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Dr. gróf nagyapponyi Apponyi Albert György 
Gyula  Mária Bécs, 1846. május 29.  – Genf, 1933. 
február 7.

A Földön élő társadalmak történelmében a glo-
balizáció  kezdetektől máig húzódó, egyre mar-
kánsabbá váló  folyamat. A XIX. század végén, a 
XX. század elején filozófusok, művészek, politi-
kusok, bankárok és más pénzemberek  egyaránt 
felfedezték, hogy a világtörténelemben új korszak 
kezdődik :  az “ÚJ KOR”.  Stuttgartban 1883-
ban jelent meg a Karl Kautsky “Neue Zeit” című 
folyóirata , amely többek között  Bernstein, Marx, 
Engels, Plehanov és Trotsky közgazdasági,  törté-
netfilozófiai, szociológiai írásait tette közzé. Ady 
1906-ban “Új versek” címmel jelentette meg  a 
kötetét, s a “Góg és magóg fiai vagyok én” kezde-
tű, kötetajánló versében  a küldetését kérdésben 
jelöli meg: “Szabad-e Dévénynél betörnöm/ Új 
időknek új dalaival?”  Ugyancsak a magyar köl-
tő-zseni írta három évvel később a „Kocsi-út az 
éjszakába” című versében:” Minden egész eltö-
rött,/ Minden láng csak részekben lobban,/ Min-
den szerelem darabokban,/ Minden egész eltö-
rött.” Ez az „új kor” sajátja. Az ízeire hullott Euró-
pa és a világ újraszervesülő, másként összeépülő, 
más logikai és érdek-összefüggéseket alkalma-
zó rendszerei korában  született,  a globalizáció 
egyre inkább felismerhető, kegyetlenebb korá-
nak első szakaszában élt Apponyi Albert nagy-
birtokos, főúr.

Gyakran megelégszünk azzal, hogy egy adott 
tárgyról a legfontosabbnak tűnő jegyeket ragadjuk 
meg, s azokat elfogadjuk lényegi sajátosságoknak. 
Az általános és középiskolai tanulmányaink alap-
ján a legtöbb magyar ember tudja, hogy a triano-
ni békeszerződés aláírását megelőző „békekon-
ferencián” a magyar delegációt vezette. Felróják, 
hogy nem tudta érvényesíteni a magyar érdeke-
ket, egyes vádak szerint a Magyar Királyság szét-
darabolása ennek is köszönhető. Magas, vékony, 
idős férfiú, terjedelmes szakállal, olykor cilinderrel 
polgári ruhában, olykor díszmagyarban kitünte-
tésekkel mutatják be a korabeli fotók, festmények.

Ne egyszerűsítsük le  a magyar és európai tör-
ténelemben és politikában  betöltött szerepét!  Az 
európai  változások tanúja ő, a káoszban az értel-
mes rendet kereső és építő politikus, Jászberény 
város aranymandátumos képviselője, a II. Nem-
zetgyűlés korelnöke, két alkalommal is vallás és 
közoktatási miniszter, királyi belső titkos tanácsos, 
az Aranygyapjas lovagrend tagja, kiváló szónok, 
a magyar kultúra európai rangra emelője, Euró-
pa lelkiismerete. Ötször jelölték Nobel-díjra, 
1919-ben miniszterelnök-esélyes volt, Horthy 
Miklóssal szemben-akarata ellenére- kormány-
zónak is jelölték. Kevesen tudják, hogy Buda-
pesten a Ferenciek tere egykor Apponyi Albert 
tér volt, a magyar és európai politikai ellenfelei 
és barátai a „Legnagyobb élő magyar”-ként tisz-
telték, az USA-ban Kossuth Lajos személyiségé-
hez hasonlították. A genfi székhelyű Interparla-
mentáris Unióban a Magyar Királyságot képvisel-
te, a magyar küldöttség vezérszónoka volt 1895-
től haláláig. A méltatlanul elhallgatott személyi-
ségéről írunk az alábbiakban, az élete tanulságai 
azért is fontosak, mert 2020-ban lesz a trianoni 
békeszerződés aláírásának 100. évfordulója,amely 
körülményeiről érdemes gondolatokat cserélni.

