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Élete kezdete és vége

 Született : Bécs, 1846. május 29.

 Elhunyt : Genf, 1933. február 7.



Családja

 Szülei : Sztáray Juliánna, Apponyi György

 Felesége : Clothilde von Mensdorff-Pouilly

 Gyerekei : Apponyi György, Mária Alexandria és Julianna



Fiatalkora

 A jezsuiták kalksburgi intézetében nevelkedett 1863-ig.

 Azután Pesten és Bécsben jogot hallgatott.

 Tanulmányai befejezte után az akkori idők szokásának megfelelően, hosszabb 
ideig (1868–70) külföldön tartózkodott, 
főként Németországban, Angliában és Franciaországban, ahol a 
royalista arisztokrata társaságba volt bejáratos.

 A francia arisztokraták közül kivált Montalembert gróf volt rá nagy hatással. Az 
ő házában ismerkedett meg Pierre Guillaume Frédéric Le Play-vel, a híres 
konzervatív szociológussal, akinek munkái nagy befolyással voltak további 
szellemi fejlődésére.

 Amíg Széchenyi Istvánnak vagy Batthyány Lajosnak az akkori arisztokrata világ 
életrendjében külön meg kellett tanulniuk magyarul, a konzervatív szellemű 
Apponyi családban magyar anyanyelven nőtt fel Apponyi Albert, de már 
gyermekkorában tökéletesen elsajátított több nyugat-európai nyelvet.
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Politikai pályafutásának kezdete

 Külföldi utazgatásaiból hazatérve, csakhamar belekerült az akkoriban 
rendkívül élénk politikai élet forgatagába.

 1872-ben választották meg első ízben országgyűlési képviselőnek, s azután 
haláláig, lényegében megszakítás nélkül tagja volt a magyar 
törvényhozásnak.

 A szentendrei kerületben kapta első mandátumát Deák-
párti programmal. „Mindenki bizonyos kíváncsisággal fogadott” – írja 
emlékirataiban a képviselőházban való első megjelenéséről –, „de kevesen 
rokonszenvvel. A baloldal a konzervatív ivadékot látta bennem, a liberális 
Deák-pártiak egy ultramontán akció képviselőjét”.

 A kíváncsiságot azonban hamarosan meleg érdeklődés váltotta fel, mert 
szónoki képességei már legelső felszólalása alkalmával a szenzáció erejével 
hatottak.



Az ellenzék vezére

 A házszabály-revízió elleni küzdelemben most már Apponyi volt az ellenzék vezére.

 1904. november 18-án jelentette ki az egész ellenzék nevében, hogy a többség által kierőszakolt revízió érvényességét soha 
sem fogja elismerni.

 Ezt követte még aznap este az emlékezetes Perczel-féle zsebkendőszavazás.

 A harc folyt tovább. Apponyi belépett az ellenzéki pártok szövetségébe (szövetkezett ellenzék), a kormány pedig 
darabontokat szerződtetett a lex Dániel (új házszabály) védelmére.

 Következett a végső nagy összecsapás: az ellenzék december 13-án kiverte a darabontokat és szétrombolta az üléstermet. 

 Tisza István erre házfeloszlatással felelt, bár a következő évi büdzsét még nem szavazták meg. Apponyi, aki végképp 
csalódott a hatvanhetes politikában, még az év végén tagja lett a Függetlenségi Pártnak.

 Az 1904/1905. évi téli választási hadjáratnak, mely az ellenzék fölényes győzelmével végződött (1905. január 26.), ő volt a 
vezére.

 Az ellenzék tehát többséggé vált, de még nem volt kormányképes. A közvetítő kísérletek a királynál eredménytelenek 
maradtak.

 Jött a Fejérváry-kormány és ezzel a súlyos belpolitikai válság teljessé vált.

 Végül szeptember 23-án a király meghívta a szövetkezett ellenzék vezéreit, köztük Apponyit, aki a nemzeti ellenállás vezére 
volt és aki, hogy Kristóffy József belügyminiszter terveit ellensúlyozza, a választójog széles körű kiterjesztése mellett foglalt 
állást.



Trianon

 Apponyi újra visszavonult az aktuális politikától és a 

béketárgyalások előkészítésének szentelte minden 

idejét, s munkáját.

