
1919 végén a Huszár-kormány kinevezte a magyar

küldöttség vezetőjévé, a trianoni béketárgyalásokon.

Apponyi Albert 1920. január 16-án Párizsban, három

nyelven (magyar, angol, francia) mondta el, 70

perces beszédét Magyarország érdekében. Ebben

Apponyi bírálta a békeszerződés szigorúságát,

különösen a nemzetiségi elvet súlyosan megsértő

területi rendelkezéseket.

"(...) tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy amint

Önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges

módosítások nélkül elfogadhatatlannak látszanak". „

„Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene

ennek a békének elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy

tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos

azért, hogy ne haljon meg”

A területi kérdést jóval előbb eldöntötték, így még azt

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

magyar népszavazáson dönthesse el, akar-e az

utódállamok polgára lenni.



• Apponyi a szerződést nem írta alá, a

diktátumot ezután Benárd Ágost

népjóléti és munkaügyi miniszter,

valamint Drasche-Lázár Alfréd

rendkívüli követ és meghatalmazott

miniszter 1920. június 4-én, délután látta

el kézjegyével a versailles-i Nagy

Trianon-kastélyban.



• Ezt követően, a nemzetgyűlésben a pártonkívüli

legitimista ellenzék egyik vezetője lett, de

Bethlen István kormányfő 1921-ben ügyes

taktikával háttérbe szorította, az igen népszerű,

királypárti Apponyit, aki 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 tiszteleti tagja, 1890-től a

Kisfaludy Társaság tagja, 1920-tól a Szent István

Akadémia elnöke volt. 1921-ben az

aranygyapjas rend lovagja lett. 1933. február 7-

én Genfben halt meg.



Apponyi az oktatásügyben az egységes magyar állameszmét képviselte, de mindenkit jogosultnak tartott “faji 

egyénisége” kifejtésére. Fontos volt számára, hogy az európai kultúra értékei épüljenek be iskoláink 

műveltségi anyagába, az oktatás-politikát kapocsnak vélte, mely keletre közvetíti a nyugati civilizációt.

Kiváló szónok volt, beszédeit jogi szabatosság, kitűnő formaérzék, magas eszmeiség és fegyelmezett 

gondolkodás jellemezte, ám a gondolatok tetszetős megfogalmazása olykor politikai következetlenséget 

eredményezett.
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