónapok következetek. Bathó János királyi közjegyzı temetése-
kor, 1924 márciusában jelenik meg a képviselı részvétnyilvánító levele majd az özvegyhez irt 
és vigasztaló sorait is közölte a sajtó - mivel gyengélkedett, és így a temetésen nem volt jelen 
a 78 éves képviselı. 

Ez év október 19-én beszámoló beszédének megtartására a fıtéren került sor a népgyő-
lés keretében. A délelıtt 11 órakor kezdıdı beszéd fı vonulata ellenzékiségének hangsúlyo-
zása volt. Kifejtette, hogy hazánk sem maradhat ki abból a demokratikus átalakulásból mely 
az egész mővelt világon uralkodóvá lesz. Az aktuális gazdaságpolitikában az elvonatkoztatott 
gazdasági helyzetrıl, a mindennapok árproblémáiról is beszélt, hogy a jelenlévık mindegyike 
értse, érezze azt. Megfoghatatlan, hogy a hús és zsír drágább nálunk, mint más nem 
agrároszágban -  fogalmazta meg véleményét.6 

A pártpolitikáról ugyancsak megszivlelenı szavakkal nyilatkozott és államférfihoz 
méltón az ország érdekeire figyelmeztetett. Minden frakció és frakciócska  tovább játsza a 
maga apró játékait, mintha nem is volna az ország megcsonkítva s mintha nem kellene minden 
erınek rendszeres összefogásával a világpolitika  minden bekövetkezhetı fordulatával szem-
ben készen állni.7 

A következı évben, 1925-ben sok megoldatlan országos politikai vita folyt. A genfi 
népszövetségi konferencián is érvelt a magyar érdekek érvényre juttatásáért, majd meglátogat-
ta Leyuetioban a királyi családot. Október 25-én pedig Jászberénybe utazott, hogy megtartsa 
beszámolóját.  Különvonaton, jelentıs kísérettel érkezett a városba. Beszédét azzal kezdte, 
hogy felmerült lelkében a kérdés, hogy érdemes-e még bennmaradni a Népszövetségben, miu-
tán ez a mi javunkra eddig semmit se tett. A belpolitika kritikájaként elmondta, hogy a titkos 
választójog hívének tartja magát. Örömmel látja a kormányzat stabilizálását. A rendszert a 
Tisza  Kálmán korszakához hasonlítja, melynek a kormányzat valóságos kópiája. A jelentıs 
számú vendég üdvözölte a képviselı szavait és csatlakozott ahhoz. Ez alkalommal ha rövid 
idıre is de a vendégek között volt a képviselı fia, Apponyi György is. 
 
A hısi emlékmő felállítása és avatása 
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A következı év, 1926 legjelentısebb eseménye volt a hısi szobor felavatása (ma lovas 

szobor vagy huszár szobor néven közismert). Az avatás elıtt többször megjelentek híradások 
a szobor felállításáról,  a talpazaton lévı feliratról melyrıl a  Jász Hírlap  augusztus 15. száma 
így számol be: A szobor fölirata a mi nemes, vallásos nagy képviselıknek 
eszébıl pattant ki, tehát már ezért is tiszteletreméltó. 

Magáról az avatásról részletesen beszámol a korabeli újság, az avató beszédet pedig 
teljes egészében közli. A szónok Apponyi a hısök emléke elıtt tiszteleg, kifejti a talapzaton 
tömörített szöveg lényegét, mi szerint a hısök nem haltak hiába. Elemzi a háború után követ-
kezett veszteséget, a ránk kényszerített szerzıdések hatását, mely nem csak területvesztéssel 
járt, hanem gazdasági téren is jelentıs veszteség, és politikailag is megcsonkítja hazánkat. Az 
életet azonban a vesztett háborúval nem lehetett eltemetni. A hısi halottak miatt becsülik a 
magyart legyızöttségében is, és így ez a szobor nem csak gyászt, de dicsısséget is jelent. 

