
SZÉCSÉNYI ANDRÁS

Apponyi Albert kultusza a két világháború között

(Bevezetés) Az elsQ világháború vége Apponyi Albert gróf (1846–1933) életében is forduló-
pontot jelentett, hiszen pártonkívüli legitimistaként a belpolitikában, magas rangú diploma-
taként pedig a Nemzetek Szövetségében fejtett ki a korábbi évtizedektQl merQben eltérQ, de 
legalább annyira aktív tevékenységet. ElsQdlegesen ehhez kapcsolódóan alakult ki kultusza is.

A kutatók szerint a kultusz középpontjában egy ún. „mítosz” áll, aki elsQsorban ne-
hezen feldolgozható, kilátástalan helyzetekben jelenik meg, amikor széles tömegek a 
racionális válaszkeresés helyett vagy mellett feléje fordulnak. Ez lehet spontán vagy 
hatalom által generált. Egyöntet_ véleményük szerint a kultuszt fenntartók birtokolják 
a mítoszfigura emlékét. M_ködésükre vonatkozóan találó az Erzsébet-kultuszt vizsgáló 
történész megállapítása: „A kultusz képzelt és konstruált voltára leginkább önlegitimációs 
szerepköre utal. E szerepének értékvesztésével, párhuzamosan jelentQségének csökkenésé-
vel az önfenntartás állapotába jut, azonban létrehozott intézményei eredeti funkciójukat 
elveszítve is tovább m_ködhetnek.”1

KözelebbrQl szemlélve Apponyit, kultuszát nem a hozzá kapcsolható legendák, topo-
szok, szimbólumok és jelképek, továbbá a róla kialakított kép formálódásának és haszná-
latának gyakorlata képezi, hanem alapvetQen egyetlen dolog: trianoni szereplése s ennek 
folytán az ellenforradalmi rendszer kibomló revíziós köz- és politikai hangulata, és en-
nek néhány megnyilvánulási formája. Ez az alapvetQ szellemi erQ, mely az egyébként is 
meglévQ népszer_ségét kultusszá fokozta. Vizsgálódásunk tehát ily módon egybecseng 
a Horthy-korszak szellemi folyamatainak kutatásával.2 A kultuszok eredménye mindig a 
vizsgálandó személy vagy történelmi szituáció utáni kánon létrejötte. Ismérvei: közhelyek 
alkalmazása és ennek ismétlése révén erkölcsi értékekre hivatkozás, súlyos esetben pedig 
ennek révén megfellebbezhetetlen erkölcsi erQvé alakulása a vizsgált „mítoszfigurának”. 
A vizsgálatokból kiderült, hogy Apponyi a társadalom jelentQs részében, illetve huzamos 
ideig megfelelt a fent említett kritériumoknak. A Horthy-korszakban csak a kormányzó 
és 1932-tQl fogva Gömbös Gyula (vezér)kultusza mérhetQ Apponyiéhoz, teljesen más 
okokból eredQen és megnyilvánulási formákkal.3 

Az említett eredQ mellett, másodlagos szerepet játszottak továbbá Apponyi magánem-
beri személyiségjegyei, magas fokú retorikai képessége, valamint politikai helyzete is. 
Nagy általánosságban elmondható, hogy személyisége bizonyos fokig a liberális, de még 
a szociáldemokrata körök, másrészt a szélsQjobb kivételével a konzervatív-jobboldali 
csoportok számára is elfogadható volt. Mindezt Apponyi még életében a területi revízió 
propagálása érdekében, valamint az ezzel összefüggQ közjogi-legitimista kérdések po-
litizálása során felhasználta. Úgy is fogalmazhatunk, hogy kultuszának eredQi egymást 
erQsítQ tényezQkké váltak. 

A kultusznak természetesen van fejlQdéstörténete is. LegerQsebben 1920 és 1922 kö-
zött mutatkozik, illetve a halála környékén, 1933-ban és a revíziós sikerek idQszakában, 
1938–40-ben. Az említett politikai és történelmi tényezQk miatt ugyanakkor a korszakban 
a társadalom széles köreiben mindvégig érzékelhetQ volt. Mint minden kultusz, így ez 
is tárgyának mindenek felé helyezésével járt és állandó igazolással tartotta fenn magát. 
Apponyi esetében ezt a megnyilvánulási alkalmak és az ünnepek jelentették. Ezáltal per-
sze kommercializálódott, halálát követQen pedig a revízióval összefüggQ eseményekben, 
jelentQsebb kiadványokban, kisebb alkotásokban élt tovább.

SZÁZADOK
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De miben is állt ez a kultusz, vagyis az Apponyi-kánon? Sokféleségében és számában 
csekélyebb erej_, mint pl. Kossuth Lajos, Erzsébet királyné, Rákosi Mátyás stb. kultusza 
(más szóval mítoszteremtQ ereje), térben és idQben, de tartalmilag is jóval kisebb hatású, 
mint Ferenc Józsefé, ezért hozzájuk mérve nem tartható erQsnek. Speciális jellemzQi: nem 
kötQdnek tárgyi forrásokhoz, szimbólumhoz, hanem sokkal inkább írásos nyomai vannak, 
illetve bizonyos ünnepi eseményekben és ún. „emlékezethelyekben” csúcsosodnak ki.4 
Csekély mértékben foglalkozunk ezért a témánk szempontjából kevésbé fontos ábrázolá-
sokkal, irodalmi megjelenésekkel, amelyek nem, vagy kevéssé rendelkeztek kultuszfor-
máló erQvel. Csupán néhány, fontosnak ítélt kultuszképzQ elem kiemelésére, mozaikszer_ 
bemutatására szorítkozhatunk annak reményében, hogy jelen dolgozat alapot adhat egy 
átfogó igény_ szakmunka megírásához, melynek része lehet egy – hely hiányában ezúttal 
nem tárgyalt – összehasonlító elemzés is. 

Apponyi 1933-ban bekövetkezett elhunytát követQen a kultusz a korszak végéig tovább 
élt, egészen az 1944/1945-ben megkezdQdött fokozatos elhalásáig. Ekkortól direkt módon 
átkeresztelték az utcákat és tereket, megsz_ntek az emlékét ápoló társaságok, új nemzedé-
kek születtek. FQképpen pedig új politikai keretek születtek és véget ért a revíziós erQtér, 
amely értelemszer_ megsz_nését eredményezte. Míg Apponyi AlbertrQl még 1943-ban is 
könyveket írtak, 1945 után (a rendszerváltozást követQ idQkig) egyetlen szakmunka, je-
lentQsebb írás sem látott napvilágot, így alakja indirekt módon is kikopott a köztudatból.

(Apponyi személyisége és vonzereje) Trianont követQen, Apponyi Albert az Eberhard köz-
pontú birtokai elvesztésébQl adódóan vagyona lecsökkent, a régi nívót megtartani nem 
tudta. 1921 tavaszától polgári igényeket kielégítQ budai várbeli WerbQczy (ma: Táncsics 
Mihály) utca 17. szám alatt korábban vásárolt házában lakott családjával.