A család

Az Apponyi –család családfáját a XIII. századig 
követhetjük vissza. Nagy Iván családfa-kutató 12 
kötetes művének első kötetében nyomon követhet-
jük a grófi család felmenőit: anyai ágon  Meynoch 
az ismert ős, apai ágon a Peech nemből szárma-
zó rufus Péter az Apponyiak ismert őse. Neves 
katonák, főispánok, az ország nagykövetei, kirá-
lyi tanácsosok, császári és királyi kamarások vol-
tak a család felmenői, akik előbb bárói, majd grófi 
címet nyertek el. Történetük során számos főne-
mesi család vérvonalával  kereszteződtek, Zichyek, 

Sztáraiak, Szapáryak, Klebelsbergek, Eszterházyak, 
Wenckheimok tartoznak a rokonságba. Apponyi 
Albert felesége, Gladys- Virginia Steuart ír-ameri-
kai és  skót-amerikai családból származott, s lányuk, 
az 1915.ben született Geraldine I. Zog(u) albán 
király felesége lett. Geraldine anyja szépségét és az 
Apponyiak magas, vékony termetét örökölte, s a 
korban ő volt „Magyarország fehér rózsája”, világ-
szép királyné, a magyar „Sissi”. 

A család birtokai Pozsony-, Nyitra-, Tolna- és 
Békés megyében terültek el, s Apponyi Albert 
Eberhard (ma Malinovo, Pozsony megye) nevű 
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Gróf Apponyi Albert
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településen töltötte el gyermekkora nagyobb részét. 
Sztáray Júlia gófnő itt nevelte Albertet és az egy 
évvel idősebb Geraldine nővérét. A kastély öt hek-
táron terül el a XVIII. században telepített angol 
parktól övezve, amelyben több, mint kétszáz fafajta 
él ma is. Ebben a térben élte gyermekkorát Albert, 
aki úgy emlékezett  vissza a gyermekkorára, hogy 
boldog, harmonikus volt,  anyja igazi melegszí-
vű anya volt. 

. Az apja, Apponyi György főkancellár, a Magyar 
Királyság országbírója, királyi részről az 1867-es 
kiegyezés előkészítője, szigorú ember volt,  a csalá-
don belül a szeretetteljes  apára emlékezett  még-
is Apponyi Albert.

 Ellentétben a főnemesi családokkal, Széchenyi-
familiával, az anyanyelvük a magyar volt, noha 
bizonyos,hogy már gyermekkorban a házitaní-
tók nem csak alapismeretekre, hanem több nyelv 
elsajátítására is tanították  Georginát és Alber-
tet. Josephine Dedet könyvében olvashatjuk, hogy 
tizenkét nyelven beszélt, négy nyelven szónoki tel-
jesítménnyel.

 Apponyi Albert politikai attitűdjei a család-
ban alapozódtak meg: feltétlen lojalitás a királlyal, 
a magyar nemesi és nemzeti érdekek szolgálata, 
jogi és etikai körültekintés és mérlegelés a dön-
tések előtt, vitakészség és más álláspontok tolerá-
lásának képessége, kitartás, szorgalom, törekvés a 
tudás folytonos megújítására, a változásokhoz való 
alkalmazkodás készsége, rendszerben gondolkodás. 
A mintát adó apa azért rendhagyó módon is tudott 
viselkedni. Az 1861-es országgyűlés megszerve-
zését és megnyitását a  Ferencz József  Budára, a 
Helytartótanács épületébe rendelte el, a magyar 
nemesség viszont Pesten akart ülésezni, ennek 
akkor szimbolikus jelentősége volt. Apponyi és 
Deák Ferenc okosan előkészítettek egy feliratot a 

királyhoz, amely szerint az országgyűlés megnyi-
tóját Budán, az országgyűlés további üléseit Pes-
ten tartanák. A király nem fogadta el a javaslatot, 
visszaküldte, ám Apponyi elrendelte saját hatás-
körben a budai megnyitót, s a pesti üléseket. Vár-
ta, hogy emiatt leváltják országbírói méltóságából, 
de az uralkodó „elnézte” ezt az affért.