Ennek az évnek az utolsó nagy próbatétele volt a képviselı választás.  Már november 
végén tudósítás jelent meg arról, hogy a városban mégsem lesz egyhangú a választás, miután 
Budaváry László a tanyákon győjti maga számára aláírásokat a képviselıválasztásra, gróf Ap-
ponyi Albert, eddigi képviselıvel szemben. Már a választás elıtt egyértelmővé vált, hogy az 
ellenjelölt nem kap jelentıs támogatást. 

A december 8-án megtartott választást már pusztán formalitásnak tünteti fel a sajtó, 
miután az ajánlási ívek leadásának határ idejéig csak egy párt - az Apponyi párt - adta le, kö-
rülbelül 3000 aláírással, s így a jászberényi kerületnek az országgyőlési képviselıi mandátum-
ra csak egy jelöltje volt: gróf Apponyi Albert. 

Tíz hónap eltelte után újra tudósit a lap a képviselı nemzetközi szereplésérıl, neveze-
tesen a genfi tanácskozásról. Az eredményt ismerjük. A nagyhatalmak nem módosították a 
trianoni békeszerzıdést, és így bármilyen érvekkel alátámasztott is volt magyar vélemény, a 
genfi tanácskozásnak csak az erkölcsi sikere maradt a mienk. 

A következı év – 1928 - tavaszán tudósítás jelent meg, mely szerint a városnak már 
hosszú ideje nélkülöznie kell képviselıje személyes ittlétét. A nemzetközi kötelezettségek, 
valamint az idıs politikus egészségi állapota miatt gyöngyösapáti birokára vonult rövid pihe-
nıre. Az újság szerkesztıjéhez írt levelében azonban megígérte, hogy még az év folyamán 
okvetlen eljön Jászberénybe. Ötven év elé, ez volt a címe annak a méltatásnak, melyet a kép-
viselı 48 éves megbízatása alkalmából írt a sajtó. Rövid értékelés, köszönet és hála szavai 
ismétlıdtek, majd a kívánság és remény hangja, hogy az 50 éves jubileumot is ünnepelni le-
hessen a Lehel kürt zengı hangja mellett, a választópolgárok szeretetét és megbecsülését  
közvetítve a legnagyobb államférfi felé. 

A nyár folyamán a hírekben szerepelt: Apponyi Genfben. A híradás nem fukarkodott a 
felemelı jelzıkkel, mely nyilván megillette az idısödı politikust. A régen aggkorba hajló ısz 
politikusról már mindenki azt hitte, elérte pályája zenitjét, azon felül emelkedni már nem le-
het. Pedig lehet, nála még ez a is lehet. Megmutatta a legutóbbi népszövetségi közgyőlésen a 
világ legkiválóbb államférfiaknak jelenlétében. Egy órahosszat beszélt mire beszédének köze-
pére ért, szájtátva vették körül ıt a legkülönbözıbb nemezetek követei s bámulták Európa, sıt 
a világ legnagyobb szónokát, legnagyobb agyvelejét.8 

Október 21-én tartja beszámolóját Apponyi Jászberényben, s hírül adta a lap, hogy ke-
rülni óhajtja az ünnepélyes fogadtatást. A kérése ellenére az eddigieknél is nagyobb szeretettel 
és fénnyel fogadta a város az ısz politikust.  A városháza elıtt felállított díszes emelvényrıl 
mondta el beszédét a képviselı. Véleményében elismerte a kormány érdemeit, de rámutatott a 
kormányzatban fellelhetı hibákra is. Felhívta a figyelmet a földmővelési politika terén tapasz-
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talható jelenségekre, elsısorban a termelési költségek növekedésére, és az értékesítési viszo-
nyok javításának szükségességére. Összefogást kér a nagy nemzeti kérdésekben. Fejlıdésre 
van szükség, és erıgyőjtésre, meg kell szabadulni a nemzet erkölcsére károsan ható hatalmi 
túltengéstıl. Befejezésül elmondta, hogy talán koránál fogva egy darab történelmet képvisel, 
és megérteni véli a jövı igényeit, talán szolgálatot tehet hazájának azzal, hogy történelmi 
szempontokat segít bevinni a politikába. 