Privát életére vonatkozóan legrészletesebben utolsó birtokigazgatója, Deme Gyula tu-
dósít.5 TQle és egyéb forrásokból megtudhatjuk, hogy Apponyi rendkívül vallásos ember 
volt, évtizedek óta berögzQdött szokásai nemigen változtatott. Szinte puritán életmódot 
élt: gyalogosan közlekedett, ritkán tömegközlekedést is használt, másodosztályon utazott, 
stb.; ebben feltétlenül meghaladta arisztokrata társai és kortársai szokásait. Mindebben 
segítette, hogy jó kondíciónak örvendett. Szerette ügyeit maga intézni, a tömegben el-
vegyülni, általánosságban pedig az egyszer_séget kedvelte. Sokat olvasott és fQképpen 
zenét hallgatott. Emellett rendszeresen teniszezett, az évi egy karlsbadi gyógyfürdQkúra 
mellett túrázott is.6

Apponyi a források nyomán ugyanakkor igen ambiciózus és hiú embernek t_nik fel. A 
róla általánosan elterjedt kép, miszerint zárkózott személyiség volt, nem felel meg a való-
ságnak: nem volt tipikus arisztokrata. Igaz, több vonatkozásban megQrizte a régi világból 
magával hozott jellemvonásokat. Ezt mutatja, hogy számos politikán kívüli tudományos, 
m_vészeti, társadalmi, karitatív szervezQdésnek, társaságnak volt – maradt – a tagja.7 
DöntQ többségük persze reprezentatív jelleg_ tiszteleti cím volt, de kétségtelen, hogy s_-
r_n és szívesen vett részt üléseiken, összejöveteleiken. 

Szónoki stílusára, érvelésére jellemzQ, hogy a távlatos gondolkodással tudatosan igye-
kezett idealisztikus jövQképét a valóság tökéletlenségével szembesíteni, és ennek révén 
egyaránt erkölcsi és politikai hatást elérni. Ez kit_nQen párosult magas, arisztokratikus, 
„pátriárkainak” nevezett megjelenésével. Tulajdonságjegyeit számos alkalommal szim-
bolikus értelemben alkalmazták a közbeszédben, jelesül „Mint hogy Szent Lászlóról 
jegyezte föl a legenda, Q is fejjel magasodik ki a tömegbQl. Alatta nyüzsög a szürkék, a 
köznapiak, a kérészélet_ek sokasága és Q megértQ bölcsességgel és Krisztusi mosollyal 
arcán tekint le reájok.”8 Megnyilvánulási formái néhány megszokott terepen zajlottak: 
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a magyar parlamentben, politikai gy_léseken (utóbbi legjellegzetesebb formája jászbe-
rényi választói elQtt volt), külföldi és belföldi meghívásos elQadások alkalmával, fQként 
társadalmi–politikai egyesületekben, valamint Genfben, a Nemzetek Szövetségében. 
Számunkra most nem ezek tartalma, hanem a hatás fontos, amirQl az újságok gazdagon 
tudósítottak, s amit alábbiakban néhány példával kívánunk illusztrálni.

1926 októberében sokadik alkalommal a jogfolytonosság védelmében szólalt fel a 
nemzetgy_lésben. A lapok ezúttal is feltétlenül dicsérték, sQt dicsQítették, még akkor is, 
ha felfogásával nem okvetlenül értettek egyet. „Apponyi Albert gróf az a politikus, aki-
nek minden politikai irányon felül álló tekintélye még azokban a körökben is tiszteletet 
ébreszt, amelyek politikailag vele nem egyeznek, vagy éppen szemben állnak […] Mai be-
szédében csodálatos szép mondatokat hallottunk tQle arról a jogfolytonosságról, amelyik 
a nemzet szempontjából fikció inkább, mintsem olyan eleven valóság, amelyre egy össze-
omlott államot újból föl lehetne építeni.”9 A szociáldemokrata újság is elismerQen szólt 
Apponyi beszédérQl. Elvétve találkozunk a sajtóban Apponyit elítélQ véleményrQl. Ilyen 
ritka alkalom volt a királypuccsok ideje. 1921. december végén Apponyi – aki rokonszen-
vezett Károly törekvéseivel – pertörlést kívánt Rakovszkyék ügyében. E kérdésben szólalt 
fel a nemzetgy_lésben, továbbá felhívta a figyelmet a zsidóságot ért szélsQjobboldali szer-
vezetek általi t_rhetetlen kihágásokra. A szélsQjobb sajtó ezért bírálta.10 Ugyancsak erQsen 
kárhoztatta 1922. június 20-án, mert a parlamentben elvi, alkotmányos okokra hivatkozva 
tiltakozott a kormányzó általi megnyitás ellen.11

Közéleti megszólalásainak következQ körét a társadalmi-politikai szervezetekben és 
társaságokban, valamint gy_léseken tartott szónoklatai jelentik. Ezeknek még csak váz-
latos összegy_jtése is lehetetlen, hiszen a legkülönbözQbb helyeken és alkalmakkor talál-
kozhatunk a forrásokban Apponyi Albert nevével. A vizsgált korszakban elmondott több 
száz nyilvános beszédéhez tartozó közös jellemvonás, hogy utána Apponyit zajos ün-
neplésben részesítették, felemlegetve trianoni „múlhatatlan érdemeit” a magyar revízió 
„ügyvédjeként”. Legfontosabb tagsága a Magyar Külügyi Társaság elnöki pozíciója volt. 

Apponyi külföldön is népszer_ figura volt, aki komolyan vette a trianoni béke revízi-
ójáért vívott harcot. Széleskör_ nemzetközi ismertségét kiválóan kamatoztatta e terepen 
is. 1923. októbertQl novemberéig – meghívásra – elQadássorozatot tartott az Amerikai 
Egyesült Államokban, ahol hat hét alatt 33 elQadást tartott tudományos társaságokban, 
egyetemeken, hatalmas tömegek elQtt, de számos alkalommal lépett fel külföldi társadal-
mi egyesületek, diplomáciai testületek vendégeként, amit a hazai sajtó mérhetetlen felna-
gyításában tálalt.12 Rendszeresen szónokolt legitimista politikai rendezvényeken is, ame-
lyeket az évek folyamán egyéb városok mellett fQként Körmenden tartottak. Királypárti, 
de nem politikai rendezvénynek számítottak a Magyar Férfiak (és NQk) Szent Korona 
Szövetségének, a Nemzeti Összetartás Társaskörének ülései. 

Említést kell tenni Apponyi népszövetségi diplomáciai szerepvállalásáról, amelyrQl a 
hazai sajtó – jóllehet személyét kint is tisztelet övezte, mégsem vált igazán népszer_vé – 
külpolitikai okok folytán lényegében feltétel nélküli dicsérQ kritikával számolt be. 

Belpolitikai tekintetben egyedülálló volt a jászberényi választópolgárokhoz való vi-
szonya. A városban évente két alkalommal tartott szónoklatokat, rendszerint a politika 
aktuális kérdéseirQl. Ezek az események valóságos Apponyi-ünnepek voltak, jóval ko-
rábbi gyöker_ek, mint máshol (hiszen 1881 óta a választókerület parlamenti képviselQje 
volt), és évrQl évre hasonló forgatókönyv szerint zajlottak le. A napilapok többhasábos 
terjedelemben számoltak be róluk. Hagyományosan már a fQvonal csatlakozó állomásán, 
Újszászon a városi küldöttsége képviselQje elébe sietett, hogy üdvözölje, és az utolsó sza-
kaszt Apponyival tegye meg a vonaton (1928 októberében pedig Apponyi és küldöttsége 
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számára a MÁV külön vagont biztosított).13 A ceremónia rendszerint hasonlóan zajlott, 
mint 1924 októberében, amikor is Apponyi 19-én este érkezett meg Jászberénybe. A 
vasútállomáson 8 órakor ezres létszámú tömeg fogadta, élükön Fridvalszky Ferenc pol-
gármester „tolmácsolta a város szeretetét és ragaszkodását”.14 Innen Balázsovich Oszkár 
birtokos díszes négyesfogatán a Rákóczi úton haladtak a városba, melynek szélén az em-
berek virágot és kalapot lengettek. (Legtöbbször fellobogózták a házakat is, megadva az 
igazi hQsnek illQ fogadtatást). Mikor a fogat a Zagyva-hídnál felállított díszkapuhoz ért, 
mozsárlövések durrantak „s egetverQen harsant fel a hídtól a fQtérig felállott [törvényha-
tóságilag kirendelt]15 ifjúság éljenriadalma.”16 Apponyi végül ErdQs András apátplébános 
házában szállt meg. Másnap, vasárnap már kora reggel több ezres tömeg gy_lt össze a 
FQtéren, ahol felállították Apponyi évtizedek óta használt emelvényét. Eközben misén 
vett részt, ezután a város elQkelQségeivel a térre ment és fél órás beszédet mondott. Más 
nem szólalt fel. A vasárnap folyamán ezután magánlátogatásokat tett, valamint részt vett 
a tiszteletére tartott városházi banketten és díszebéden. Más alkalmakkor ezt kiegészítette 
a kaszinóban, Ipartestületben tett látogatásaival. Találóan jegyezte meg 1925-ben egy jász 
polgár: „Amíg Apponyi él, mindig Q lesz a mi képviselQnk. S ez a ragaszkodás elsQsorban 
a személyének szól. Hogy nagy abszurdumot mondjak: ha egy szép napon kommunista 
lenne, akkor is csak Qt választanánk meg, és akkor is csak egyhangúlag!”17 Este a helyi 
ifjúság lampionos szerenádot adott Apponyi tiszteletére. 