Személyiségformáló iskolák  
A serdülő korból épp kilépő Apponyi Albert a 

formális iskolarendszerben folytatta tanulmányait, 
a nemrég megszervezett kalksburgi jezsuita kol-
légium diákja lett.

 A kollégium hasonló jogkörökkel rendelke-
zett, mint a korabeli hajdúböszörményi gimná-
zium. 1849 szeptemberétől életbe lépett  a biro-
dalom területén Leo Thun Hohenstein vallás 
és közoktatási miniszter rendelete, Entwurf der 
Organisation der Gymnasien und Realschulen in 
Oesterreich. Eszerint az egyház „magántanodája 
volt a kalksburgi jezsuita kollégium, s a böször-
ményi partikula is erre a sorsra jutott, nem adhat-
tak ki érettségi oklevelet. A jezsuita nevelés mély 
nyomokat hagyott a tudásra fogékony fiatalember-
ben. A megismerhető világ elemeiben Isten jelen-
létét és  személyes törődését, bizalmát fogadta el, 
Jézus Krisztus pedig nemcsak vezető, hanem barát 
is.A z „Ignáci Pedagógia szerint az ember szabad-
sága kiteljesedik abban, hogy mélyen megismer-
jük önmagunkat, előítéleteinket, s előítélet men-
tes döntéseket hozunk. Meggyőződéssé vált ben-
ne, hogy az ismereteket cselekvéssé kell transzfe-
rálni, mások szolgálatára kell használni. Az egyé-
ni képességeket nem csak az iskola, de a tanuló is 
önként folyamatosan fejleszti. A demokrácia elveit 
és gyakorlatát is rögzítették a tanulókban, s rugal-
mas, elvi megfontolásokat figyelembe vevő, a fan-

táziát megnyitó gondolkodásra ösztönöztek. 
A tanulmányai végén az érettségit már a bécsi 

Theresianumban szerezte meg, amely az állami 
főtisztviselők  későbbi képzését alapozta meg. A 
képzés után kötelesek voltak a tanulók a Bécsi 
Egyetemen vagy  a magyar tanulók a Pesti Egye-
temen továbbtanulni. Apponyi a Bécsi Egyetemen 
tanult, amely ma az Osztrák Tudományos Akadé-
mia épülete, de a Pesti Királyi Tudományegyetem 
hallgatója is volt, jogi doktori diplomát szerzett.

A politikai pályára való készülését a kor főne-
mesi szokásai szerint nyugat-európai körutazással 
egészítette ki. Járt a formálódó Németországban, 
Angliában, ám a legmélyebb benyomást Franciaor-
szágban szerezte, amikor az arisztokrata körökben 
a kor nagy tudósa, a szociológia, a filozófia egyik 
nagy személyiségével, Pierre Guillaume Frédéric 
Le Play-vel rendszeresen találkozott, baráti kap-
csolat alakult ki közöttük. A konzervatív filozó-
fus sajátos politikai katolicizmusát átvéve a mora-
lizáló romantikus antikapitalizmus nézeteit szív-
ta magába.

A kalksburgi nevelés hatása, az egyetemi kép-
zésben formálódó személyisége, a politikai kato-
licizmus kedvezően találkoztak a családi nevelés-
ben kapott ismeretekkel és készségekkel, s európai 
nagyságig röpítették  Apponyi Albertet.Életrajz-
kutatói, történészek, korának politikusai és művé-
szek  sora foglalkozott az „Apponyi politikai jelen-
séggel”, s a sokféle, egymásnak is ellentmondó kép 
elemzése kötet töltene meg. Tudjuk, hogy Ady 
Endre nem kedvelte sem Tisza Istvánt,  („Min-
den a Sorsé, szeressétek,/ Őt is, a vad, geszti bolon-
dot,/ A gyujtogató, csóvás embert, /Úrnak, magyar-
nak egyként rongyot. /Mert ő is az Idők kiküldött-
je”), sem Apponyi Albertet. „Apponyi, Apponyi, a 
bő szóköpésnek, a semmi föltálalásának nagymes-
tere, a daliás, vén, világi jezsuita; éljen.”-írta Ady a 
Pesti Napló 1907. október 4-i számában.

