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I. Témaválasztás 

 

 A dualizmus kora történelemtudományi kutatásainak sorában még mindig nagy hiány 

van a politikai életrajzokból. A korszak meghatározó miniszterelnökeiről, minisztereiről, 

ellenzéki pártvezéreiről - ifj. Andrássy Gyuláról, Eötvös Józsefről, Ghyczy Kálmánról, Irányi 

Dánielről, Lónyay Menyhértről, Tisza Istvánról, Tisza Kálmánról, Vázsonyi Vilmosról, 

Wekerle Sándorról - már olvashat a közönség biográfiákat. Vannak olyan korabeli politikai 

szereplők, akiknek élettörténete még nem jelent meg önálló kötetben, de már készültek róluk 

doktori disszertációk (Bánffy Dezső miniszterelnök, Justh Gyula negyvennyolcas pártvezető, 

Károlyi Sándor agrárius vezér). A dualizmus kori politikai hullámzások, ideológiai 

változások, a pártrendszer és az egész korszakot meghatározó törésvonalak minél alaposabb 

megismerése és megértése szükségessé teszi, hogy a kor minél több jelentős politikusa 

bemutatásra kerüljön. 

 Gróf nagyapponyi Apponyi Albert (1846-1933) egy olyan színes, változatos pályát 

bejárt politikai figurája volt a monarchiabeli Magyar Királyságnak és a Horthy-kori államnak, 

hogy politikai és privát életútjának megismerése közelebb viszi bennünket e két történelmi 

korszak sajátos jellemzői megértéséhez. Az 1870-1890-es években hatvanhetes ellenzéki 

pártvezér, hogy azután a századforduló éveiben a kormánypárt tagjaként a képviselőház 

elnöke legyen, majd a hatvanhetes alappal szakítva a negyvennyolcas táborba lépve legyen 

egy heterogén összetételű kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere. A tárcavezetés éveit 

újra az ellenzékiség váltotta fel, hogy egy teljesen új kontextusban az első világháborút lezáró 

franciaországi béketárgyalásokon a magyar delegációt vezesse, majd az 1920-as évek elejétől 

1933-ban bekövetkező haláláig a politikai perifériára szorítva, de mégis össznemzeti 

kultusztól övezve fejezze be pályafutását. 

 

II. Felhasznált források, a kutatás módszertana 

 

A dualizmus kori magyar politika számos meghatározó alakjának megtalálható egy-

egy levéltárban összegyűjtött egységes irathagyatéka. Például a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárában a kutató történészek rendelkezésére áll Darányi Ignác, Szilágyi Dezső, 

Wlassics Gyula miniszterek vagy a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában 

Tisza István miniszterelnök anyaga. Apponyi Albert esetében azonban nem maradt fenn ilyen 

jellegű – döntő súllyal egy levéltárban összpontosuló – forrásgyűjtemény, mivel a halála után 
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a családja által megőrzött iratainak, levelezésének a második világháborút követő esztendők 

politikai viharai következtében nyoma veszett. 

A hagyaték eltűnésének körülményeiről az információt Pálffy István (Apponyi Albert 

unokája) szolgáltatta, akit többszöri levélváltás eredményképpen budapesti otthonában 

kereshettem fel, hogy minél többet megtudjak disszertációm főszereplőjéről. Azonban 

sajnálatos módon Pálffy István már nagyapja halála után született 1933-ban és tizenkét 

esztendős korától jóformán édesanyja volt az egyetlen a szétszóródó famíliából, aki 

ismereteket adhatott át a híres nagyapáról, de a magyarországi kommunizmus előli 

menekülésük miatt útjaik hamar elváltak egymástól, ezért Pálffy István csak igen kevés 

adalékkal tudta kutatói munkámat segíteni. Az interjúkészítés folyamán rá kellett jönnöm, 

hogy nagyapjáról való ismeretei főleg az Apponyi által írt emlékiratokon alapulnak. 