Apponyi egyébként maga is elismerte, hogy politikai eredményei és népszer_sége nem 
fedték egymást. Rassay Károly visszaemlékezése szerint a 20-as évek elején mondta az 
agg politikus neki: „De barátom, ami az én személyem jelentQségét illeti, azt hiszem, hogy 
azt teljesen tévesen ítéled meg. A nagy népszer_séget is, amit említettél. Téged megtévesz-
tenek a korom és személyem iránt megnyilatkozó udvarias külsQségek. De ez a hódolat 
megfogalmazásában is óvatos. Mint az orvosságos üvegre ragasztott cédulán, benne van 
a figyelmezetés: csak külsQ használatra. […] Azt mondod, álljak az ellenzék élére? Ez 
csak frázis. Kinek az élére? Soha életemben nem tudtam egységes frontra állítani az ellen-
zéket az én eszméim alapján. Nem a személyemben, az eszmékben volt a hiba. Ma is az a 
helyzet. Hiszem régi politikai barátaim is (és itt a régi világból közismert neveket sorolta 
fel), miközben engem ragaszkodásukról biztosítanak, Bethlen Istvánban látják politikai 
ideáljukat. Az Q taktikai zsenije és erQs keze a csodálatuk tárgya. Hiába tagadjuk.”18 Más 
megfogalmazásban: „Apponyi ma vezér hadsereg nélkül, de vezéri tekintélye a szellemi és 
erkölcsi nagyság a tapasztalás és életbölcsesség, a lankadatlan munkásság és hervadha-
tatlan érdemek fenséges talapzatán nyugszik.”19 Valóban nem követték Qt a tömegek po-
litikai értelemben, kultusza sokkal inkább személyén és szóbeli megnyilatkozásain múlt.

(Apponyi a köztereken) Apponyi Albert kultuszában (is) fontos szerepet töltenek be a 
róla elnevezett utcák, terek, emlékm_vek. Ezeken túlmenQen kapcsolódnak hozzá azok 
a települések is, amelyek díszpolgárukká választották Apponyit még életében, vagy csu-
pán halála után. Sajnos azonban az ezekre vonatkozó alapkutatások a rendkívül kevés és 
szétszórt forrás okán hiányoznak.

Annyi bizonyos, hogy Apponyi AlbertrQl még életében sok magyar városban neveztek 
el közterületet. Elszórt források alapján úgy tetszik, hogy ezek száma igen nagy volt. Pl. 
Jászberényben róla nevezték el a város fQterét, halálakor pedig (még aznap!) KiskQrösön 
és Dombóváron kapott utcát.20 Valamivel több ismeretünk van a budapesti köztér-el-
nevezésekrQl. EzekrQl a FQvárosi Közmunkák Tanácsa utcanév-elnevezési bizottsága 
döntött.21 A fQváros mai területére vonatkozóan 18 utca, tér viselte a nevét. Érdekes és 
jellemzQ, hogy az elnevezések csaknem mindegyike 1920–1921-ben született, tehát rö-
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viddel Trianon után, 75. születésnapja ünneplésekor, kisebb részük pedig – jóllehet 1902 
óta az FKT egyik határozata értelmében élQ személyekrQl csak kivételes esetben lehetett 
utcát elnevezni, 1928-tól ezt is szigorították – 1938 és 1941, tehát a revízió idQszakában.22

1945 után politikai okokból kifolyólag az Apponyiról szóló elnevezéseket betiltották, 
ezzel párhuzamosan az addig virágzó kultusz is megsz_nt.23 A fent ismertetett utcák és 
terek közül kiemelkedik, hogy 1921-ben Apponyi Albert gróf 75. születésnapja és 50 
esztendQs politikai pályája alkalmából a belváros legforgalmasabb terét, a Kígyó teret a 
FQvárosi Közmunkák Tanácsa róla nevezte el. Ilyen frekventált közterületnek élQ ember-
rQl történQ elnevezése merQben ritkának tekinthetQ. „Más társadalmaknál is szokatlan 
látvány, hogy élQ ember elnyerje az egyetemes és osztatlan elismerés cserkoszorúját, aki 
körül még javában zajlik a napi tülekedések zenebonája, aki személyében nagy eszmék és 
érdekek kifejezQje, akit nemzete ritkán hívott a hatalom lakomájára – annak ellenére, hogy 
árnyéktalanul látta benne a lángelme lobogását és az erkölcsi erQ holdfényes és gyöngéd 
tisztaságát.” – vélekedett a kortárs PethQ Sándor hírlapíró.24 Budapest belsQ részein két 
emléktáblája volt Apponyinak. 1926-ban az Apponyi tér 1-ben, az egyik bérház falán 
helyezték el márvány emléktábláját, a másikat a VIII. kerületi Vas utca 10. szám falán 
helyezték el 1921-ben (tervezte: Horvay János, anyaga: bronz és márvány). Mai sorsuk 
ismeretlen.25 Apponyit országszerte – még élete során – tetemes mennyiség_ falu és város 
tüntette ki díszpolgári címmel, melyek ugyancsak kultuszának egyik mutatóját képezik. 
Ezek kisebb része a dualizmus koráig nyúlik vissza (pl. Jászberény). A világháború után 
különösen 1921 májusában, 75. születésnapja alkalmából a nemzetgy_lés intézQbizottsá-
gához mintegy háromtucat város jelölései érkeztek be, hogy díszpolgárukká fogadják,26 
késQbb pedig a jelentQsebb városok közül Kaposvár, Szeged, Szolnok és Zalaegerszeg.27

Külföldön, halála után fQként a Népszövetségben maradt meg Apponyi Albert emléke-
zete. Bár a Külügyminisztérium ezt nem támogatta, a halála után létesült Apponyi Albert 
Emlékbizottság az 1930-as években – a Genfi Magyar Diákok Egyesületével karöltve – 
számos akciót hajtott végre. 1935. február 2. és 7. között Genfben Apponyi-hetet tartottak, 
ahol többek között Apponyi-bált rendeztek, 1939 februárjában pedig, ismét a revízió visz-
szahatásaként Velics László követ támogatásával elhelyezték a Kisfaludi Strobl Zsigmond 
alkotta márvány emlékm_vet.28 