Egy gyűszűnyi a politikából…
Való  igaz, hogy Apponyi sokféle pártot meg-

járt. Alább láthatjuk a „vargabetűket”, amelye-
ken át sodródott. A kor pártpolitikáival itt nem 
foglalkozunk, csupán Apponyi mentségére kell 
megemlíteni, hogy a XX. század fordulója előtt 
és után a pártok a politikai mező  x és y tenge-
lyének terében ugyanolyan  szélsőséges mozgá-
sokat kezdeményeztek, mint ma is tapasztalunk. 
Apponyi pártválasztásaiban mindig az  emberi-
vallási értékalap  domborodott ki, a  jezsuitáknál 
beidegződött„hasznosság” igénye, a magyar nem-
zet szolgálata került előtérbe. Apponyi szilárd  eti-
kai, politikai, nemzetre, kulturára vonatkozó néze-
teiben ugyan voltak  az előző századra utaló néze-
tek (1907-es  iskola-törvény magyar orientáció-
ja és a nemzetiségi oktatás korlátozása), de nem 
volt kisebbségellenesebb, mint ahogy azt ma az 
Európai Unió országaiban tapasztaljuk.  Apponyi 
Albert szilárd elveihez képest mozdultak el a pár-
tok, politikai áramlatok.

Ami az Apponyiak építészeti hagyatéka
Egykori birtokainak nyomát kutatva Magyar-

országon Lengyelen találjuk egyik nevezetes kas-
télyt, amelyet Apponyi József építtetett 1824-1829 
között. A „bűvös számok kastélyá”-nak  a négy 
évszak szerint négy bejárata, a tizenkét hónap 
szerint tizenkét kéménye, az év ötvenkét hetének 
megfelelő ötvenkét szobája és 365 ablaka van az 
év napjai szerint. Ma Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola működik abban.

A tolnai Völgység és a Kapos-mente jó termő-
talaján gazdag termésre számíthatott az Appo-
nyi-család. A térség virágzó gazdasági központ-
jára emlékezteti a mai utazót a  sok pusztuló mag-
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tár, egykor patinás házak Hőgyészen és Gyönkön. 
Hőgyészen megszépült környezetben ismét teljes 
fényben ragyog az Apponyi kastély, amely ma szál-
loda, fürdőhely, konferenciaközpont, fényes lako-
dalmak színtere.

A Sió és Szőlőhegy közé szorult a Medina 
Kiskastély, ma hotel,  turisztikai központ, szeré-
nyen húzódik meg a szűkülő kastélypark hatal-
mas fái között a dombon magasodó kis kápol-
nájával, gazdasági, cselédségi épületeivel együtt. 
Innen egy ugrásra, Tolna északi szögletében,  Pálfa-
Rácegresen  az Apponyi kastélyban fogyatékosok 
otthona van. Felsőrácegrespusztán 1877-1878-ban  
gróf Apponyi Sándor iskolát építtetett, amely mel-
lett volt egy kiskastély is, amely ma romhalmaz.  Itt 
született,  Illyés Gyula költő 1902-ben, az Appo-
nyi-iskolába járt, amely ma múzeum. Az itt élő 
cselédekről írta a művész a „Puszták népe” című 
híres szociográfiáját.

