
GRÓF APPONYI ALBERT ÉLETE



Gróf nagyapponyi Apponyi

Albert György Gyula Mária

(Bécs, 1846. május 29. – Genf 1933.

február 7. ) politikus, miniszter, belső

titkos tanácsos, nagybirtokos, a Magyar

Tudományos Akadémia igazgatósági

tagja, 1921-1933 között a Szent István

Akadémia elnöke. Az 1920-as párizsi

békekonferencián a magyar delegáció

vezetője volt.



• Szülei Apponyi György gróf és

nagymihályi Sztáray Júlia grófnő második

gyermekeént született. Tesvére gróf

Apponyi Georgina.

• A jezsuiták kalksburgi intézetében

nevelkedett 1863-ig, ezt követően Pesten

és Bécsben jogot hallgatott. Apponyi

magyar nyelven nőtt fel, de már

gyermekkorában tökéletesen elsajátított

több nyugat-európai nyelvet (angol,

francia, német).

• Tanulmányai befejezése után hosszabb

időszakot (1868-1870) Németországban,

Angliában és Franciaországban töltött ahol

arisztokrata társaságokba volt bejáratos.



• 1872-75-ig, a Deák-párt képviselője volt

Szentendrén, majd a konzervatív jobboldali

ellenzék tagja. 1878-tól az Egyesült Ellenzék

(Mérsékelt Ellenzék, 1892-től Nemzeti Párt)

meghatározó alakja, majd vezére lett, 1881-től

haláláig a jászberényi kerületet képviselte.

• 1892-ben ő indította el, az állam és egyház

elválasztását hozó egyházpolitikai harcokat.

• 1898-99 között, jelentős szerepe volt a Bánffy-

kormány megbuktatásában, majd pártjával

belépett a Szabadelvű Pártba, s 1901-től két

évig a képviselőház elnöke volt. 1903-ban

kilépett a kormánypártból, s újra megalapította

a Nemzeti Pártot.



• 1906-10 közt a Wekerle-kormány vallás-

és közoktatásügyi minisztereként

ingyenes elemi oktatást vezetett be,

felemelte a tanítók fizetését, a

nemzetiségi gyerekeknek a magyar

nyelv elsajátítását írta elő négy év

alatt (Lex Apponyi).

• A világháború elején nemzeti

összefogásra szólított fel, de 1916-tól

már támadta a Tisza-kormányt, általános

választójogot követelve. 1917-18-ban

újra vallás és közoktatási miniszter lett,

majd visszavonult.

“Tisza István vezetése alatt, aki sok tekintetben fölötte állott 

apjának, bár nem birt annak gyakorlati okosságával, de akinek 

életerős és akaratos temperamentuma negatív eredményekkel 

be nem érhette, a rendszer némileg átmódosult. Vele többször 

folytattam bizalmas beszélgetéseket, melyekre alkalmam lesz 

visszatérni. Az ő módszere egyáltalán bizonyos 

kicsinyességektől mentesebb.” (Apponyi Albert: Emlékirataim)