(Apponyi Albert jubileumai) „Egy-egy évfordulós ünnep a múlt konkrét térbeliségét 
reprezentálja számukra, benne aktualizálódik tehát a történelemnek az a képe, melyet a 
kollektív emlékezet ad át az utókornak” – amely bizonyos idQ elteltével átalakul törté-
neti emlékezetté.29 Apponyi Albert kultuszának jelentQs megnyilvánulási formái voltak 
születésének évfordulói és az azt körülvevQ ünnepi események. Ezek közül a 75. és a 85. 
születésnapjára készített pompás ünnepségek emelkednek ki (elQbbi összekapcsolódott 
az arisztokrata gróf 50 esztendQs politikai karrierjének kezdetével), illetve az Apponyi 
halálát körülvevQ események és a temetés. Nyolcvanadik születési jubileumát nem tudták 
megünnepelni, ettQl Apponyi tudatosan elzárkózott s inkább Gyöngyösapátiban töltötte 
ezt az idQszakot (csupán a Magyar Külügyi Társaság követségét fogadta rövid ünneplés 
erejéig). A Társaság 80. születésnapja alkalmából emlékkönyvet szerkesztett és hozott 
napvilágra. Az „Apponyi emlékkönyv bizottságban” nem kisebb személyiségek vettek 
részt, mint gróf Teleki Pál, Hubay JenQ; a benne található 18 színvonalas – ám módfelett 
elfogult – tanulmány az ünnepelt politikai életére és személyére vonatkozóan közöl infor-
mációt. Ugyancsak ekkor jelent meg PethQ Sándor monográfiája, mely máig az egyetlen 
színvonalas esszé-biográfia,30 valamint a New Yorkban Apponyi Albert amerikai utazása-
iról szóló monográfia.31 A következQkben röviden rekonstruáljuk az eseményeket.
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Már 1921. május 24-én arról tudósítottak a lapok, hogy a pénteki (május 27.) nemzet-
gy_lési ülés „Apponyi Albertnek lesz szentelve”, megadva annak részletes menetét. 

A parlamentben Rakovszky István beszédében ismertette Apponyi életének csomó-
pontjait. Rakovszky Treuga Deinek nevezte a napot, mikor a pártok, politikusok a napi 
csatározások közepette is együtt és egyöntet_en ünneplik Apponyit, aki sikereit annak 
köszönhette, hogy etikai alapelveitQl sohasem tért el. Beszédének konklúziója a revízió 
volt: ez a kettQs ünnep „nemzetünk megújhodásának, új életre keltésének, tehetetlenségé-
bQl feltámadásának biztatásául vesszük, mert egy nemzetet, mely ily férfit vallhat büszkén 
sajátjának, azt ideig-óráig elnyomni, letiporni, béklyóban tartani lehet, de végleg meg-
semmisíteni nem lehet.” Ezután méltatta Apponyit, a szónokot és politikust.32 Rakovszky 
beszédét követQen egyes személyek, képviselQtársak, intézmények és egyesületek kül-
döttei virágokkal köszöntötték a jubilánst, Ezután maga az ünnepelt beszélt, vázolva 
életének fQbb mozgatórugóit. Rájátszva a hangulatra kinyilvánította, hogy Q, aki „három 
emberöltQ politikai tradícióit képviseli”, kész együtt m_ködni a negyedik generációval is. 
Felvillantotta saját szerepét: „a mártírt” (öregember, aki romba dQlve látja mindazt, amiért 
ötven évig küzdött), „a szerény politikust” (nem szabad sütkérezni a múlt vélt vagy valós 
dicsQségében) és „a bölcs látnokot” (nem szabad siránkozni, a nemzetnek Trianon után 
is talpra kell állni, erQsödni).33 Még a Népszava is meleg szavakkal tudósított a történtek-
rQl, sQt felrótta, hogy néhány képviselQi és miniszteri szék üres volt. Az ülés után délután 
WerbQczy utcai házában megjelent notabilitások fogadták az ünnepeltet. Este 8 óra után 
a nemzetgy_lés intézQbizottságához az ország minden részérQl jelentések érkeztek, hogy 
Apponyit díszpolgárukká fogadják, Összesen 30 város és falu tüntette ki. Ez a mennyiség 
a következQ napokban emelkedett.

Másnap, 1921. május 28-án került sor a nagyszabású ünnepi eseményekre. Reggel 9 
órakor Horthy Miklós kormányzó Hardy Kálmán sorhajókapitány kíséretében Apponyi 
házához ment, és jókívánságait fejezte ki. Ezután autóba szálltak, és a Bazilikába hajtot-
tak. Útközben amerre az autó elhaladt, hatalmas tömeg állt sorfalat, városszerte kit_zték 
a nemzeti lobogót és feldíszítették a lámpaoszlopokat. A Bazilika környékét rendQrkor-
donnal lezárták. Az épület ünnepi díszt kapott, és az ezüstsisakos rendQrök, fehérruhás 
lányok és a hajdúk között jól szervezetten állt a fQtéren, a hadsereg díszszázada, katonai 
növendékek, tábornokok, püspökök, a kormány tagjai, a fQváros képviselete, továbbá je-
len volt József fQherceg és Csernoch János hercegprímás is. Apponyiék autójának érkeztét 
kürtszó jelezte, és a katonazenekar rázendített a Himnuszra. Ezt követQen a fekete sza-
lonruhás gróf a díszruhás államfQ mellett bevonult a Szent István Bazilikába. Utánuk a 
notabilitások. A zsúfolt épületben a fQpásztor misézett, majd Prohászka Ottokár mondott 
Apponyiról méltató beszédet, külön kiemelve trianoni szerepét.34 10 óra után, a ceremó-
nia végeztével az egybegy_ltek kivonultak az épületbQl, az élen Apponyival és József 
fQherceggel. A bazilika elQtti téren Horthy még egyszer köszöntötte Apponyit, majd el-
búcsúzott tQle. Az ünnepelt és SipQcz JenQ a százezres tömeg sorfala mellett négylovas 
díszhintón átvonult a Vigadóba (a Vilmos császár utat35 és a mellékutcákat a fQváros ve-
zetése lezáratta). 

A Vigadóban ünnepi fogadást tartottak. A nagyterem fQfalán az Apponyi-család címerét 
helyezték el Apponyi 2 méter nagyságú arcképe mellett. A rendezvényen Bethlen István, 
Rákosi JenQ tartottak beszédet. Az ünnepségsorozat 1921. május 29-én a pesti várme-
gyeházán zárult, ahol törvényhatóságok, társadalmi, kulturális egyesületek köszöntötték 
a jubilánst.

