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Maria Apponyi de Nagy-Appony, 

Apponyi Júlia Mária, Apponyi Mária 

Alexandrina

 Tanulmányai befejezte után két évig 

külföldön tartózkodott(Németország, 

Franciaország, Anglia)

 Magyarul beszéltek a családban, már 

gyerekkorában több nyugat-európai 

nyelvet elsajátított.

 Egyetemi hallgatóként jelen volt egy 

dalmáciai tanácskozáson, ahol 

tolmácsként volt jelen.



Politikai pályafutásának kezdete
 Külföldi utazásaiból hazatérve egyből belekerült az akkori politikai életbe

 1879-ben megválasztották az országgyűlés képviselőjének, majd haláláig tagja volt a magyar 

törvényhozásnak

 A szentendrei kerületben kapta első mandátumát Deák-párti programmal

 Szónoki képességei már legelső felszólalása alkalmával a szenzáció erejével hatottak.

 Az 1877. évi általános választásokon egyhangúlag megválasztották 

 1878-ban Sennyey Pál báró visszavonulása után, amikor a konzervatív pártja , Szilágyi 

Dezső pártonkívüli csoportja és a Független Szabadelvű Párt fúziójából megalakult 

az egyesült ellenzék. Ehhez csatlakozott, és képességei ebben a pártban Szilágyi Dezső kilépése után 

vezető szerephez juttatták.

 Pártja 1892 októberében a Nemzeti Párt nevet vette fel

 Szapári Gyula ellen fordult

 1892. május 27-én mondta híres beszédét, mellyel megadta az egyházpolitikai reformhoz az első
lökést.

 Megalakult aWekerle-kormány, melynek a kötelező polgári házasság elfogadása szerepelt mint fő
kormányprogram.

 Majd Ferenc József tanácsadója volt



Trianon
 Apponyi újra visszavonult az aktuális politikától és a béketárgyalások előkészítésének 

szentelte minden idejét, s munkáját.

 Apponyi, amikor kiderült, hogy a legfőbb tanács nem volt hajlandó 

a szerződést módosítani, lemondott tisztéről.

 Időközben régi kerülete, Jászberény a Nemzetgyűlés tagjává választotta.

 Beszédeiben óvott a szélsőségektől, a megértés és a kiengesztelődés politikáját hirdette 

és a politika aktuális kérdéseiről a liberalizmus szellemében nyilatkozott.

 Egyike volt az első Nemzetgyűlés legszorgalmasabb tagjainak, emellett nem volt a 

magyar nemzet történetének akkor lefolyt válságos fejezetében olyan eseménye a 

közéletnek, amelyben részt nem vett volna.

 Beszédében a magyarországi kisebbségekről mint „alacsonyabb kulturális fokon álló 

fajok”-ról beszél



Halála:
 1933. február 7-én halt meg Genfben

 Koporsóját a Szent József templomba vitték és onnan a Notre-Dame-ba.

 A gyászszertartás után a koporsót a pályaudvarra vitték, ahonnan szombaton délelőtt 

érkezett meg Budapestre.

 Apponyi Albertet az Országház kupolacsarnokában történt ünnepélyes beszentelés után 

a Nagyboldogasszonyról elnevezett budavári Koronázó Főtemplomban temették el 1933. 

február 14-én, ahova addig csak királyokat temettek.