Egységes és egy helyen őrzött levéltári források hiányában komoly forrásfeltáró 

munkát kellett végeznem különböző budapesti és vidéki levéltárakban és könyvtárak 

kézirattárában. E kutatómunka során jutottam el és bukkantam rá az Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltárában, a Corvinus Egyetem Levéltárában, a Dunamelléki 

Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének Könyvtára Kézirattárában, az ELTE 

Egyetemi Levéltárában, az Esztergomi Prímási Levéltárban, a Hadtörténelmi Levéltárban, a 

Magyar Nemzeti Levéltárnak Országos Levéltárában és Tolna Megyei Levéltárában, a 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában, Magyarországi Református 

Egyház Zsinati Levéltárában, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában, a Petőfi 

Irodalmi Múzeum Kézirattárában, valamint a Politikatörténeti Intézetben őrzött Apponyi 

Albert vonatkozású kéziratos forrásokra. 

Külföldön a szlovákiai Nyitraivánkán a Nyitrai Állami Levéltárban található Apponyi-

gyűjteményt néztem át, amelyben az Apponyi família azon ágának irathagyatéka található, 

akik a tizennyolcadik századtól folyamatosan a történelmi Nyitra vármegyei birtokokon 

(Kisappony, Nagyappony) éltek és gazdálkodtak. 

Olyan vidéki kutatóutakat is tettem, amelyek sajnos nem vezettek semmilyen 

eredményre. Így például felkerestem az Egri Főegyházmegyei Levéltárat, mivel Samassa 

József bíboros, aki harminckilenc évig volt egri érsek (1873-1912), Apponyi hatvanhetes 

ellenzéki „elvtársának” számított, ráadásul a gróf jászberényi választókerülete is az ő egyházi 

főhatósága alá tartozott.  A főpap és a politikus közötti személyes ismeretség bizonyított tény, 

ennek ellenére nem lelhető fel kettejük közötti levelezés, miközben a gróf az esztergomi 

érsekekkel komoly érintkezést folytatott levelezés útján. A szolnoki Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Levéltárban sem található Apponyi-vonatkozású régi dokumentum, annak ellenére, 
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hogy több mint ötven évig (1881-1933) volt a megyéhez tartozó Jászberény város 

országgyűlési képviselője. 

A levéltári dokumentumok mellett a disszertációnak fontos bázisát képezték az 

Apponyi Albert által írt és nyomtatásban is megjelent visszaemlékezések, beszédeinek 

kiadásai, tőle megjelenő vagy róla szóló pamfletek egész sora. 

Csakhogy a feltáró munka folyamán rá kellett döbbeni arra, hogy Apponyi nagyon 

szelektív módon állította össze beszédeinek kétkötetes gyűjteményét az 1890-es évek 

közepén, valamint ugyanígy járt el memoárjainak megírásakor az 1920-as és 1930-as 

években. Politikai életútjának számos fontos állomásáról nem írt semmit vagy utólag nem úgy 

állította be cselekedeteit, amint azok az alternatív források tükrében elénk tárulnak. Ezért 

annak ellenére, hogy egy politikusi pálya rekonstruálása során a főszereplő emlékiratai 

általában a tanulmányok gerincét szokták képezni, Apponyi esetében rengeteg energiát kötött 

le, hogy a memoárjaiban írtak helytállóságát ellenőrizni kellett. 

Az Apponyiról szóló nyomtatásban megjelenő forrásoknak van egy speciális, de nagy 

mennyiségű szelete: az Apponyi-kultusznak a Horthy-kor évtizedeiben napvilágot látott 

irodalma. Ezek az emlékkönyvek-füzetek-könyvecskék a kultuszépítés jegyében íródtak és 

kivétel nélkül a pozitív elfogultság jegyeit viselik magukon. Tartalmuk relatív módon utal 

vissza Apponyinak mind a monarchiabeli, mind a világháború utáni tevékenységére, a 

szerzők nem voltak mentesek túlzásoktól, valótlan állításoktól. 

Az objektív Apponyi-kép kialakítása érdekében nem lehetett tehát megkerülni, hogy a 

nyomtatott forrásokat a régi levéltári anyagokkal és képviselőházi naplókkal, sajtóval 

(körülbelül harminc-harmincöt korabeli újsággal), mások emlékirataival összehasonlítva 

kezeljem, tartalmukat kontrol alá vessem. 