A megemlékezések alkalmával a hazai sajtó egésze részletesen és dicsQítQ szavakkal 
számolt be az eseményekrQl. Apponyi, mint szimbólum van jelen ezekben az írásokban, 
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mégpedig mint a nemzeti büszkeség szimbóluma. Csak egyetlen példa: „Apponyi nagy-
ságának fokmérQje a jelenség. Szinte felmérhetetlennek látszik az az erkölcsi érték, az a 
páratlan szellemi kiválóság, az a hazafiúi érdem és a honért végzett munka, ami ötven-
esztendQs közpálya súlya és díszeként nehezedik a hetvenöt esztendQs férfi vállaira. […] 
Voltaképpen nem is egy ember ünnepérQl van szó, hanem egy nemzet, egy ezeréves nép 
karakterének, pozitív összegzésének egy emberben történQ megnyilvánulásáról. P maga 
a nemzeti géniusz inkarnálódása. […] Fárosz, aki fényt derít a nemzet sötét hullámaira 
és látnoki képességei révén utat mutat a jövQ számára, az Ígéret Földjére.” – írta néhány 
nappal késQbb a Nemzeti Újság.36

(Apponyi Albert 85 éves jubileuma) Születésnapja elQtt, 1931. május 26-án a budapes-
ti Vígadóban volt a Népszövetségi Ligák Nemzeti Kongresszusának soron lévQ ülése, 
ahol az évek óta húzódó leszerelési kérdéseket tárgyalták. Apponyi a magyar delegáció 
nevében elmondott hozzászólásában nem fogadta el a belga–svájci leszerelési terveze-
tet, ami a nagyhatalmaknak jóval kedvezQbb feltételeket biztosított volna. A parázs vita 
azonban egy idQre megszakadt, mert Limburg elnök bejelentette, hogy Apponyi Albert 
gróf 85. születésnapjáról fog a testület megemlékezni. Beszédében kiemelte, hogy Q 
nemcsak Magyarországnak, hanem az egész világnak „great old man”-je. Ezt követQ-
en Berzeviczy Albert köszöntötte a jubilánst, majd Eöttvényi Olivér átadta a Magyar 
Külügyi Társaság ajándékát, egy hatalmas babérkoszorút, melynek éppen nyolcvanöt vert 
ezüst levelét egy-egy köszöntQ aláírás díszítette.37 Két nappal késQbb, 1931. május 28-án, 
az idQs politikus születésnapján – csakúgy, mint tíz esztendQvel korábban – a parlament 
Apponyi Albert tiszteletére ünnepi ülést tartott.38 A megjelent képviselQk díszruhát öltöt-
tek. Almássy László képviselQházi elnök ünnepi beszédében39 kitért Apponyi személyes, 
egyedülálló tulajdonságaira és hosszú politikai életének valamennyi jelentQs szerepválla-
lására: méltatta szerénységét, szónoki tudását, nyelvismeretét, keresztény hitét, m_vészi 
átélQ-képességét, továbbá „fáradhatatlan küzdelmét” a magyar érdekekért Trianonban és 
Genfben, mely teljesen egyedülálló államférfivá avatta Qt. Almássy a Ház nevében felkér-
te Apponyit, hogy írja meg emlékiratainak meg nem jelent részeit, hogy azt mint nemzeti 
kultúrkincset megQrizzék a nemzet és a történelem számára: „a jelen és jövQ nemzedék 
okulására szolgáló írásm_vet az Q jó- és balsorsban osztályos társának, hitvesének szere-
tetteljes segítségével alkossa meg és ezzel a kinccsel hitben, tudásban erQsítse meg nemze-
tét abban a meggyQzQdésben, hogy a magyar igazság gyQzni fog.”40 Más vélemény szerint 
is a revízió megvalósulásának menetét bele kell írni és az országnak azt követni, „ez lesz 
az Q munkásságának a legnagyobb és legtökéletesebb beteljesedése.”41

 A házelnök ezen túlmenQen javasolta a törvényhozásnak, hogy szavazzon meg 
Apponyi Albert (és felesége) számára 250 000 pengQt „ajándékként és hálaként”, de 
tulajdonképpen a megírandó emlékezések céljaira, valamint az 1931/1932-es költségve-
tési évtQl kezdve Apponyi élete végéig kapja meg a hatályos miniszterelnöki nyugdíjnak 
megfelelQ éves munkadíjat, hála és megbecsülés gyanánt. A Ház mindkét javaslatot ellen-
szavazat nélkül azonnal el is fogadta.42 A páratlan ceremóniát volt, aki kevésnek találta, és 
egyenesen Apponyi Albert személyét és érdemeit törvénybe iktatandónak vélte.43 

Ezzel egy idQben a felsQház is ünnepi ülést tartott: itt Wlassics Gyula báró ünnepi be-
szédében „a gondviselés ritka ajándékának” nevezte Qt, kiemelve a nemzetközi porondon 
idQs korában „a magyar igazság védelmében” kifejtett ténykedését. A felsQház ezután 
egyhangúlag megszavazta születésnapi üdvözlQ lap küldését a 85 esztendQs ünnepeltnek.44

Végül 1931. május 28-án délután – számos más város közgy_lésén elhangzott ünne-
pi köszöntQk mellett – Budapest fQváros törvényhatósági tanácsa díszülést tartott, ahol 
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Ripka Ferenc ünnepi megemlékezését a tagok – spontán módon – állva hallgatták meg.45 

Az összes hírlap bQ terjedelemben, a címlapon emlékezett meg a politikus jubileumáról, 
életének különféle eseményeirQl. Még az antilegitimista lapok, a Népszava is meleg han-
gon köszöntötte a 85 éves Apponyit.46 Egyik lap szerint sugárzó személyiségéhez 1919-
ben még a „bolsevizmus hóhérai” sem mertek hozzányúlni.47 Ez persze nem így volt, 
hiszen Apponyi ekkoriban hónapokig bujkált az elfogás elQl, de ez és a hasonló beállí-
tások nem véletlenül történtek. Ha azt olvassuk, hogy Apponyi történelmi alakká lépett 
elQ, a nemzet bölcs és cáfolhatatlan útmutatójává, neve „világnévvé vált”,48 akkor világos 
lesz, hogy itt egészen más társadalmi attit_ddel állunk szemben, mint pl. Bethlen, Teleki, 
Klebelsberg vagy mások, a korszak meghatározó politikusainak esetében. „Apponyi ün-
neplésében nem utolsósorban az a felemelQ, hogy nem a hatalom politikusát ünnepli a 
szélsQ jobboldaltól a szélsQ baloldalig az egész párt [sic!], még a dicsQségben is több 
osztályrésze volt, mint a hatalomban és még ma is sokkal inkább ünneplik, mint követik.”49 
Az a benyomásunk, hogy a pártok merQben kivételes módon képesek voltak egyként ün-
nepelni Qt, anélkül, hogy politikai nézeteit figyelembe vették volna.

(Halála és temetése) Apponyi az 1932. februárja óta ülésezQ leszerelési konferencián 
volt kint Genfben. A konferencia végsQ kudarcát (1934 nyarán eredmény nélkül elnapolta 
üléseit) már nem érhette meg: influenzában megbetegedett, majd 1933. február 7-én tüdQ-
gyulladásban meghalt.50 Az orvosok halála percében értesítették a sajtót, 16 óra 30 perckor 
az MTI is táviratot kapott. Apponyi halálhírét azonnal közölte a rádió, és az esti és követ-
kezQ napi újságok gazdagon tudósítottak róla. Az emberek döbbenten vették tudomásul a 
történteket: a budapesti utcákon a lapok szerkesztQségei elQtt tolongtak az emberek, „az 
egész fQváros az események hatása alatt áll”. Spontán módon minden házra kit_zték a 
gyászlobogót. Jászberényben gyászhetet rendelt el a város vezetése. Sok településen két 
órán át zúgtak a harangok, Dombóváron és KiskQrösön még e napon utcát neveztek el 
róla.51 A következQ napokban a világsajtót is bejárta a haláleset híre, számos ország tör-
vényhozása megemlékezett a tragédiáról.