Éberhart (Eberhard) kastély megújult, de a tele-
pülés elveszítette nevét, „felszabadító” Malinovszkij 
marsall  tiszteletére 1946-ban Malinovóra keresz-
telték át a szlovákok. 1921-ben az Apponyi bir-
tokra betelepített szlovák földművesek földosz-
tás révén tulajdonhoz jutottak, s a második világ-
háború után onnan részben kitelepített magya-
rok helyére Magyarországról szlovákokat hoztak. 
A temetőkápolnában nyugszik a család több tagja, 
közöttük gróf Apponyi György és felesége, Sztáray 
Júlia grófnő, ide tért vissza gróf Apponyi Albert 
és mellette nyugszik  felesége, Mensdorff-Pouilly 
Clothilde grófnő.

Trianon bélyege 
Az államférfit és a „Legnagyobb élő magyar”-t a 

végzetes kimenetelű háború és az azt követő rövid  
Népköztársaság kora, majd a Tanácsköztársaság 

fejleményei mélyen lesújtották.  Visszavonultan élt 
éberhardti birtokán. Amikor  az Antant  budapesti 
főmegbízottja, Sir George Clark  a béketárgyalások 
előkészítését elindította, szükség volt a nagy tekin-
télyű, megfontolt államférfira, aki az új kormány 
miniszterelnöke lehet. Ezt azonban nem támogatta  
a keresztény-nemzeti pártok tömbje  1919. novem-
ber 18-án,  „Végre egy őszinte szó!”-mondta Appo-
nyi és otthagyta a tanácskozást.  A frissen alakult 
Huszár-kormány december 5-én mégis őt kérte 
fel a békedelegáció elnökének, amit elvállalt. Lázas 
előkészítő munkába kezdett Gróf Apponyi Albert 
vezetésével  a bizottság, amelyben neves politiku-
sok kaptak helyet: gróf Teleki Pál; gróf  Bethlen 
István; Popovics Sándor;  Lers Vilmos; gróf Soms-
sich László; Zoltán Béla, Ottlyk Iván. Ekkor szüle-
tett a híres „vörös térkép” (carte rouge), Teleki Pál 
földrajztudós munkája, amellyel alátámasztották a 
Magyar Királyság területi igényeit, amely reálpo-
litikusi szemlélettel-, kisebb volt, mint az egyko-
ri királyság területe. A térkép az ország magyarok 
és más nemzetiségek lakta területeit tüntette fel, 
a magyar lakta területeket vörössel jelölve, innen 
a térkép elnevezése is. Apponyi maximalista volt, 
ő a teljes Magyar Királyság területét, Teleki csak a 
magyar lakta területeket akarta visszaszerezni. Ez 
a magyar delegáció belső vitája volt.

Ethnographic map of hungary 1910 by tele-
ki carte rouge.jpg

Az Apponyi-békedelegáció január 7-én érke-
zett Párizsba, ahol szoros angol- francia kato-
nai felügyelet alatt Neuilly-ben lévő Château de 
Madrid  szállóba vitték őket. Házi őrizetben tar-
tották a delegáció tagjait január 15-ig, a szállo-
da területét nem hagyhatták el. 15-én kapta kéz-
hez Apponyi a békeszerződés szövegét a a Salle 
de l’Horloge during the Paris Peace Conference 

termében,  amelyből világosan kiderült, hogy  a 
győztesek  nem tárgyalni, hanem az ultimátumot 
tudomásul venni hívták meg a magyar küldöttséget.

Egy délutánjuk és estéjük, éjszakájuk maradt 
az Antant tervezetének elolvasására, a válasz meg-
szerkesztésére. Elképzelhetjük, miként frusztrál-
ta a delegáció tagjait a béketerv végleges szövege, 
a tehetetlenségérzés miként kerítette hatalmába 
őket. A terv nem tartalmazott sem titkos záradékot, 
sem olyan szövegrészt, amelyet néha ma is említe-
nek, miszerint a terv 100 esztendő múltán érvényét 
veszti. Ekkor készült Apponyi híres védőbeszéde, 
amelyben indokolta a magyar álláspont  raciona-
litását.  Ezt a beszédet adta elő Apponyi január 
16-án  Pichon francia külügyminiszter jelenlété-
ben, a békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa  előtt, 
a párizsi, Quai d’Orsay palotában, amely ekkor a 
külügyminisztériumnak adott helyet.  Indulatok-
tól, keserűen vádló szavaktól sem mentes, franciául, 
angolul és olaszul elmondott beszédében termé-
szet- és gazdaságföldrajzi, történelmi, etnikai, kul-
turális tényekkel  próbálta áthangolni a győzőket.