 Már korábban kilátásba helyezte, hogy elvállalja a 

békeküldöttség elnökségét, és mikor a Huszár-

kormány a december 5-én megtartott minisztertanács 

határozatából hivatalosan is felkérte az elnökség 

elvállalására, vállalta is a feladatot.

 A békeküldöttség élén január 7-én érkezett Párizsba, s 

január 16-án mondta el a legfőbb tanács előtt híres 

békeexpozéját.

…Nézetem szerint a békeszerződés nem 

veszi eléggé figyelembe Magyarország 

különleges helyzetét. Magyarországnak 

két forradalmat, a bolsevizmus négy 

hónapos dühöngését és több hónapos 

román megszállást kellett átélnie. Ilyen 

körülmények között lehetetlen, hogy a 

szerződés által tervbe vett pénzügyi és 

gazdasági határozatokat végre tudjuk 

hajtani. Ha a győztes hatalmak polgárai 

által részünkre folyósított hitelek a béke 

aláírásának pillanatában – amint ezt a 

javaslat kimondja – felmondhatók 

lesznek, ez a fizetőképtelenséget, a 

csődöt jelenti, amelynek visszahatását 

kétségkívül a győztes hatalmak is 

éreznék. Elismerem, hogy sok hitelezőnk 

van az Önök országaiban. A hitelek 

visszafizethetők lesznek, ha erre nekünk 

időt engedélyeznek, de nem lesznek 

visszafizethetők, ha azonnal követelik 

azokat tőlünk.…
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Trianon

 Az antant azonban annyira elkötelezte magát kisebb 
fegyvertársainak, Magyarország szomszédjainak, hogy a legfőbb  
tanács e kötelezettségen nem tudta túltenni magát.

 Később Apponyi, amikor kiderült, hogy a legfőbb tanács nem volt hajlandó 
a szerződést módosítani, lemondott tisztéről.

 Időközben régi kerülete, Jászberény a Nemzetgyűlés tagjává választotta.

 Apponyi pártokon kívül maradt, mégis szavainak mindig rendkívüli súlya volt, ha 
nézetei nem egyeztek is meg az uralkodó politikai irányzattal.

 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.
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Egyéb munkásságai

 Egyéb közéleti tevékenysége kiterjedt a nyilvános életnek szinte minden ágára. 
Igazgatósági tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának.

 Rendes tagja a Kisfaludy Társaságnak. 

 Tiszteletbeli államtudományi doktora volt a budapesti és a kolozsvári egyetemnek és 
tiszteletbeli orvostudományi doktor volt a budapesti egyetemen. 

 Elnöke volt a Szt. István társulatnak és rendes tagja számos társadalmi és tudományos 
egyesületnek. 

 Díszpolgára Budapestnek, Jászberénynek, Kispest nagyközségnek és több magyarországi 
városnak, valamint rendes tagja volt Budapest törvényhatósági bizottságának.

 Összegyűjtött beszédei két kötetben jelentek meg. Emlékezetes munkája: The juridical 
nature of the relations between Austria and Hungary (Ausztria és Magyarország 
viszonyának jogi természete), mely 1907-ben jelent meg. A Kisfaludy Társaság „Aesthetika 
és politika, művész és államférfiú” címmel adta ki a Társaságban 
elmondott székfoglalóját 1985-ben.



Halála

 Apponyi Albert 1933. február 7-én halt meg Genfben. Koporsóját a Szent József 
templomba vitték és onnan a Notre-Dame-ba. A gyászszertartáson jelen voltak a 
Népszövetség küldöttei.

 Svájc nevében Giuseppe Motta, volt köztársasági elnök búcsúztatta. Ezután a koporsót a 
pályaudvarra vitték, ahonnan szombaton délelőtt érkezett meg Budapestre.

 Gömbös Gyula miniszterelnök javaslatára 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.

 Délután öt órakor a parlament gyászülést tartott. A temetési szertartást Serédi 
hercegprímás végezte, fényes papi segédlettel.

 Az engesztelő szentmiseáldozatot február 15-én délelőtt 10 órakor ugyancsak a 
Nagyboldogasszonyról elnevezett budavári Koronázó Főtemplomban mutatták be.

 Apponyi halála az egész világon részvétet keltett.



Köszönöm a figyelmet!