Az országgy_lésben éppen a Ház megnyitására készültek, amikor elterjedt a hír. 17 
órakor a pártok frakciói értekezletet tartottak annak megvitatására, hogy milyen formában 
nyilvánítsanak közös részvétet. Másfél órás tanácskozást követQen Almássy László ház-
elnök a megnyitást követQen – bejelentve, hogy a másnapot a törvényhozásban kizárólag 
Apponyi Albert emlékének szentelik – bezárta az ülést.52 A kormány Bárczy István ál-
lamtitkárt bízta meg a hazaszállítási és temetési ünnepségek lefolyásának kidolgozásával. 
Bárczy elképzelései szerint a halottat a Klebelsberg Kunó gróf néhai kultuszminiszter ál-
tal néhány évvel korábban létesített Pantheonba temették volna el, a legitimisták kérésére 
azonban,53 végül is a budai koronázó fQtemplom (Mátyás templom) mellett döntöttek s a 
VKM iskolai szünetet rendelt el.54 Felmerült, hogy Apponyi földi maradványainak álla-
mi mauzóleumot hoznak létre, február 11-én Budapest Kegyúri Bizottsága el is fogadott 
ilyen értelm_ határozatot (végül nem valósult meg).55

1933. február 8-án és a következQ napokban megjelent sajtó anyagokban és megnyi-
latkozásokban gyakorta vélekedtek úgy, hogy Apponyi halála is stílszer_ volt: ott halt 
meg, ahol Európa nyilvánossága elQtt legfQbb gyQzelmeit aratta, s ezzel is a magyarságot 
szolgálta.56 

1933. február 8-án Apponyi holttestét bebalzsamozták és koporsóba helyezték, majd az 
elQkelQ Eaux-Vives negyedben lévQ Szent József templomba vitték. 1933. február 8-án 
reggel ült össze a magyar országgy_lés Apponyi emlékének szentelt ülésnapja.57 Almássy 
László házelnök tartotta a megnyitó beszédet, jelezve, hogy az utóbbi évszázad Kossuth 
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és Deák melletti legjelentQsebb államférfija halt meg. A pártszónokok megemlékezésük-
ben nem fukarkodtak a dicséretekkel. Gömbös Gyula kormányfQ fQképp Apponyinak a 
revíziós gondolat jegyében kifejtett tevékenységérQl beszélt (aktuálpolitikai tartalmakat 
is behozva) és elmondta, hogy örök példa marad, aki életében „történelmivé vált” és „a 
nemzet védelmében esett el”. Eckhardt Tibor szerint Apponyi egyenesen a „legkiválóbb 
magyar ember” volt, nemcsak hirdette és küzdött a magyar vágyakért, hanem szemé-
lyében „perszonifikálta” is azokat. Így vált öregkorára kultuszfigurává és lett egyúttal a 
remény szimbóluma. Eckhardt értékelése szerint „nem veszhet el, nem pusztulhat el egy 
ország, ha Apponyi Albert gróf képvisel minket. Úgy érezzük, hogy a puszta tény, hogy van 
egy Apponyink, elég ahhoz, hogy megmentse a nemzetet a pusztulástól.” 

1933. február 8-án és 9-én országszerte ünnepi rekviemek voltak a templomokban 
Apponyi tiszteletére. Budapesten, a Szent István Bazilikában Serédi Jusztinián herceg-
prímás tartott könyörgést. A napokban szervezetek, társaságok, pártok végsQ búcsúként 
emléküléseiken tisztelegtek Apponyi elQtt.

1933. február 10-én került sor Genfben a svájci állam által szervezett nagyszabású 
templomi egyházi szertartásra, melyen Sir Eric Drummond, a Népszövetség fQtitkára is 
megjelent. Ezután délután 14 óra 30 perckor a koporsót vonatra tették (a svájci hatóságok 
külön kocsit biztosítottak számára), és Budapestre szállították. Másnap, február 11-én 
érkezett meg a halottas szerelvény 15 óra 30 perckor a bécsi Westbahnhofra, ahol óriási 
tömeg gy_lt össze, maga Dollfuss kancellár személyesen nyilvánította részvétét és koszo-
rút helyezett el a vagonban.58 A magyar határt átlépve59 a vonat útvonalán ünnepélyesen, 
nagy tömeg közepette fogadták a szerelvényt. Budapesten az Oktogon villanyújságján 
óráról órára számoltak be az eseményekrQl attól kezdve, hogy Magyarország területére ért 
a szerelvény60, amely este 10 óra tájban futott be a Keleti pályaudvarra. Ekkorra már órák 
óta kb. 16 000 fQs tömeg gy_lt össze. Jelen volt a kormányzó, a MÁV elnöke, társadalmi 
egyesületek, intézmények pártok elitje, tagjai, valamint a kormány és Budapest vezetQi. 
Az állomáson a koporsót katafalkra helyezték, Mészáros János érseki helynök beszentel-
te, majd Huszár Aladár polgármester mondott búcsúztatót.

Ezt követQen a Baross téren halottas kocsiba rakták a koporsót, majd sorban autók-
ra helyezték a koszorúkat és a gyászfátyollal kivilágított lámpák alatt, a fáklyás tömeg 
sorfala közepette az Országházba szállították, majd felravatalozták. Az óriási pompában 
egzotikus környezetben felállított ravatal 200-250 000 látogatót vonzott,61 akik tömött so-
rokban jöttek el azt megtekinteni.62 A koporsó mellett apácák imádkoztak, a ravatal alatt 
a szociális nQvérek szövetsége 48 órás váltott imát tartott. 12-én, vasárnap az Országház 
falára felerQsítették az Apponyi-család hatalmas díszfeliratos címerét is. A legtöbb ma-
gyar városból küldöttség érkezett a ravatalhoz.

Az ünnepélyes búcsút követQen a felsQház jegyzQkönyvben örökítette meg a halott 
érdemeit.63 1933. február 14-én került sor a temetés napjára, mely napon az állami gyász 
jeléül Budapest összes üzletét és az ország valamennyi iskoláját zárva tartották. Számos 
város hivatalait, üzleteit bezáratta a városvezetés. Budapesten már a kora reggeli órákban 
özönlött a nép az Országház elé. ElképesztQ pompa és reprezentáció közepette zajlottak 
az események. 9 óra 30 perckor a pártok képviselQi, a kormányzó megjelent a ravatal 
mellett. Utána érkezett Gömbös Gyula, a miniszterek, fQhercegek, miniszterek és más ál-
lamok képviselQi. A halott családja közvetlenül a koporsó mellet állt. A több ezer koszorú 
közül Borisz bolgár király és Mussolini négy méter átmérQj_ babérkoszorúja t_nt ki. 10 
órakor Serédi Jusztinián hercegprímás misét pontifikált és ismét beszentelte a koporsót, 
majd a miniszterelnök tartott búcsúztató beszédet. A koporsót kivitték az Országház és 
a tömeg elé, s zenedarabok hangzottak el „a szent halott” kedvenc zenekari m_veibQl.
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11 órakor hatlovas halottas kocsira tették a koporsót és Ennek élén haladt a hazai vezetQ 
elit egésze: Apponyi családja, Horthy, notabilitások, nemzetközi diplomaták, társadalmi és 
állami egyesületek képviselQitQl kísért gyászmenet elindult.64 Jászberény 250 fQs küldött-
sége magával hozta a Lehel-kürtöt is.65 A menet – a lezárt városon át, virágesQ közepette 
– kiért a Dunához és a Rudolf-rakparton át, a Lánchídon keresztül értek át Budára. A hídon 
átérve a túlsó partra, a temetési menet néhány pillanatra megállt: Horthy, Gömbös és József 
fQherceg itt kivált a menetbQl, elbúcsúztak a gyászoló családtól – Qk autóban tették meg az 
utat a templomig. Az Alagút mellet a Hunyadi János úton haladt felfelé az impozáns gyász-
menet a Várba. A Dísz téren északra fordultak (itt néhány percre megálltak, a díszszázad 
játszott, miközben a kivonult lovas csendQrök, cserkészek, a Szent János Intézet és számta-
lan iskola gyerekhada valóságos zászlóerdQben tisztelgett Apponyi holtteste elQtt), majd a 
Tárnok utcán végighaladva érte el a Szentháromság teret (a másfél kilométer hosszú gyász-
menet déli 12 órakor ért ide). A környék egésze megtelt, a téren túl is.66 A menet egyszer 
megkerülte a Szentháromság-szobrot, és megállt. Pár perc szünetet követQen a meghívott 
elQkelQk kíséretében bevitték a Mátyás-templomba a kocsiról leemelt magyar zászlóval 
borított koporsót – mindeközben orgona-zenével teremtettek még pazarabb hangulatot.67 A 
gyászszertartást Mikes János püspök végezte, akinek élete olyan a nemzet számára, „mint 
a lángoszlop”, felemlítve a templomban való személyes részvételét az 1867-es koronázási 
ünnepségen.68 A koporsó a templom kriptájában, a királyok között nyert elhelyezést. 