„Magyarország … elveszíti területének kéthar-
mad és népességének majdnem kétharmad részét, és 
hogy a megmaradt Magyarországtól megvonják a 
gazdasági fejlődés majdnem összes feltételeit. Mert 
az ország e szerencsétlen középső része, elszakítva 
perifériáitól, meg lenne fosztva szén-, érc- és sóbá-
nyának legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, 
földgázforrásaitól, munkaerejének jó részétől, alpe-
si legelőitől, amelyek marhaállományát táplálták; ez 
a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg 
lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától 
és eszközétől ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, 
hogy többet termeljen. Ily nehéz és rendkívüli hely-
zetet látva, felmerül a kérdés, hogy a fent említett 
elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a 
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különleges szigorúságot Magyarországgal szemben?” 
(Idézet Apponyi Albert védőbeszédéből)

Amikor  a védőbeszéd elhangzott franciául, 
s áttért  Apponyi az angol nyelvű változatra, a 
békekonferencia francia tagjai elővették uzson-
nájukat, azt kicsomagolva  tízóraiztak. A Leg-
felsőbb Tanács már 15-én lezártnak, megváltoz-
tathatatlannak  tartotta a béketervezet szövegét. 
A békeszerződés tartalma  a kisantant államai és 
Edvard Benes politikus nézeteit tükrözte vissza, 
aki szerint  „Az egész világ elborzadt ... és meg-
értette, hogy a háborút nem egyedül az egykori 
Osztrák–Magyar Monarchia végzetes politikája 
robbantotta ki, hanem sokkal inkább Budapesten, 
mint Bécsben készítették elő.”  A békedelegációt 
megalázták, megszégyenítették, pellengérre állí-
tották, fogságban tartották.  Hazatérve lemondott  
a delegáció elnöki tisztségéről. Apponyi úgy lát-
ta, elkerülhetetlen a békeszerződés aláírása, de az 
aláírást nem vállalta. Önként nem vállalta  egyet-
len miniszter sem, így sorsot húztak. Benárd Ákos 
népjóléti és munkaügyi miniszter nem volt sze-
rencsés, így ő  és Drasche-Lázár Alfréd államtit-
kár, rendkívüli meghatalmazott nagykövet írta alá  
a dokumentumot. 

Katonai felügyelet alatt kísérték őket a Nagy-
Trianon palotához, amelynek La galérie des 
Cotelles előtermében  1920. június 4-én, dél-
után, 16 óra 32 perckor  történt meg az aláírás. A 
miniszter nem ült le, hiába kínálták hellyel, áll-
va írta alá a nevét, s nem a felkínált tollal, hanem 
egy hétköznapi fanyelű pennával. 88 évesen halt 
meg 1968-ban.

Az igazságtalan békeszerződést  Clemanceau 
miniszterelnöknek is tulajdonították. A miniszter-
elnök Michel nevű fia magyar leányt, Mihnai Idát 
vette feleségül 1901-ben, ekkor járt Clemanceau  
Galántán, a házasságkötés alkalmával.

A frigyből két gyermek is született, de aztán 
elváltak.  Clemanceau nem gyűlölte a magyar 
asszonyt, barátságos hangon levelezett unokái 
anyjával,a család magához vette, s Ida az egyik 
Clemanceau-palotában nevelte fel a gyerme-
keket, s ott is halt meg 1983-ban.