1929 tavaszán Apponyi ismét lándzsát tört a demokrácia mellett. Az új törvények[...]a 
minimális jogokat is el akarják venni. Figyelmeztette a magyar uralkodó osztályokat a történe-
lem törvényszerőségeire, melyek megalapozzák a jogok és kötelezettségek országát. Ugyan-
akkor bírálata a korabeli viszonyokat. Ma, amikor egy szomorú, tehetetlen és súlyos visszaesés 
periódusában élünk, amikor az állami legfıbb számvevıszék jelentésébıl arra eszmélünk, 
hogy az adózók nyomorult és kiizzadt filléreibıl- miket költenek túlkiadásként ezer és ezer 
pengıkben állami autókra.9 Ezért sürgeti és követeli a korlátlan halommal szemben a nép-
uralmat. Az Istenért , uraim, ne féljenek annyira attól, ami a néptıl jön.10 

A képviselı teherbírására jellemzı, hogy 83. születésnapján Rómában volt, ahová az 
olasz király és Mussolini meglátogatása miatt utazott. A születésnap alkalmából a magyar 
követség tagjai, és a Collegium Hungaricum vezetése kereste fel a grófot, és köszöntötték a 
politikust. 

Ez év nyarán az új közigazgatási törvény szerint megválasztották a törvényhatóság 
örökös tagjainak elsı felét. Apponyi a jelölést nem fogadta el, mivel ıt már elızıleg Vas 
vármegye - ahol neki birtoka volt - már megválasztotta örökös tagjává. Az évente esedékes 
beszámolóját Apponyi nem tartotta meg. A polgármesterhez írt levelében indokolása a követ-
kezı volt: Hazám érdekében külföldön voltam elfoglalva, majd hazaérkezésem után közvetle-
nül magas korom némi pihenést tett szükségessé.11 

Indokai után kifejezi azon véleményét és reményét, hogy választói méltányolják kö-
rülményeit. Reméli hogy adósságát külföldi szolgálatai ellenére is, tavasszal teljesíteni tudja, 
és a közel 50 éves képviselıségében továbbra is támogatást kap. A Jász Hírlap évi utolsó 
számában már visszaemlékezést közöl az ötven évvel ezelıtt történtekre, nevezetesen 1881 
májusára, amikor a jászberényiek által felkért gróf Apponyi Albert mondta el programbeszéd-
ét és visszaemlékezését. Utalt a választási harc megnyilvánulásaira, a "csıcselék" magatartá-
sára, és a huszárság rendcsinálására. 

1930. június elsején az Országos Népszövetség jászberényi nagygyőlése, katolikus se-
regszemle volt. Képviselınk nagy megtiszteltetésnek érezte, hogy e jelentıs eseményre meg-
hívták. Jelezte a meghívás elfogadását, sıt a beszéd megtartását is, mely azonban nem helyet-
tesíti az elmaradt beszámolót. 

Elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy szükség van a mai hitvallásra szóban és 
tettben egyaránt. Döntı tényezı, hogy népünk megerısödjön tudásában, hitében, gondolkodá-
sában és cselekedetében. Hangsúlyozta, hogy világszerte megújulását tapasztalja a katolikus 
hitnek. A nemzetközileg is elismert államférfi szerényen így fejezte be beszédét. Én igényte-
len, közönséges, gyarló és korántsem olyan jelentékeny embernek tartom magamat, de ami 
bennem jó volt és van, azt igenis  köszönhetem  katholikus nevelésemnek és hitemnek. Én azért 
akarok dolgozni, mindaddig, míg Isten a munkára erıt ad.12 
Szeptemberben a Népszövetség tartotta ülésszakát Genfben. A kormány Apponyi Albert gró-
fot kérte fel a magyar delegáció vezetésére. A korabeli tudósító így kommentálta a tényt. 
Nincs senki, aki szavainak zengı orgonájával meggyızıbben tolmácsolná a világ ítélıszéke 
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elıtt a kisebbségek panaszait és követeléseit, mint Apponyi Albert, aki ma azok között van, 
akik a világon a történelmi lelkiismeretet és a jobb jövıt ígérı, angy emberi ideálokat legmél-
tóbban képviselik. A békebeli életnek az a hatalmas mohikánja bizonyára dicsıséges életének 
egyik legszebb fejezetét fogja történelmünkbe írni a szeptemberei ülések viharos napjaiban. 
Apponyi Genfbe megy és hisszük, hogy igazságunk gyızelmének aranygyapjával tér onnan 
vissza.13 

A Genfbıl hazaérkezett Apponyi gyöngyösapáti birtokán nyilatkozott a Jász Hírlap új-
ságírójának, melyben röviden összefoglalta a történteket. A tárgyaláson kitőnt, hogy Anglia 
nem engedi továbbhalasztani a leszerelés ügyét. Haladásnak tartotta, hogy hazánk revízióval 
kapcsolatos elképzelésérıl nyugodtan lehetett beszélni. Sikerült kifejezésre jutatni a magyar 
felfogást, és kifogást a mai helyezet ellen.  Megállapítható tehát, hogy a nagy várakozással 
kiküldött magyar delegáció, a kialakított határokkal kapcsolatban szabadon hangoztathatta 
véleményét, de azzal kapcsolatban érdemi reagálás nem történt. 
 
Az aranymandátum átadása  
 

A következı év tavaszán -1931 - már a fıvárosi lapok és a rádió is méltatták Apponyi 
Albert 50 éves képviselıi tevékenységét. A helyi lap beharangozta, hogy e félévszázados te-
vékenységet a város nagy ünnepségek keretében óhajtja megülni. Az ünnepség részleteirıl 
azonban még terv szinten sem tudósítanak, hiszen ezt koraink tartják, ez csakis akkor lesz 
aktuális, ha teljesen felmelegszik az idı s az agg politikus egészségét nem veszélyezteti a hi-
deg idıjárás. A tényleges születésnap ugyanis május 29. 

Rövid tudósítás szól márciusban arról, a Párizsban tartózkodó képviselınk tiszteletére 
estélyt adott a magyar követ, és itt Rácz Andor, (Aladár) jászberényi születéső cimbalommő-
vész szórakoztatta a vendégeket. Többek között elıadta azt a kortesnótát is, amit az ünnepelt 
megválasztásakor énekeltek ötven évvel ezelıtt. 

Ezután már híradás következik, mi szerint az ötvenéves képviselıi jubileumot Péter-
Pál napján fogja a város megülni - határozott a városi közgyőlés. 

Az ünnep elıkészítéseként sorozatban foglalkozik a Hírlap a város történetével, és 
Apponyi megválasztásának, újraválasztásának körülményeivel. A hat héten át közölt cikkek  a 
fél évszázad történelmi mozzanatait elevenítette fel, választásról választásra követve az ese-
ményeket. A tervezett ünnep elıtti szám már részletesen ismertette az olvasókkal a nem min-
dennapi esemény programját, a várhatóan megjelenı meghívott jeles vendégek névsorát, akik 
között gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, Almásy László házelnök – ı jászberényi szü-
letéső - is szerepelt. Az ünnep elıkészítéséhez tartozott természetesen a városháza külsı reno-
válása, az ablakok, ajtók festése is. 