Az események ismertetésének fényében látható, nem véletlenül jegyezte meg a korabe-
li sajtó, hogy Apponyit királyokat megilletQ pompával temették el. Valóban, az elképesztQ 
kivitelezést legutoljára IV. Károly királlyá koronázásakor láthatta Budapest közönsége 
és utána soha többé (a ceremóniát több százezer ember látta, illetve vett részt benne). A 
temetésen a média is kellQ mértékben képviseltette magát: a rádió 13 mikrofonnal dol-
gozott, és számos külföldi leadó-állomás élQben közvetítette az eseményeket, mégpedig 
négy nyelven.69 A Magyar Világhíradó egész heti m_sor csak errQl szólhatott.70 Apponyi 
Albert kultuszában halála azért is jelentQs, mert még jobban felfokozta a megítélésében, 
emlékezetében megjelenQ kultuszelemeket. ErrQl szól a következQ fejezet.

(Apponyi Albert emlékezete – kortársi megítélése) Apponyi halálakor sokan feltették a 
kérdést valamilyen formában: „ki fogja pótolni Apponyit a politika színpadán és a hal-
hatatlanok között”? A szokásosan túlzó vélemények szerint „pátriárkai élete után” vele 
egy különleges, a nemzet szempontjából csak Rákóczi Ferenchez, Kossuthoz, Széchenyi 
István grófhoz és Deák Ferenchez hasonlítható államférfi szállt sírba.

 Kultusza a dicsQítQ nekrológok, visszaemlékezések, újságcikk-sorozatok tömegében 
is megmutatkozik. Közvetlenül halála után pedig sok kisebb tanulmány, valamint vasko-
sabb kötet látott napvilágot, amelyek egyetlen szerepe az volt, hogy a politikust erkölcsi 
példaként tárják az olvasók elé és kimutassák személyes és politikai pozitívumait. Deme 
Gyula visszaemlékezésérQl már szóltunk. Túri Béla a Szent István Akadémián elmondott 
búcsúbeszédet.71 Tasnádi Nagy András, a kultuszminisztérium politikai államtitkára az 
Országos Nemzeti Klubban felolvasott, Apponyi erkölcsi nagyságát bemutató beszédét 
adta közre.72 Neményi Imre Apponyi korábbi kultúrpolitikai tevékenységét elemezte 
rendkívül elfogult módon.73 Halmay Elemér szintén Apponyi életét méltató kötetet adott 
ki.74 Preszly Elemér, Apponyi legitimista politikus társa, a váci választókerület képvise-
lQje 1934-ben jelentetett meg meleg hangú emlékkönyvet.75 Bethlen Istvánnak a Magyar 
Tudományos Akadémián elmondott ünnepi beszéde pedig vékony kötetben látott nap-
világot.76 Nem mellékes, hogy elhunyta után nem sokkal jelent meg két emlékirata is,77 
melyek kisvártatva nagy könyvsikerré lettek.
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A véleményekben számtalan toposzra lelünk, amelyek közül a lényegesebbek a kö-
vetkezQk. 1. Apponyi trianoni tevékenységére vonatkozóan különösen 1920. január 16-i 
felszólalása adott okot a legenda-gyártásra. Eszerint a „négy nyelven elmondott” beszéd 
(valójában franciául szólalt fel, és az egyes fejezeteket olaszul és angolul is összefoglal-
ta) elsöpörte az antant képviselQinek érveit. Ablonczy Balázs kimutatta: jóllehet a beszéd 
mérsékelt szimpátiát keltett, semmilyen sikerrel nem járt. Ennek ellenére a hazai sajtó a 
kormány szándékainak megfelelQen mértéktelenül felnagyította a párizsi eseményeket,78 
amelynek részeként felmerült, hogy e beszédet a Lex Apponyival együtt törvénybe kel-
lene iktatni.79 

2. E legjelentQsebb és kultuszát kialakító történeti legendát egészítette ki a Nemzetek 
Szövetsége tárgyalóasztalainál kifejtett állítólagos makulátlan tevékenysége, miszerint 
arisztokrata méltósággal egyedül védte nemzetét a gúnyolódó és erQszakos megjegyzések 
közepette is. Gyakorta olvashatunk ilyenforma vélekedést: „Személyével egy ezeréves nép 
felsQbbrendQ kulturáját és politikai képességeit fejezte ki ott, ahol frissen talpalt naciona-
lizmusok jelentkeztek új emberekkel és új képességekkel.”80

3. Harmadik toposz az a mártír-szerep, amelyet Apponyi életének számos eseményére 
próbáltak ráhúzni. Eszerint Apponyi Albert megjárta a Metternichek, Bismarckok csillo-
gó világát, idQs korában viszont megtapasztalta a Kossuthok, Garibaldik szenvedéseit is. 
„Apponyi tragikus alakká vált, mert a nemzet akkor sem követte a mérsékletnek és igaz-
ságnak azt a súlyvonalát, amelyet Apponyi képviselt, amikor az Q tekintélye egyetemessé 
vált. Az Q delejt_je mindig a helyes irányt mutatta, a nemzet többsége vagy jobbra, vagy 
balra hajolt tQle. Innen van, hogy mint a magyar történet annyi nemes hQse, a babérko-
szorút Q is együtt viselte a töviskoronával.” – olvasható egy írói elemzésben.81 Még ellen-
fele, Bethlen István is csodálva mondta: „Egyedül állva még nagyobbnak t_nt fel elQttünk 
és a világ elQtt, mint azelQtt, amikor még más magyar fenyQóriásokkal együtt a világos-
ságért és a napfényért, a magyar égért küzdve sok társát árnyékba állította volt. […] 
Mindenki ismerte és mindenki benne az ezeréves nagy Magyarország nagy szent fáját tisz-
telte, amelynek rendeltetése, hogy köröttünk az örök életet és a feltámadást hirdesse.”82

4. Ehhez kapcsolódóan olvasható számtalan alkalommal, hogy halála is szimbolikus 
volt, hiszen az öreg gróf nagy küzdelmeinek helyszínén halt meg. „És most Genfben 
halt meg, mit a Népszövetség halottja, utolsó leheletével is szinte szimbolikus erQvel véd-
ve a békének, a népek harmonikus együttm_ködésének ideálját.”83 Úgy tetszik, mintha 
Apponyi mint a meg nem értett hQs képviselte volna az erkölcsi és politikai etalont.

5. Szintúgy kultuszelemként jelenik meg a lapokban szónoki tudása, szellemessége, 
hat nyelven (a közbeszédben sokszor a latint is beleértették) is elsöprQ erej_ debatteri 
képessége.