A” négy nagy”,  Georges Clemanceau, David 
Lloyd George  Vittorio Orlando és Thomas 
Woodrow Wilson  közös stratégiája szerint 
nagy Lengyelországban, nagy Romániában, 
nagy Csehszlovákiában, nagy Jugoszláviá-
ban kellett gondolkodni, amelyek útját állják 
a Szovjet-Oroszország nyugati irányú terjesz-
kedésének. Ott   vannak Németország hátá-
ban, fenyegetve azt, Magyarországtól pedig 
elszakították az ország területének kétharma-
dát, hogy potenciális német szövetségesként ne 
legyen számottevő. Magyarország nem Appo-
nyi beszéde miatt vált martalékká, hanem azért, 
mert az „Őszirózsás forradalom” vörös gróf-
ja, Károlyi Mihály feloszlatta a magyar had-
sereget, a román hadsereggel szemben  csu-
pán  a Székely Hadosztály harcolt. A Vörös 
Hadsereg északi hadjáratának sikere  riasztó 
volt az antant számára:a Szlovák Köztársaság 
léte bizonyította a proletárforradalom expor-
tálhatóságát.

A Horthy-korszakban  is a politikai élet elis-
mert vezéregyénisége maradt. A legitimisták 
vezetője lett, s a detronizáció hangos követelője, 
IV. Károly híve, ennek ellenére bántódás nem 
érte. 1925-ben az új választói törvény kapcsán 
azt mondta:  „vagy elfogadjuk a titkos választást, 
vagy pedig nem akarjuk, hogy a választók valódi 
akarata jusson kifejezésre” . Az 1926-os „frank-
vitában” okosan  terelte jó irányba az országgyű-
lés belső politikai támadásait, az erdélyi földre-
form ügyében a Népszövetség becsületes, hite-

les  fődelegátusa volt. Magyarország vezérszó-
noka volt a genfi székhelyű Interparlamentá-
ris Unióban 1895-től. 1923-tól a nemzetközi 
politikai tekintélyét felhasználva a Versailles-i 
békekötés revízióját szerette volna elérni, ennek 
érdekében tevékenykedett Európában, és az 
USA-ban történt körútja során. Elképzelése 
szerint  a határon túl maradt mintegy 3, 5 mil-
lió magyart békés népszavazással lehetne visz-
szacsatolni a csonka Magyarországhoz.

A magyar Parlamentet képviselve  az IPU  
soros ülésén betegedett meg  1933. február 
4-én. Az alábbiakban  Széchenyi András hite-
les szövegét idézzük Apponyi haláláról.

Apponyi Albert halála
„Apponyi 1933. február 4-én influenzában 

megbetegedett és tüdőgyulladást kapott. Az 
orvosok rögtön megállapították, hogy súlyos 
komplikációkkal kell számolni, és nem enged-
ték többé ki a La Rèsidence Hotelből. Fia, 
György még aznap délután elutazott hozzá, 
és másnap, vasárnap érkezett meg. A család 
többi tagja február 5-én követte őt. Noha két 
orvos vasárnap délelőtt javulást állapított meg, 
tüdőgyulladása miatt nem engedték kórház-
ba; állapota ezt követően romlott. Ekkortól a 
hír bejárta a világsajtót és újságírók és dip-
lomaták (pl. Henderson népszövetségi elnök, 
Habsburg Ottó és Zita) óránként érdeklőd-
tek hogyléte felől.

Magyarországon minden fővárosi temp-
lomban, zsinagógában könyörgő istentiszte-
letet tartottak, hogy Apponyi nyerje vissza 
újból egészségét. Február 6-án Apponyi fel-
vette a halotti szentségeket, és várta a halált. 
Fájdalmai ekkortól erősödtek, és órákra eszmé-
letét veszítette. Másnap, 7-én állapota tovább 

Fotó: internet



2019. március 15. Hajdúsági Tükör 7

romlott, köhögési rohamai voltak. Családja az 
ágyánál ült, de kommunikálni már nem tudtak. 
Apponyi Albert a folyamatos injekciózás elle-
nére délután újabb kómába esett, és 16 óra 20 
perckor elhunyt.”