 

III. A disszertáció függeléke 

 

A disszertáció egy második kötetben, a Függelékben kiegészül százötvenhárom 

levéllel. Az Apponyi Alberttel foglalkozó modern szakirodalom írói is hajlamosak arra, hogy 

csak a nyomtatásban megjelenő források alapján rekonstruálják pályafutásának egy-egy 

szakaszát. Sokkal árnyaltabb képet lehet kapni Apponyiról, ha a nyomtatott források 

levéltáriakkal egészülnek ki. Ennek érdekében a disszertációhoz függelékként csatoltam 

százötvenhárom levelet, melyeket Apponyi írt barátai, rokonai, politikai és más közéleti 

partnerei részére, illetve kortársai intéztek hozzá. 
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Olyan levéltári források kerülnek itt bemutatásra, amelyek még nem jelentek meg 

nyomtatásban és egyértelműen Apponyi Alberthez kötődnek. A történészek számára 

ismeretlenek, korábban nem hivatkoztak rájuk, nem dolgozták fel őket. Ez alól csak 

Apponyinak a Károlyi Sándor és Dessewffy Aurél grófokhoz írt levelei képeznek kivételt, 

melyekre Hajdu Tibor Károlyi Mihály-életrajzaiban, valamint Vári András már hivatkozott az 

Urak és gazdászok című munkája idevonatkozó fejezetében.  

A Függelékben található első százhuszonöt darab az Apponyi Albert által közel hatvan 

személyhez írt levelek, a második huszonnyolc darabnak ő volt a címzettje. Ezeket húsz 

személy intézte Apponyihoz. Címzettek, illetve szerzők alfabetikus és azon belül kronológiai 

sorrendben kerülnek bemutatásra, korabeli helyesírással. Az olvashatatlan szavak helye 

zárójelben kipontozásra került. 

A Függelék tartalma nem oldal-, hanem sorszámok alapján lett összeállítva. 

 

IV. A disszertáció tartalma és eredményei 

 

Doktori értekezésemet több nagy tematikai egységre osztottam. Az egyes tematikai 

egységek terjedelme, tartalma teljesen eltérő lehet, ha összehasonlítjuk őket, de az ezek 

közötti differenciát az adott téma vizsgálati szempontjai és azok forrásbázisa határozzák meg. 

Például egyház- és oktatáspolitikája sokkal részletesebb vizsgálat tárgyát képezi, aminek oka 

abban áll, hogy az évtizedeken keresztül ellenzéki politikát folytató Apponyi vallás- és 

közoktatásügyi miniszterként több oktatási és egyházpolitikai rendelettel és törvénnyel 

gazdagította a Magyar Törvénytárat, amelyek szerves részét alkotják a magyar oktatás- és 

egyháztörténetnek. De nem lehet Apponyinak a megszavazott törvényeihez, beterjesztett, de 

el nem fogadott törvénytervezeteihez való viszonyát meghatározni ezek előtörténetének 

ismerete nélkül, így ezekben az esetekben sokkal több előzmény- és kontextus-ábrázolásra 

volt szükség. 

Az első nagy tematikai egység – fejezetcsoport – három része tagolódik. Az elsőben 

annak hátterét vázolom fel, milyen benyomások, motivációk vezettek el oda, hogy Apponyi 

Albert dualizmus-kori belpolitikai pályafutását válasszam kutatási témának. Ugyanakkor itt 

került bemutatásra, hogy milyen területek (például eszmetörténet) maradtak meg a jövőbeli 

kutatások számára feltárható lehetőségként. A második - historiográfiai - részben azon 

történészi, avagy más szakterületekről érkező szerzők művei és véleményei kerülnek 

ismertetésre, akik az 1940-es évektől napjainkig foglalkoztak Apponyi pályafutása és életútja 

egy-egy szeletének vizsgálatával és hozzájárultak ahhoz, hogy a történészek, illetve az olvasó 
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közvélemény előtt kialakuljon egy bizonyos Apponyi-kép. A historiográfiai körkép azonban 

nem egységes, hanem rendkívül színes és eltérő eredményt mutat. Ennek hátterében az áll, 

hogy a szerzők alapvetően nem a teljes életutat vizsgálták, hanem egyes részeit, korszakait. 

