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Andrássy Gyula politikai arca

Andrássy Gyula (1823–1890) a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja, még-
is alig beszélünk róla. A kiegyezés társszerzőjeként ő lett a dualizmus korának első mi-
niszterelnöke. Tőkéczki László (1951–2018) Széchenyi-díjas történész újabb monográ-
fiájában a tőle megszokott eleganciával és szerénységgel állítja elénk Andrássy Gyulát. 
A könyv megjelenését már nem érhette meg.

Furcsa szelleme volt az 1950-es éveknek, főleg a magyar történelemről alkotott hoz-
záállása miatt, mert egyik évről a másikra „kiselejtezte” az akkor százéves eseménye-
it, szereplőit, még a külsőségekben is „megtisztította” a magyar városok tereit, utcáit 
a történelmi jelentőségű magyar politikusok szobraitól, emléktábláitól. Hangzatosan 
átkeresztelte a köztereket, megváltoztatta a közintézmények neveit. Ennél súlyosabb 
lett a hazai történelem korszakainak átértékelése, Görgeyből hirtelen áruló lett, isme-
retlen „népi hősök” foglalták el a nagyra értékelt magyar politikai személyek helyét. 
Gondoljunk csak arra, hogy a budapesti Országház jobb oldalán állt Tisza István, a 
baloldalán állt Andrássy Gyula szobrát ledöntötték. A városi pletyka szerint kellett a jó 
minőségű bronz Sztálin városligeti szobrához. A Millenniumi Emlékmű királyszobrai 
közül még 1919-ben kiemelték I. Ferdinánd, III. Károly, Mária Terézia és Ferenc József 
király szobrát és helyébe Bocskai István, Bethlen Gábor, Thököly Imre és II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem szobrai kerültek az 1950-es években. Ferenc József szobrát még 1919-
ben a bontó munkások csákánnyal szétverték. A szobrok a Szépművészeti Múzeum rak-
tárába kerültek, Mária Terézia szobrát a Gödöllői Királyi Kastély kertjében állították fel. 
A múlt egyes kérdéseiben a hallgatás lett ténylegesen úrrá. A teljesen rossz szemléletben 
tanult volt iskolások már felnőtt éveikben sem nagyon hitték el, amit a rendszerváltozta-
tás idején írtak nekik. Természetesen voltak humoros változatok is az utcanévcseréknél: 
a Széll Kálmán teret 1951-ben változtatta Moszkva térre a szovjetbarát városvezetés, az 
utca embere – ettől függetlenül – még sokáig Széll Kálmán térnek nevezte, valahogy a 
„régi és besulykolt” szemlélet nem akart könnyen oldódni. Vagy ilyen volt a Nádor ut-
ca – Münnich Ferenc utca variáció. Id. gróf Andrássy Gyula miniszterelnök, volt közös 
külügyminiszter elfeledése is természetes volt: Pest főutcáját, az Andrássy utat először 
Sztálin útnak, majd Magyar ifjúság és Népköztársaság útjának nevezték át. Andrássy 
ugyan a kiegyezés egyik kidolgozója volt, amiért Ferenc József megbízta a kormány-
alakítással, 1872-ben már a Monarchia közös külügyminisztere lett. Jelentős szerepe 
lett a dualista állam külpolitikájának megteremtésében, a kettős állam tekintélyének 
megteremtésében. Végsőkig ragaszkodott a dualista állam szerkezetének megtartásához, 
ellenezte a trialista állammá való átalakítást. (Ezért a csehek nagyon nem szerették.) 
Művelt, jól képzett emberré vált, aki 1848-ban – húszévesen (!) – országgyűlési képvi-
selő, vármegyei főispán lett, s nyíltan Kossuth mellé állt alapvető kérdésekben. Kossuth 
Lajos konstantinápolyi követté nevezte ki, ami valójában az életét mentette meg. Amit 
1848/49-ben vállalt, azért ugyanis biztos akasztófa járt volna neki, mindazonáltal per-
sze teljes vagyonelkobzást kapott. Vagyonától megfosztott emberként élt a számkivetés 
éveiben, csupán közvetlen családja támogatta. Európa lett a hazája, de mindig tudta, 
hogy éppen hol kell lennie. Vég nélkül a magyar érdekeket képviselte, értette és érezte a 
politika szellemét, volt bátorsága a változásokhoz. Mindig belátta, hogy vannak dolgok, 
amihez mások jobban értenek, átlátta az összefüggéseket és értette az érdekviszonyokat, 
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felismerte a „mozgatórugókat”, ezért is tudott „széles pályán játszani”. Rajta keresztül 
az akkori Magyarország a világpolitika alakítói között kapott helyett. Andrássy még va-
lóban széles, egyenes pályán mozgott, későbbi követői, Tisza István és Bethlen István 
már mellékpályára szorulva igyekeztek menteni a menthetőt.

Andrássy külügyminiszternek nagy pályatársai lettek Bismarck, Diasraeli és 
Gorcsakov, akik nemcsak hallgattak rá, de figyelembe vették tanácsait. „Akasztófa ide 
vagy oda”, haza akart jönni minden megalázkodás és megalázás nélkül. Édesanyja ki-
járta a kegyelmet az udvarnál, s feltételek mellett hazatért. Itthon ismert volt a „terep”, 
voltak pályatársak és új szereplők, az összeült magyar parlament alelnöke lett. Tisztán 
látta, hogy megegyezés kell Ausztria és Magyarország között, mert csak ez nyithat pers-
pektívát mindkét fél számára. Deák és a kiegyezés gondolatának lelkes híve lett tehát.

Kivételes politikai tehetség volt. A szabadság szerelmese, igazi romantikus hős, a reál-
politika mestere. Lelkes, de nem fanatikus. Művelt, de nem kioktató. Hagyománytisztelő, 
de nem a múltba ragadó. Megfontolt, alapos, de nem kukacoskodó. Nagyvonalú, mél-
tányos és mindenkor szórakoztató. Andrássy Gyula szikrázó személyisége és politikai 
teljesítménye révén kiemelkedett kortársai közül.

A könyv szerzője Tőkéczki László történész, egyetemi tanár, aki túlontúl korán tá-
vozott közülünk. Az ELTE professzora, a Valóság főszerkesztője volt, sok alapvetésnek 
számító könyv szerzője. Szépen megrajzolva állítja elénk Andrássy Gyulát, logikus 
rendszerben tárgyalja és tekinti át politikai rendszerét, emeli ki azokat a vonásokat és 
vonatkozásokat, amit a 20. század második felében torzítottak vagy egyszerűen meg-
másítottak.

A könyvet ajánlani tudjuk a történelemtanároknak, a tények másságát kereső ifjúságnak.

(Tőkéczki László: A bohém zseni. Gróf Andrássy Gyula szellemi-politikai arc-
éle. Budapest, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány, 2020, 148 p.)