Uralkodók ,államfők, miniszterek,  fejez-
ték ki részvétüket, a nemzetközi sajtó felkap-
ta a hírt, s úgy adták közzé, mint Európa  és a 
Magyar Királyság legnemesebb politikusának, 
legbecsületesebb emberének halálát.„Joseph 
Paul-Boncour francia külügyminiszter nyilat-
kozata szerint a diplomáciai tárgyalások alkal-
mával csak ritkán találkozott olyan „úri és elő-
kelő” ellenféllel, mint Apponyi.” „Akárhányszor 
álltunk szemben egymással, akár a lefegyver-
zés, akár a kisebbségek ügyéről volt szó, nála 
becsületesebb, úribb és előkelőbb ellenféllel rit-
kán találkoztam.”

Horthy Miklós  gróf Apponyi Albertnéhez 
a következő részvéttáviratot intézte. „Mély fáj-
dalommal töltött el az a hír, hogy férje Őnagy-
méltóságát a Mindenható páratlan köteles-
ségérzettel teljesített ragyogó, fáradhatatlan 
működése közben elszólította. A megboldogult 
kivételes tehetsége és tudása, amelyet több mint 
két emberöltőn át önzetlen áldozatkészséggel 
és lelkes odaadással állított hazája szolgálatá-
ba, dicsőséget szerzett a magyar nemzetnek az 
egész világ előtt. Átérezve azt a pótolhatatlan 
veszteséget, amely távozásával mindannyiunkat 
ért, a mélyen sújtott magyar nemzet nevében 
is legbensőbb részvétemet fejezem ki. Horthy”

Zita királyné így reagált a halálesetre: „Mély 
fájdalommal gyászolok Önnel, gyermekeivel 
és az egész magyar hazával. Szívem mélyéből 
imádkozom a nemes elhunytért, aki királyainak 
hűséges zászlósa, nekem pedig kitartó tanács-
adóm volt a számkivetésben. Zita”

Apponyi Albert gróf holttestét bebalzsa-
mozták, hármas koporsóba helyezték. Fenyő 
koporsó volt a legbelső, amelyet ólomkoporsó 
fedett be, majd kívülről faragott ébenfa kopor-
só zárta magába. A holttestet a genfi Notre 
Dame bazilikában ravatalozták fel a gyászszer-
tartás idejére, majd különvonaton indult a csa-
lád Budapestre. Útközben több helyen megállt 
a vonat, hogy államférfiak, főpapok, közem-
berek róják le tiszteletüket a nagy halott előtt.  
Budapesten    a máig fennmaradt Apponyi –
gyászhintón  vitték  a Parlament kupolater-
mébe, ahol felravatalozták, s a tisztelői fejet 
hajthattak előtte.

  Két napig hömpölygött a több, mint 250 
ezer fős tömeg  hosszú sorokban a ravatal előtt. 
A hivatalos temetése napján, február 14-én 
nemzeti gyásznap volt, az intézmények, üzle-
tek zárva tartottak. Úgy búcsúztak tőle, mint 
királytól, testét felvitték a Várba, s a Mátyás-
templom kriptájában helyezték el. Kívánsága 
az volt, hogy az éberhardi családi kápolnában 
helyezzék el, s ma ott nyugszik családja körében.

Ma Magyarországon három Apponyi-
mellszobrot ismerünk. Egyik a „hálás város-
ban” Jászberényben található, a másik Buda-
pesten a Széchenyi István tér 9. szám alatt , a 
harmadik Sopron-Balf városában.  Jászberény-
ben, Gencsapátiban általános iskola viseli az 
Apponyi Albert nevet. Egykor a mai Ferenci-
ek tere  Apponyi Albert tér volt. Ma  a Lőrin-
ci úttal párhuzamos szerény kertes házak utcá-
ja kapta róla a nevét. Kaposváron van egy egy-
szerű Apponyi Albert utca, Szikszón, s bizo-
nyára több városban és faluban tisztelik az egy-
kor „Legnagyobb magyar”-t.  100 év elteltével 
tisztábban látunk történelmünk eseményeire, 
kellene értékelni Apponyi Albert  munkáját.
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