Szekfű Gyula a konzervatív politika kibontakozásának gyengeségeit és megakadását, 

valamint a közjogi törésvonal elmélyítésében vállalt szerepét kritizálta, míg húsz esztendővel 

később egy eltérő előjelű társadalmi és politikai rendszerben Dolmányos István az elemi 

népiskolai törvények irányából láttatja velünk Apponyit. Hajdu Tibor az 1970-es évektől 

napjainkig egy következetlen, idealista, önbecsapó politikusra, Kiss Endre filozófus az 1980-

as évek derekán egy olyan személyiségre hívja fel a figyelmünket, akiről írásait és beszédeit 

elemezve az a benyomás alakul ki, hogy inkább elrejti eszméi lényegét, semmint elénk tárná 

azok lényeges elemeit. Tőlük lényegesen eltérően Glant Tibor arról a politikust állít elénk 

képet, aki az első világháború éveiben egyedül komolyabb propagandát folytatott az Amerikai 

Egyesület Államokban az Osztrák-Magyar Monarchia érdekében, mint a központi hatalmak 

hivatalos szereplői összesen. 

Az ezredforduló körüli-utáni esztendőkben a Trianon-kérdéssel foglalkozó történészek 

(Ablonczy, Gulyás, Romsics) munkáiban kapott helyet Apponyi. A történészek egyetértettek 

abban, hogy Apponyi január 16. beszéde hatással volt az antant brit és olasz vezetőinek 

gondolkodására. Hatott érvelése, hogy nem valósulhat meg a győztesek által hangoztatott 

etnikai elv, ha a béke miatt több millió magyar kerül idegen államok impériuma alá. Ezt a 

következő hónapokban még napirendre vetették a béke-előkészítés folyamán a brit és olasz 

politikusok, de teljesen eredménytelenül, mivel a francia diplomáciai vezetők mereven 

elzárkóztak a magyarok javára történő határmódosításoktól. Hogy Apponyi békedelegációs 

elnöksége eredménytelen maradt, nem az ő felelősségének tartják, hanem az 1919-es esztendő 

magyarországi eseményeinek, mivel abban az évben, amikor az antant Ausztriával és 

Németországgal már megkötötte a békét, Magyarországot senki nem képviselte a 

tárgyalásokon. A Trianon-vonallal párhuzamosan oktatástörténeti kutatók (Felkai, Mann) is 

elhelyezték Apponyit a dualizmus kori vallás- és közoktatásügyi miniszterek sorában. 

Deskribtív jellegű írásaiban azt mutatták be, hogy épültek egymásra az egymást követő 

miniszterek törvényei és azok milyen módon viszonyultak a nemzetiségekhez. Az 

ezredforduló idején a történészek (Csapó, Kardos, Tőkéczki, Zeidler) tanulmányokban, rövid 

cikkekben, politikusportrékat bemutató könyvek egy-egy fejezetében is foglalkoztak Apponyi 

pályafutásának vázlatos bemutatásával. Ezekben az opusokban alapvetően a több nyelven 

beszélő, tehetséges szónok alakja lép elénk, aki a politikai érvényesülés érdekében átlép egyik 

politikai közösségből a másikba, bevezeti az 1907-es oktatáspolitikai törvényeket és az első 
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világháborút lezáró béketárgyalásokon képviseli Magyarországot. Kiemelkedő közülük 

Zeidler tanulmánya, amelyben a gróf népszövetségbeli tevékenységét, illetve Kardos 

Legitimizmus című műve, melyben gyakorlatilag Apponyi teljes Horthy-kori pályáját feltárja 

– a cím sugallta korlátok átlépésével. 

A Származás és magánélet címet viselő második nagyobb tematikai egységben a 

nagyapponyi Apponyi famíliának a főnemesség soraiba lépését, aulikus-habsburgiánus 

elkötelezettségüket mutatom be. Kiderül, a disszertáció főszereplője jóformán az egyedüli 

volt a családban a tizenkilencedik század folyamán, aki ettől az udvarpárti hagyománytól 

eltávolodott. Egy politikus portréjának komplex megrajzolásából nem hiányozhat a privát 

szféra bemutatása sem (hiszen a személyes szocializáció kihat az egyéni politikai kultúrára, 

magatartásformára), ezért megismerkedhet az olvasó Apponyi passzióival (zene, utazások, 

idegennyelvi zsenialitás), szerelmi és házaséletével, de földbirtokvagyoni helyzetének 

folyamatos változásával is. A politikai érvényesülés érdekében a gróf nem sajnálta saját 

földbirtokainak nagy részét föláldozni. Esete megmutatja, milyen anyagi áldozatokat követelt 

az ellenzéktől a dualizmus idején az adott választójogi rendszer keretei közötti politikai 

boldogulás, pártszervezés. 