A július 4-i lapszám a legrészletesebben tudósított az ünnepi eseményekrıl. Kiemelte, 
hogy impozáns keretek között meleg szeretettel ünnepelte Jászberény városa nagynevő képvi-
selıjét, 50 éves jászberényi képviselıségének évfordulóján.  Az elsı üdvözlések már a hatvani 
vasútállomáson megtörténtek, ahová 120 tagú küldöttség utazott. Itt Hatvan község küldöttsé-
gével együtt köszöntötték a vasúton érkezı képviselıt.14  

Részletes tudósítás tartalmazza a megérkezést Jászberénybe, a fogadtatást, és a bevo-
nulást ugyancsak pontról-pontra ismerteti.  A bevonulás impozáns volt. A kocsik végeláthatat-
lan sora vitte az érkezı vendégeket - elıl az ünnepeltet a polgármesterrel -, a plébánia elé, 
ahol hatalmas tömeg várta az érkezıt.  

                     
13
 JH u. o. 

14
 1931. julius 4. 
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Este lampionos felvonulás indult a Szabadság térrıl a plébánia elé. A Palotásy Dalkör 
szerenádot adott az erkélyen megjelent gróf Apponyi Albert tiszteletére. 

Péter-Pál napjának reggelén a fıtemplomban ünnepi nagymisét mutattak be, melyen a 
templomi ének és zenekar adott elı jól sikerült ének és zenedarabokat. 

Ezt követıen népgyőlés volt a fıtéren. Tarnay Tibor választási elnök nyitotta meg a 
győlést, és felidézte az eltelt 50 év fıbb állomásait. A politikai és gazdasági életben soha nem 
gondolt változások következtek be. A világháború elıtti idıszak Nagymagyarországának füg-
getlenségi politikája volt. Az önálló nemzeti lét megteremtése - függetlenség Ausztriától. 
Ezen a fronton küzdött képviselınk is. A háborút követı idıszak gazdasági problémái, a bé-
keszerzıdés, a világgazdasági krízis az európai külpolitika képét megváltoztatta.  Nem válto-
zott meg azonban gróf Apponyi Albert önzetlen, lelkes és fáradhatatlan munkássága hazája 
érdekében – hangoztatta. 

Nem változott meg 50 év alatt rendíthetetlen hite a nemzet jobb jövıjének reményé-
ben, melynek eléréséért erıt és bizalmat öntött a csüggedıkbe. Nem változott meg a választók 
bizalma sem. Örömmel ünnepli Jászberény népe képviselıjét, aki, e jubileumot testi egész-
ségben és szellemi erejének teljességében, magas korral érte meg. Ezt követıen nyújtotta át a 
további 5 évre szóló új mandátumot, valamint az 50 év elismeréseként, az aranymandátumot.  

A képviselıház és a kormány nevében Almásy László házelnök üdvözölte az ünnepel-
tet. Rámutatott arra a kiválóságra, amely Apponyi Albert gróf lendületét és politikai mőködé-
sét jellemzi, és hangoztatta, hogy ez nyilvánul meg választókerületének jelen ünneplésében is. 

Az ünnepelt, félszázados beszámolóját azzal kezdte, hogy nehéz szavakkal szólni érzé-
seirıl, melyet most az új és az aranymandátum átvételekor érzett. Félszázad  összes viszontag-
ságán át tartott ki ez a közönség mellette, és vert vissza minden támadást, melyet a hatalom 
birtoklói ellene idınként intéztek. A 85 éves politikus értékelte jászberényi választói bizalmát, 
a kölcsönös tiszta kapcsolatot: sohasem vegyült ebbe sem a korrupciónak, sem a hatalmi befo-
lyásnak sem a népámítás silány hatásainak árnyéka sem.: nem süllyedtünk, hanem erkölcsileg 
emelkedtünk egymás által.15Az 50 év munkáját tekintve megállapította, és vendégeihez for-
dulva hirdette, hogy itt, ennek az ünnepségnek a hıse nem én vagyok, hanem Jászberény város 
közönsége.16 Az ötven év munkájáról beszámolni itt nem lehet, azt majd megteszi a parlament 
megbízásából. Iparkodni fog, hogy leplezetlen ıszinteséggel, magát sem kímélve vonja le a 
következtetéseket és lerója háláját a nemzet elıtt, és Isten segítségével utolsó leheletéig szol-
gálja a szent ügyet - mondotta a képviselı. Befejezésül üdvözölte azt a reménysugarat, mely 
az amerikai köztársaság elnökének üzenetébıl Európára esik. Legyen ez a haza számára is 
fénysugár, és nem kíván mást, mint minden nemzet közös létérdekét: az igazságot. 

