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ÉLETE

• Született: Bécs 1846. május 29-én

• Édesanyja Sztáray Júlia grófnő, édesapja Apponyi György

• Foglalkozása: politikus, író, diplomata

• Párt: Deák-párt (1865-től 1875-ig hatalmon lévő politikai csoportosulást, a korábbi Felirati Pártot értjük, 

amelyet maga a kiegyezés megkötője, melyet Deák Ferenc vezetett.)

• Gyermekei: Apponyi György, Gräfin Maria Apponyi de, Nagy-Appony

• Díjak: Budapest díszpolgára, Kaposvár díszpolgára, Dunakeszi díszpolgára

• Ferenc József tanácsadója volt és az 1948-as párt elnöke, Budapesti 
Ügyvédi Kamara tagja.

• Elhunyt:Genf 1933. február 7 (86 évesen)



POLITIKA PÁLYAFUTÁSÁNAK KEZDETE

1872-ben választották meg első ízben 
országgyűlési képviselőnek.

Pártja 1892 októberében a Nemzeti 
Párt nevet vette fel, ezt a nevet 
viselte míg nem egyesült a Szabadelvű 
Párttal 1900 februárjában.

1889-ben mindegyik ellenzéki párt élén 
vett részt.

1892-ben feloszlott az ellenzék és vele 
a Nemzeti Párt is.

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



Trianon alatt

• Apponyi újra visszavonult az aktuális politikától és a béketárgyalások 
előkészítésébe fektette minden idejét, s munkáját. Már korábban is kilátásba 
helyezte, hogy elvállalja a békeküldöttség elnökség posztját,amelyet el is 
vállalt.

• A békeküldöttség élén január 7-én érkezett meg Párizsba, majd 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”



Köszönöm a figyelmet