 

Apponyi két rövid megszakítással hatvan esztendőt töltött a magyar országgyűlés 

képviselőházában. A hatvanhetes liberális kormánypárttal szövetségben, de katolikus 

konzervatív programmal kezdte pályafutását, kezdetben teljesen evidens volt számára a 

kiegyezés elfogadása. Miután ellenzékbe került és a hegemón helyzetbe kerülő 

szabadelvűséggel szemben nem tudott alternatív koncepciót kidolgozni, egyre inkább 

elkötelezte magát az 1867-es kiegyezési rendszer kritizálásával, amely során eljutott odáig, 

hogy a rendszerellenes negyvennyolcas alapra lépett. Negyvennyolcassága nem tekinthető 

szilárd meggyőződésnek. Az odavezető hosszú utat a magánvagyonát felemésztő 

pártszervezés korabeli korlátolt lehetőségei, az alternatívanélküliség, az ideiglenes 

kompromisszumok és a Tisza Kálmán által kiépített rendszer buktatói szegélyezték. Trianon 

után csak kismértékben változott meg számára a belpolitikai kontextus. A világháború után 

legitimista ellenzékiként politizált tovább Bethlen István miniszterelnök által ügyes taktikával 

perifériára szorítva, de a kultikus alakká válás lehetőségének felkínálásával (a „nemzet 

ügyvédje” szereppel) kielégítve és sakkban tartva. 

 

Apponyi és a társadalompolitika viszonyát három fejezetben bontjuk ki. Az 1880-as 

évek elején csatlakozott az agrárius mozgalomhoz, hogy az évtized második felében már 
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eltávolodjon tőlük. Rájött, hogy az agrárius kérdések mezeje nem az a politikai dimenzió, 

ahol a kialakult pártrendszer keretei között sikert érhet el, az agrárius tematika (esetleg 

agrárpárt szervezése) folyamatos napirenden tartása kevés a kormányra jutáshoz. Így Károlyi 

Sándor agrárius vezér szervezőtevékenységétől eltávolodva, de személyes és politikai 

barátságukat megőrizve (Apponyi anyagilag rászorult Károlyira) az 1890-es évektől már csak 

mérsékelt keretek között támogatta a mozgalmat. Az 1880-as évektől többször felszólalt a 

képviselőházban szociálpolitikai kérdésekben. Kiállt a vasárnapi munkaszünet bevezetésében, 

az anya- és csecsemővédelem, a biztosítási rendszer kiépítése, a hadirokkantak gondozása 

érdekében. Bár utólag írt emlékirataiban a bismarcki Németország szociálpolitikai 

vívmányainak magyar adoptálójának tüntette fel magát, ezt nem lehet komolyan venni. A 

német modell egyes elemeit kortársai folyamatosan másolni kívánták, a kormány is tett ilyen 

intézkedéseket, Apponyi ezen kezdeményezésekhez hozzászólva igyekezett a német 

eredményeket átültetni a magyar talajba – nem is sikertelenül, de önálló szociálpolitikai 

koncepcióval soha nem állt elő. A katolikus hit mélyítette el benne a jótékonykodásra való 

karitatív hajlamot. Több olyan egyesület megalakításában, irányításában is közreműködött, 

amely az egészségügy, a szegények orvosi ellátásának, a gyermekhalandóság visszaszorítása 

érdekében működött és ért el eredményeket (a Paulai Szent Vince Egylet elnökségi tagja, a 

Budapesti Poliklinikai Egyesület, az Országos Stefánia Szövetség elnöke lett és belépett a 

Magyar Vöröskeresztbe). 