Természetesen az ünnepségen sok-sok köszöntı és jókívánság hangzott el, majd ezt 
követıen 400 terítékes bankett volt a Lehel utcában, míg a megjelent elıkelıségeket a város-
háza nagytanácstermében látták vendégül. 

Az ünnepi esemény után viszonylag csendes a helyi sajtó. Egy év múlva a 86. szüle-
tésnapja alkalmával a polgármester táviratban üdvözölte az ısz államférfit, és jókívánságait 
fejezete ki a maga és a város közönsége nevében. 
 
Apponyi halála 
 

A szomorú eseményrıl rendkívüli kiadással jelentkezett a Hírlap.17 A lap elsı oldalán 
gyászkerettel és vastag betőkkel jelent meg a következı szöveg: A mi Apponyink meghalt. 

                     
15
 JH u.o. 

16
 JH u.o. 

17
 JH 1933. február 8. 
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Beteljesedett, a halál elragadta. Az isteni Gondviselés úgy akarta, hogy a Neki kijelölt harc-
mezın, hazája szolgálatában essen el. 
 A következı oldalakból a politikus utolsó napjait követhetjük. A 86 esztendıs állam-
férfi két napos haláltusát vívott a genfi Residence Hotel betegszobájában.  

Január 28-án utazott el feleségével Genfbe a leszerelési konferenciára.  Néhány nap 
múlva egészségi állapota hirtelen romlott, majd orvost kértek a beteghez.  Az orvosok kétol-
dali tüdıgyulladást állapítottak meg.  A beteg bizakodóan nyilatkozott saját állapotáról, és 
bízott abban, hogy a múló rosszullét után a tárgyalást folytatni tudja. Az orvosok azonban úgy 
látták, hogy állapotát az fogja eldönteni, hogy meddig bírja a szíve. 

A betegség híre gyorsan eljutott Jászberénybe is. A képviselı-testület nevében, felesé-
gének címezve táviratot küldtek Genfbe: megdöbbenéssel értesültünk a képviselı betegségé-
rıl. Jászberény város közönsége meleg szeretete és ragaszkodása virraszt a beteg ágya mel-
lett, és kéri részére mielıbbi jobbulást a Mindenhatótól. - fogalmazták a honatyák. 

Február 7-én, aki „rádiógéppel rendelkezett”, az aggódó várakozással leste a híreket. 4 
óra 50 perkor a bemondó közölte a legszomorúbb eseményt, hogy: gróf Apponyi Albert 4 óra 
20 perkor kiszenvedett. 

Halála után negyedórával már megszólaltak a jászberényi harangok. A fekete zászlók 
hamarosan megjelentek a város köz és magánépületein. A gyász általános volt, hiszen a több 
mint 51 éves képviselı múlttal rendelkezı államférfi elismertsége, tisztelete éreztette hatását. 
A sajtó részletesen ismertette a temetési elıkészületeket. A genfi székesegyházban való be-
szentelés után indult a gyorsvonat Magyarországra, a nemzet nagy halottjával.  

Jászberény város gyászjelentést adott ki, mely sok-sok méltatás után leszögezte, hogy 
1933 február 7-én Genfben - az egész emberiség, és különösen a szenvedı magyar hazánk 
jövendı boldogságáért viselt harcban - hısi halált halt. 