6. Utaltunk már rá, hogy fizikai megjelenése, intellektusa ugyancsak csodálatot váltott 
ki az utókorban. Az általános vélekedés szerint „délceg aggastyán, aki egy fejjel fizikailag 
is mások fölé magasodott”, „olyan volt a hangja, mint a harsonaszó.” Pompás, délceg, 
egyszersmind idQs korában is szívós alakjával a teremtQ is jelezte, hogy nagy feladatok 
véghezvitelére született.84

Apponyi Albertról öregkorában sok ábrázolás készült. Közöttük található számtalan hi-
vatalos és sajtófotográfia, melyeket az újságok közszereplései alkalmával, illetve Apponyi 
halálát követQen rendszeresen leközöltek (számbavételük mindeddig nem történt meg). 
E fényképek mellett m_vészi igényességgel készített festményekrQl, grafikákról egyaránt 
beszélhetünk. Gyakorta ezek is kiemelt események alkalmával készültek: születésnapra, 
esküvQre, esetleg a család megrendelésére. Ugyancsak ide sorolhatók az írott médiában 
róla megjelent versek, anekdoták, történetek is. Külön érdekességet jelentenek közöttük a 
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róla készített karikatúrák, melyek alkalomra, de alkalom nélkül is szép számmal készültek 
a trianoni Magyarországon, de külföldön is. Hazánkban fQként a korszak egyetlen élclapjá-
ban, a Borsszem Jankóban láttak napvilágot, de egyéb viccgy_jteményekben is helyet kap-
tak. Bennük ciklikusan megjelent az elQbb említett toposz-halmaz mindegyike. Ez említett 
alkotások, kezdeti vizsgálódásunk alapján úgy t_nik – bár teljességgel feltáratlan területrQl 
van szó – ismét ünnepei, majd pedig a revíziós események idején szaporodtak meg.85 A fest-
mények közül kiemelkedik Glatter Gyula 1925-ben készített portréja, amely az idQs grófot 
historizáló-realista stílusban ábrázolja és László Fülöp hasonló stílusú m_alkotása, melynek 
másolatát 1933-ban a Népszövetség gy_jteményében helyezték el. Apponyi Albert több m_-
vészt inspirált arra, hogy lerajzolja, s Magyarországon ezek fQleg újságokban jelentek meg. 
KiemelkedQek a genfi m_ködésekor készült portrék, melyeket DezsQ Lajos és Kelen Imre, 
Oscar Lazar, Violet Oakley és Erna Plachte híres rajzai fémjeleznek.86

Összegzésként nem vállalkozhatunk arra, hogy számba vegyük mindazokat a kifejezé-
seket, gondolatokat, amelyek vele kapcsolatban megítélésében elhangzottak. Mégis, jel-
zésként érdemes néhány példát illusztrációként megemlíteni. Halálát követQen rengeteg 
cikk, tanulmány próbálta felidézni életének egy-egy részét. „Nemzeti veszteség? Nem 
szó. Világveszteség? Az volna, ha a világpolitikusok nem ismernék el. De annál is több. 
Próféta volt.” Sajnos „a leglángesz_bb próféta” nem lehetett igazi bölcs életében, mert 
intranzigens legitimizmusa miatt a kormánypolitika elzárta elQle a politikai kibontakozás 
lehetségét – vélekedik egy újság.87 Ennek ellenére is „Q volt korának legnagyobb ma-
gyarja”.88 Mások az ország „élQ lelkiismeretének”,89 a tökéletes magyarnak90 nagyították 
fel. Nem ritkán olvasható, hogy Apponyi volt a földkerekség legnagyobb magyarja, aki 
„világvonatkozásban is ott állott az elsQk között”,91 sQt némely beállítás szerint „Q volt az 
utolsó évtizedek legnagyobb történelmi alakja.”92 A néhány visszafogott írás közül emlí-
tést érdemel a Népszava, mely Apponyi életét két szakaszra bontotta: míg 1918 elQtt sze-
rinte klerikális, antidemokrata volt, aki konzervatív, nacionalista, arisztokrata szemléletét 
nem volt képes sohasem lerázni magáról, azt követQen viszont „Apponyi reakcióssága 
nemes konzervativizmussá változott.”93

Apponyiról, Apponyihoz kapcsoltan néhány szépirodalmi alkotás, és versek tömege 
született. Tudomásunk szerint irodalmi szempontból senki sem vizsgálta személyét, és mi 
is csupán kis merítéssel, de e m_vek keletkezésére nézve 1920 és 1941 között minden év-
re találunk dátumot, de különösen 1920–21., valamint 1933. és 1938. években s_r_södtek 
meg: egybevágva a másutt is említett kultuszképzQ motívummal.

Kultusza késQbb halványodott, de nem sz_nt meg, ezt tükrözi számos (a fentiek szel-
lemében íródott) apologetikus kiadvány. Ezek közül említést érdemel Ambrózy Ágoston 
könyve 1937-bQl, mely egyúttal kiválóan rávilágít életének egyes, kevéssé ismert terüle-
teire (Interparlamentáris Unió) is.94 1943-ban Apponyi halálának tizedik évfordulója al-
kalmából több írás született, jelesül Baross-Drucker György esszéje, aki 1920 utáni életét 
elemezte részletesebben. Nézete szerint Apponyinak sikerült Trianonban bebizonyítani 
a „magyar igazságot”, amely azonos a történelmi igazsággal. Népszövetségi „aposto-
li munkája” pedig egyenesen – nem elQször látjuk a hasonlatot – Kossuth Lajoséhoz 
mérhetQ. Apponyit ezért „fajának tökéletes emberpéldányának” tartja.95 Muntyán István 
cikkében úgy vélte, hogy „az ember nagyobb volt m_vénél”, vagyis ekkorra, talán érzé-
kelve a lejtQt, amin az ország lefelé haladt, már a szerzQ világosan érezte, hogy Apponyi 
politikusi m_ködésének semmiféle maradandó nyoma nem lesz. Ennek ellenére Mutnyán 
István is hódolt a kultusznak, sQt Apponyi szobrának mielQbbi felállítását követelte.96

A fenti méltató-dicsQítQ m_vek mellett 1933 után is megjelentek életének egy-egy 
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szeletét ábrázoló kiadványok: Thewrewk-Pallaghy Attila Apponyinak Ausztriához való 
viszonyáról,97 a Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége Apponyi legitimizmusáról,98 
Egyed István Apponyiról mint közjogászról,99 Nizsalovszky Endre pedig Apponyi tár-
sadalompolitikájáról értekezett.100 A heti híradó 15 éves jubileumi és 1000. jubileumi 
számában készítettek egy-egy pár perces blokkot a korábbi évek legfontosabb (egyaránt 
nemzetközi és hazai) eseményeibQl. Mindkét adásban helyet kapott Apponyi Albert halá-
la, mint az 1924 utáni esztendQk egyik legjelentQsebb eseménye.101

Apponyi Albert kultuszának ápolásában jelentQs szerepet játszottak az emlékét gondo-
zó társaságok. Az 1933-ban alakult Apponyi Albert Társaság az Q tiszteletére évenként 
serlegbeszédeket és üléseket tartott, komoly szerepet azonban nem töltött be. Az Apponyi 
Albert Emlékbizottság pedig néhány külföldi akciót szervezett, jelesül kezdeményezé-
sükre állítottak emléktáblát Genfben. Ezeken kívül a legitimista és katolikus szervezetek 
vettek részt 1943-ig emlékének ápolásában.

Tanulmányunkban nem kívántuk a 80 évvel ezelQtt elhunyt Apponyi kultuszát túlbecsül-
ni, felnagyítani, ám úgy véljük, a fenti mozaikokkal sikerült bizonyítani, hogy az nem 
csak a legitimista táboron belül létezett, és említés nélkül hagyásával nem volna teljes a 
Horthy-kor egyik alapmotívuma: a revíziós gondolat.
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