 

Az egyházpolitikai fejezetcsokorban több részre bontva azt mutatom be, milyen mély 

kapcsolat alakult ki az évtizedek folyamán a hívő Apponyi és a magyarországi római 

katolikus egyház és társadalom között. A gróf vezető szerepet vállalt a katolikus egyleti 

életben (Szent István Társulat), már fiatalon felkarolta a képviselőházban a többséggel 

szemben a mindenkori kormány által kezelt alapítványi vagyonnak egyházi kézbe adásának 

igényét, meghatározó részt vállalt a katolikus autonómia szervező kongresszus munkájában, 

vallás- és közoktatásügyi miniszterként is mindent megtett annak érdekében, hogy anyagilag 

megerősítse egyházát, jogilag körülírja önállóságát és a kongruatörvénnyel támogassa az 

alsópapság financiális helyzetét. Egyúttal lebontott olyan feudálisnak tekinthető egyházi 

adókat, mint a párbér. A Károlyi-rendszer és a Tanácsköztársaság elején is igyekezett egyháza 

érdekeit megvédelmezni. 

 

Apponyi vallás- és közoktatásügyi miniszterként az oktatáspolitika terén volt a 

legaktívabb, miközben nem is készült ennek a tárcának a vezetésére. „az állami elemi 
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népiskolai tanítók illetményének szabályozásáról és az állami népiskolák helyi felügyeletéről” 

és „a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól, illetve a községi és hitfelekezeti 

néptanítók járandóságairól” szóló 1907. évi XXVI. és XXVII. törvények, valamint „az elemi 

népiskolai oktatás ingyenessé tételéről” elfogadott 1908. évi XLVI. törvény, továbbá az 1908. 

évi hitoktatási nyelvrendelet a magyar nyelv terjesztését, általa a nemzetiségiek 

asszimilációját volt hivatva felgyorsítani. Hátterében a koalíciós kormány „sánta 

kompromisszuma” állt, miszerint titkos paktumban lemondtak Ferenc József előtt valódi 

programjuk megvalósításáról, ezért a nemzeti vonalon igyekeztek eredményt felmutatni. De 

az 1879-es elemi népiskolai törvény kudarca és az oktatásban a fokozott állami szerepvállalás 

szükségességének a felismerése is meghúzódott a háttérben. Az iskola/tanterem- és 

tanítóhiányt, illetve az analfabétizmust akarták felszámolni egy egységes oktatási rendszer 

felépítésével és ingyenessé tételével. A rendelkezések pozitívuma volt a tanítói 

fizetésrendezés, az ingyenes tanítás, a technikai feltételek modernizálása, de lehetetlenséget 

fogalmaztak meg a magyar nyelv elsajátítása területén, amelynek elmaradását szigorúan 

szankcionálták. Az ennek következtében végrehajtott fegyelmi ügyek és iskolabezárások a 

nemzetiségi konfliktus elmélyüléséhez vezettek. 

 

Két kisebb fejezetben annak hátterét, politikai-társadalmi okait vizsgálom, hogyan 

alakulhatott ki egy több mint ötven évig (1881-1933) tartó kapcsolat Apponyi és jászberényi 

választókerülete között. Hogyan változott ez az idők folyamán úgy, hogy már kihívókkal sem 

kellett számolni az egyes képviselőválasztásokon és hogyan bontakozott ki lokális kultusza. 

Trianon után kibontakozott Apponyi országos kultusza, egyértelműen egy dimenzióban, a 

revizionizmus jegyében, abban a kontextusban, hogy a békeszerződésben meghatározott 

területelcsatolások miatti trauma, olyan hősi figura felemelkedéséhez vezetett, akiknek 

revíziós eszméi követésre sarkalltak. 

 

V. Összegzés 

Gróf Apponyi Albert politikai pályafutása a dualizmus kori pártvezérek közül talán a 

legérdekesebben alakult. Családja aulikus politikai hagyományai, tanulmányai közéleti 

szereplésre predesztinálták. De politikai értelemben rosszul csengő neve és a konzervatív 

vonal követése a fiatal politikus elé érvényesülési korlátokat fektettek. Ellenzékiként nem volt 

képes a Tisza Kálmán nevével fémjelzett hatvanhetes szabadelvűséggel szemben reális 

alternatív koncepciót állítani. Ehelyett az 1880-as évek végére eldőlt, hogy a kiegyezési 

rendszer bírálata lesz politikájának sarokköve. Ezzel azonban nem tudta megnyerni az 1867-
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es alapokhoz ragaszkodó uralkodó bizalmát, amely az érvényesülési korlátok tartósításához 

vezettek. A századfordulón úgy fuzionált pártja a Szabadelvű Párttal, hogy a korábbi közjogi 

program időzített bombaként ketyegett a kormánypárt berkeiben, ami végül Apponyinak a 

képviselőház elnöki szék, majd a Szabadelvű Pártból való távozásához vezetett. Hamarosan 