A parlament gyászülést tartott. A képviselık mélységes átérzéssel hódoltak Apponyi 
Albert emléke elıtt. Az ülésen részt vettek Jászberény város képviselıi is. Az Apponyi gyász-
ülést, Almásy László a képviselıház elnöke nyitotta meg. Ezt követıen Gömbös Gyula mi-
niszterelnök kiemelte, hogy gróf Apponyi Albertre pártkülönbség nélkül úgy tekinthetünk, 
mint hatalmas szoborra. Messze világító elméje példát mutatott. Lénye, apostoli lény volt, és 
ezért mindannyian tiszteltük, becsültük, hangsúlyozta a miniszterelnök. 

A temetésre Jászberénybıl különvonat indult Budapestre, melyen 1500 ember utazott.  
A Parlament kupolacsarnokában tartott temetési szertartás után a budavári Mátyás templomba 
vitték a nagy halott földi maradványait, hogy ott helyezzék örök nyugalomra. 

A jászberényi városháza nagy tanácstermében gyászpompával várták a gyászközgyőlés  
közönségét.  Kele István apátplébános emlékezett a nagy halottról. Ki volt Apponyi Albert? - 
tette fel a szónoki kérdést, majd így folytatta: Nincs ékesszólás vagy toll, amely leírni, vagy 
elmondani képes volna ezt. A mi Apponyink gondviselésszerő férfi volt. Isten választott prof-
étája. Az emberi jogokat, és az isteni örök igazságot senki meggyızıbben, és megrázóbban 
nem hirdette mint İ. Nagy volt életében, nagy volt halálában. Ott esett el a harc mezején. 
Apponyi Albert 51 éven át volt megszakítás nélkül városunk országgyőlési képviselıje.  
Emlékét az ülés jegyzıkönyvben örökítette meg. 

A nekrológok oldalszám sorolták fel az elhunyt államférfi érdemeit, széles látókörét, ismer-
tették a gróf pályafutását. Sokoldalúságát egyenként elemezték, így külön: 
• a politikai pályafutását, 
• a békedelegáció vezetıjeként betöltött szerepét, 
• a nemzet nagy ügyvédjét, 
• a kiváló szónoki képességét, 
• képviselıi munkásságát  
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• méltatták a nagymőveltségő ember zenebarát mivoltát, aki szereti a szép zenét - legyen az 
klasszikus, romantikus vagy modern. 

Apponyi Albertet nem csak a helyi és országos lapokban méltatták, hanem megemlékeztek 
róla a német sajtóban, az angol lapokban is: Az idegen nyelvek páratlan mővésze volt Apponyi 
Albrert gróf, hat nyelven nagyszerően beszélt, négy nyelven elismert nagy szónok volt. Angli-
ában mindenki tisztelettel és szeretettel beszélt róla.[...]Európának majdnem valamennyi fı-
városában éppúgy ismerték ezt a karcsú, szikár, sasorrú és fehérszakállú férfiút, mint hazájá-
ban. A német sajtó írta: A szó igaz értelmében kantárban halt meg: nem odahaza, hanem utol-
só életéveinek küzdıterén, Genfben érte utól a halál. 

Néhány héttel késıbb jelent Lóczi Andor igazságügyminiszter nyilatkozata, Apponyi, 
Jászberénnyel kapcsolatos utolsó kívánságáról. (A miniszter jól ismerte Apponyi Albertet, 
többször volt tagja az általa vezetett delegációnak.) Apponyi, a mostani Genfi utazás elıtt, a 
jászberényi küldöttséget vezette hozzá, és kívánsága volt, hogy a jászberényi törvényszék 
visszaállitassék. A Genfbe való távozása elıtt azzal a megnyugvással búcsúzott el, hogy kí-
vánsága megértı fülekre talál. A maga részérıl szebben nem is róhatná le kegyeletét Apponyi 
Albert emlékével szemben, mintha ezt az utolsó kívánságát teljesítené, és véleménye szerint 
pénzügyileg is keresztülvihetı lesz a törvénykezés hozzájárulása. 

Így búcsúzott képviselıje választóitól, és így búcsúzott a város Apponyi Alberttıl. 
 


