
Csúri Zsuzsa  

 Apponyi Albert gróf élete 

 

Gróf Apponyi Albert György Gyula Mária 

1846. május 29-én született Bécsben. 

Arisztokrata családból származott, apja 

Apponyi György gróf, anyja Sztáray Júlia 

grófnő volt. Jogi tanulmányait Bécsben 

kezdte 1864-ben és a pesti egyetemen 

fejezte be 1868-ban. 1868-1870-ig 

Nyugat-Európában volt tanulmányi úton. 

Apponyi hatvan éven át volt a magyar 

közélet meghatározó alakja, akit már 

életében „a legnagyobb élő magyarként” 

tiszteltek. Néhány év kivételével 

mindvégig ellenzékiként harcolt a nemzet 

érdekében. Hosszú évtizedeken át 

különböző parlamenti pártok 

vezéralakjaként lépett fel, kiemelkedett szellemi és szónoki 

képességeivel. 1870 és 1933 között (63 éven át) tagja és egyik 

főszereplője a 

Magyar Országgyűlésnek. Először 

csak a Parlament korjegyzője, majd  

1872-1875-ben a Deák-párt 

képviselője volt Szentendrén, ezt 

követően a konzervatív jobboldali 

ellenzék tagja lett. 1878-tól az 

Egyesült Ellenzék meghatározó 

alkaja, majd vezére lett. 1881-től 

haláláig a jászberényi területet 

képviselte. 1892-ben ő 

kezdeményezte az állam és egyház 

elválasztását hozó egyházpolitikai 

harcokat, de a polgári 

házasságkötést már nem fogadta el. 



Az 1895-ös brüsszeli 

tanácskozáson elérte, hogy a 

következő évi konferenciát 

Budapesten tartsák. A nyolcvanas 

évek végétől felhagyott 

ókonzervatív nézeteivel, 

ragaszkodott ugyan az Osztrák–

Magyar Monarchiához, de 

szükségesnek látta a nemzeti 

jogok érvényesítését, támogatta a 

hadsereg magyar vezényleti 

nyelvének ügyét, az agráriusok 

gazdasági követelését és a 

védővámok bevezetését. 1898-

1899-ben jelentős szerepe volt a 

Bánffy-kormány megbuktatásában, 

majd pártjával belépett a 

Szabadelvű Pártba és 1901-től két évig a képviselőház elnöke volt. 1903-

ban a katonai kérdésben tartott házszabály-ellenes „zsebkendő-szavazás” 

után kilépett a pártból és újra létrehozta a Nemzeti Pártot. 1905-ben 

belépett híveivel együtt a Függetlenségi és 48-as Párthoz. A kormánypárt 

választási veresége után szemben állt a törvénytelenül kinevezett 

Fejérváry-kormánnyal. 1906-1910 közt a Wekerle-kormány vallás-és 

közoktatásügyi minisztereként 

ingyenes elemi oktatást vezetett 

be és felemelte a tanítók 

fizetését. A Függetlenségi és 48-

as Párt 1909-as kettéválásakor 

Kossuth Ferenc konzervatívabb 

szárnyához állt. Kossuth 1914-es 

halála után az újra egyesült párt 

elnöke lett. A világháború elején 

nemzeti összefogást hirdetett, 

de 1916-tól már támadta a Tisza-

kormányt, általános választójogot 

követelve. 1917-18-ban újra a 



vallás- és 

közoktatás 

minisztere lett, 

majd visszavonult 

és a lázadó 

csehszlovákok 

megszállta 

eberhardi birtokán 

tartózkodott. 1919 

végén a Huszár-

kormány kinevezte a magyar küldöttség vezetőjévé. Decembertől a magyar 

békedelegációt vezette a párizsi béketárgyalásokon, 1920. január 16-án, 

három nyelven elmondott beszédben érvelt a történelmi Magyarország 

fenntartása mellett. Mivel azonban a területi kérdést jóval korábban 

eldöntötték ezért azt sem érte el, hogy az új határok mentén élő 3 millió 

magyar ember népszavazáson dönthesse el, hogy akar-e az utódállamok 

polgára lenni. 1920. február 15-én ő vette át Neuillyben a békediktátumot, 

a békeszerződést azonban nem írta alá, ezután az egész küldöttség 

lemondott, a szerződést Benárd Ágost miniszter és Drasche-Lázár Alfréd 

követ írta alá. A nemzetgyűlésben a pártonkívüli legitimista ellenzék egyik 

vezetője lett, de Bethlen István kormányfő 1921-ben ügyes taktikával a 

háttérbe szorította Apponyit. Apponyi ezután főleg külpolitikával 

foglalkozott. 1922-ben a nemzetgyűlés korelnöke volt, 1923-tól 

Magyarország fődelegátusa lett a Népszövetségben, revíziót és 

népszavazást követelt a vegyes lakosságú területeken. 1898-tól az MTA 

tiszteletbeli tagja. 1890-től a Kisfaludy Társaság tagja. 1920-tól a Szent 

István Akadémia elnöke volt. 1921-ben az aranygyapjas rend lovagja lett. 

Haláláig pártonkívüli képviselő maradt. 1933. február 7-én Genfben halt 

meg, 87 éves korában. Az Országház kupolatermében ravatalozták fel, a 

budai Mátyás templomban temették el. „Egész életét a nemzetének 

áldozta.”– írta róla halálakor Herczeg Ferenc.  

Köszönöm a figyelmet! 
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