újra paradoxon helyzetbe került, amikor 1906 és 1910 között a negyvennyolcas többségű 

kormánykoalíció vallás- és közoktatásügyi minisztereként kellett az eredeti negyvennyolcas 

programot nem végrehajtani. Ebben a helyzetben az ő tárcája feladata volt alternatív 

eredményként az elemi népiskolai rendszer modernizálása és a nemzetiségeik 

asszimilációjának erősítése, amely igazi eredmények helyett a magyarok és nemzetiségiek 

közötti amúgy is létező konfliktusok kiszélesedéséhez vezettek. Apponyi hatvanhetes, majd 

negyvennyolcas elképzelései, a Lex Apponyi által felerősített feszültségek sokkal inkább 

gyengítették az Osztrák-Magyar Monarchiát és azon belül a történelmi Magyarországot 

összetartó erőket, semmint erősítették volna. A Monarchia és a Szent István-i magyar állam 

szétesése után a legitimista eszméket karolta fel, amely a korabeli európai és magyar 

belpolitikai környezetben sem volt reális célkitűzésnek tekinthető program. De a párizsi 

béketárgyalások eredményeként kibontakozott országos kultusznak köszönhetően Apponyi a 

nemzeti hősi figuraként politizált tovább. 

Eddig egészében feltáratlan hatvanegy esztendős parlamenti pályafutásának 

megismerésén keresztül közelebb juthatunk a dualizmus és a Horthy-kor politikai 

gondolkodásának, pártviszonyainak, agrárius-, szociális-, oktatás- és egyházpolitikája 

részleteinek megismeréséhez és a két történelmi korszakról alkotott kép árnyalásához. 

 

VI. Köszönetnyilvánítás 

 

 A munka elvégzésében többen is jelentős szerepet játszottak, akiknek köszönettel 

tartozom. Első helyen említem meg Gergely András professzor urat, akivel az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen ismerkedtem meg 2003 tavaszán. Az évek során az ő 

iránymutatása mellett készítettem OTDK-, majd diplomamunkámat, és elvállalta a doktori 

iskolai felvételi előtt, hogy témavezetője lesz az Apponyi Albertről szóló 

disszertációmnak. Csapó Csaba Politikusportrék a dualizmus korában című szemináriumán 

találkoztam először Apponyi Alberttel. Az évek során ifjabb Bertényi Iván, Cieger András, 

Tőkéczki László és Zeidler Miklós is olvasták készülő tanulmányaim, kézirataim és 

elláttak számos hasznos tanáccsal, amikor kérdéssel fordultam hozzájuk. 
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 Hálával gondolok az ELTE Történettudományok Doktori Iskolája Új- és Jelenkori 

Magyar Történeti Programjára, amely befogadott falai közé és hátteret biztosított kutatási 

elképzelésem megvalósítására. A disszertáció írásának utolsó hónapjait már a VERITAS 

Történetkutató Intézet Dualizmus-kori Kutatócsoportjában töltöttem, amelynek baráti 

hangvételű munkatársi légkörében gépeltem le az utolsó oldalakat. Gergely András mellett 

Kovács Kálmán, Ligeti Dávid, Schwarczwölder Ádám és a Horthy-kori Kutatócsoport 

vezetője, Ujváry Gábor voltak itt segítségemre az értekezés befejezésében. Szabó 

Róberttel, a Magyar Tudományos Akadémia kutató történészével együtt 2012. június 12-én 

felkerestük budapesti otthonában Pálffy István grófot, Apponyi Albert unokáját. Köszönet 

illeti őket a baráti hangvételű beszélgetésért. 

 Meg kell említenem mindazon könyvtárak, kézirattárak és levéltárak munkatársait, 

akik tevékeny módon segítségemre voltak a források feltárásában. Közülük kiemelném a 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtára és Kézirattára, valamint az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának 

odaadó kollégáit.  Kiemelten is hálás vagyok az ELTE BTK Szekfű Gyula Történeti 

Könyvtára munkatársának Dubniczky Zsoltnak, aki segítőkészen rendelkezésemre 

bocsátotta Apponyi Albert ott található emlékiratainak és beszédeinek köteteit. 

 A kutatói tevékenység során eljutottam Éberhardra és Jászberénybe, két olyan 

településre, amelyek története szorosan összeforr Apponyi Albert emlékének ápolásával. A 

szlovákiai Éberhard volt alpolgármesterének, Brenner Lászlónak, Valacsay Edit 

önkormányzati képviselőnek és családjának, illetve a jászberényi Keresztény Értelmiségiek 

Szövetsége vezetőjének, Suba Györgynének köszönettel tartozom, amiért szeretetteljes 

fogadtatásban részesítettek. 

 

A disszertáció témakörében megjelent publikációk: 

Koncsek Béla vizsgázik: Apponyi Albert lobbija a polgármester fiáért. In: Redemptio, 

2014/Október. 2-3. 

A háborúpárti pacifista: Apponyi Albert az első világháború kirobbanásakor. In: Élet és 

Tudomány, 2014/39. 1222-1224. 

 „Fogadják új polgártársuknak forró háláját.” Apponyi Albert 120 éve Jászberény 

díszpolgára. In: Redemptio, 2013/December. 2-3. 

Apponyi Albert gróf lokális kultusza Jászberényben. In: Redemptio, 2013/Augusztus. 6-7. 

A békedelegáció elnökének kiválasztása. Miért éppen Apponyi? In: Élet és Tudomány, 

2013/22. 681-683. 
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Apponyi Albert és az elemi népiskolai oktatás ingyenessé tétele. In: Új Pedagógiai Szemle, 

2011/11-12. 219-233. 

Apponyi Albert gróf és a kongruatörvények. In: Egyháztörténeti Szemle, 2010/1. 51-65. 

Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi minisztersége. In: Valóság, 2009/7. 52-68. 

Apponyi Albert a Horthy-kori belpolitikában. In: Fejezetek a tegnap világából. Tanulmányok 

a 19-20. század történelméből. Főszerk.: Gergely Jenő. ELTE BTK, Bp., 2009. 179-

196. 

Károlyi Sándor, az agráriusok vezére. In: Valóság, 2006/11. 23-48. 

A magyar agráriusok és eszméik. In: Valóság, 2005/5. 41-66. 

 

A disszertáció témakörében tartott konferencia előadások: 

Apponyi Albert kultuszminiszter 1917-es törvénytervezete a katolikus autonómiáról. A Nagy 

Háború és az egyházak. Szegedi Akadémiai Bizottság Modernkori Egyháztörténeti 

Munkabizottsága-Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged, 2014. december 8. 

Korszakokon átívelő élet – Apponyi Albert gróf. Egy korszak és névadója – Horthy Miklós és 

Magyarország a két világháború között. VERITAS Történetkutató Intézet. Budapest, 

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2014. december 5. 

Apponyi Albert kultuszminiszter kongruatörvénye. Visszatekintés a 19-20. századra. Az ELTE 

BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék doktorandusz hallgatóinak 

konferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2010. június 3-4. 

Apponyi Albert közjogi ellenzékisége. Különös tekintettel az 1889-es nagy véderővitára. Gróf 

Apponyi Albert látogatása a Bölcsészkaron. Budapest, ELTE BTK, 2009. március 20. 

Apponyi Albert a Horthy-kori belpolitikában. „Mégy-e előre fajzatom?” avagy kandeláberek a 

magyarság útján a 19-20. században. Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti 

Tanszék doktorandusz hallgatóinak konferenciája. Budapest, ELTE BTK, 2008. június 

17-18. 

 

Egyéb előadások: 

Emlékbeszéd Apponyi Albert halálának évfordulója alkalmából. Éberhard, Szlovákia, 2014. 

február 15. 
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Televíziós, rádiós szereplések: 

Apponyi Albert gróf a Horthy-korban. Kossuth Rádió. Vasárnapi Újság. 2014. december 14.  
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modernkori Magyarországon. 2014. február 10. 

Gróf Apponyi Albert. Duna TV. Aranyszarvas – Magyar századok. 2010. január 9. 


