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A magyar nemzet 1931-ben felkérte gróf Apponyi Albertet: írja
meg  életét,  tapasztalatait  az  eljövendő  nemzedékek  okulására.
Apponyi  meghalt,  mielőtt  e  feladatot  teljesíthette  volna.

Különös hálával  gondolok ezért gróf Apponyi Albertnéra,  aki
könyvem írása idején, hosszú és fáradságos munkával, mindvégig
segítségemre volt, amidőn férje életét feltárni igyekeztem.

 

K. J.



BEVEZETÉS
Ha az ember nagy utazást tett, van mit mesélnie…

Így  kezdte  gróf  Apponyi  Albert  egyik  előadását,  amelyet
1913-ban tartott  a  bécsi  népművelő  egyesületben.

Ha  valaki,  Apponyi  igazán  nagy  utat  tett  meg.  Volt  része
küzdelemben, meg nem értésben és népszerűségben egyaránt. Ha
földrajzi  utazó  lett  volna,  ki  lehetne  mondani,  hogy  az  Északi
Sarktól eljutott a Déliig vagy, hogy száraz lábbal gázolt keresztül
az Óceánon.

Az Északi Sark sincs ugyanis messzebb a Délitől, mint az a pont,
amelyről  Apponyi  elindult  attól  a  ponttól,  amelyre eljutott.  S  a
tengernek  gyalogszerrel  való  átlábolása  sem  látszik
lehetetlenségnek,  ha  arra  gondol  az  ember,  hogyan  jutott  el
Apponyi  céljához.

Egyesek azzal vádolták, hogy útja kacskaringós vargabetűkkel
és következetlenségekkel volt tele.

A konzervatív Apponyi Albertnek a közhangulattal szemben volt
bátorsága  kikezdeni  a  vármegyei  rendszert,  akkor  még  a
történelmi  osztály  mentsvárát,  s  volt  mersze  ahhoz  is,  hogy
követelje  az  „Ősi  sáncok”  modernizálását;  de  szembefordult  a
vármegyei  reformjavaslattal,  mert  Szapáry  miniszterelnök
alkotmánycsíny  útján  akarta  a  reformot  kierőszakolni.

Az „ultramontán” Apponyinak ‑ a kalksburgi jezsuita kollégium
volt büszkeségének – volt bátorsága akkor, hogy indítványozza a
polgári házasságot, később azonban ellenezte a saját indítványát,
mert  Wekerléék  a  polgári  házasság  kötelező  formáját  iktatták
törvénybe, ő viszont a fakultatív reform híve volt: aki akar, kössön
házasságot anyakönyvvezető előtt, aki akar, köthessen csak a pap



előtt!

De vajon következetlenségek-e ezek?

Vagy  következetlenség  volt-e  az,  hogy  az  aulikusnak
Habsburg-pártinak  tartott  Apponyi  lassankint  elhullajtott
tarisznyájából minden olyan nehezéket, amelyet nevelése, tradíciói,
környezete,  barátai  helyeztek  oda  s  lépésről-lépésre  közeledett
Kossuth  Lajos  politikai  eszményéhez,  amely  összeforrasztotta  a
nemzeti és függetlenségi elemeket a haladás és felvilágosodottság
elemeivel?

Nem szabad elfelejteni, hogy Apponyi nem Kossuth Lajos turini
villájából, nem báró Eötvös József ercsei kastélyából, nem Deák
Ferenc zalai kúriájából indult, hanem atyjának, a császári-királyi
kancellárnak a palotájából.

Kétségtelenül nagy, igen nagy utat kellett meg tennie e bécsi
palotából, amíg idáig ért, idáig fejlődött, idáig tökéletesedett. Ez az
út azonban nem a következetlenség, hanem a lelki átalakulás és
egy kivételes egyéniség logikus fejlődésének útja volt.

Ha  a  be lpo l i t ikában  e l lenfe le i  vádolhat ták  i s
következetlenséggel,  a  külpolitikában  egyenes  az  útja.  Sikert:
sikerre halmozott a nemzetközi érintkezésben a „Demosthenesbe
oltott  aranygyapjas  Mezzofanti”  –  mint  ahogy  egyik  életírója
elnevezte.

Az  interparlamentáris  unióban  Oslótól,  Párizstól,  Bécstől,
Londontól  Berlinig,  Brüsszelig,  Rómáig  s  Hágáig  minden
összejövetelen  a  népek  megegyezéses  békéjének,  a
lefegyverzésnek,  a  nemzetközi  bíráskodásnak,  a  nemzetek
egyenjogúságának,  a  népek  önrendelkezési  jogának  lehetőségét
hirdette. Hitt benne, dolgozott érte.

Hogy  ezzel  ellentétben  helyeselte  az  első  világháborút?
Helyeselte. De helyeslésével nem támadó, hanem védekező háború



mellé állott. Nem szolgálta-e ki vajon a legtöbb aktív államférfi a
maga nemzetének háborúját?

Hogy  hibákat  követett  el?  Van-e  olyan  gyakorlati  politikus,
akinek életéből ne lehetne kiragadni olyan epizódokat, amelyek –
megváltozott helyzetekben – ellenük beszélnek?

Azzal is vádolták politikai ellenfelei, hogy habozó. Olyan, mint
„aranyos díszkard a magyar díszruhán, dekoratív,  de nem lehet
vele lekaszabolni az ellenséget”. Ebben bizonyára volt is igazság.
Apponyi határozatlansága azonban inkább elfogulatlanság volt és
túlzott  felelősségérzet.  Sohasem  hazudott,  goromba  vagy
kétértelmű  kifejezést  száján  soha  ki  nem  ejtett,  s  nem  tudott
mélyen haragudni sem: tehát nem tudott valóságos ellenfél sem
lenni,  mert  azoknak  igazát  is  gyakran  elismerte,  akikkel
kérlelhetetlen  harcot  kellett  volna  vívnia.

Azt mondják egyesek, hogy nem a tett embere volt, hanem a
szóé: szónoki ereje hevítette, s röpítette olyan területekre is, ahová
talán nem akart menni. Lehet, hogy ha a tett embere lett volna,
vagy ha kedvező körülmények között módja lett volna cselekedni:
máshova ért volna, mint így.

Igazi  eleme  valóban  a  szónoklás.  Maga  ír ja,  hogy
gyermekkorában,  amikor  társai  Petrarcáért,  Goethéért,
Shakespeare-ért rajongtak, az ő legkedvesebb olvasmánya: Cicero
és Demosthenes volt.

A  szónok  propagatív  ereje  azonban  átalakíthat,  irányíthat
korszakokat is. Sőt: a szó bizonyos helyzetekben majdnem annyi,
mint  a  tett.  Ő  lett  nemzete  kívánságainak,  panaszainak,
sérelmeinek,  akaratának  nemzetközi  tolmácsolója.  Egymaga
méltóbb kifejezője volt a nemzet közvéleményének, mint kormány
és parlament együttvéve.

Sötét  korszakban  a  magyar  nemzet  eleven  tiltakozását



jelentette  a  gaz  és  ostoba  trianoni  diktátum ellen,  s  ebben  a
fenséges szerepben volt a legnagyobb.

Amikor kezdte: koravénnek tartották, majd radikálisan fiatalnak.
Nem ő fiatalodott a korhoz, hanem a kor öregedett hozzá az ő
ifjúságához, amely az abszolutizmus korszakában telt el.

Tökéletesen ráillik az, amit ő mondott egyszer Rákosi Jenőről:

‑  Csak  kiváltságos  embernek  adatik  meg,  hogy  kiváltságos
magas  korban is  meg tudja  érteni  az  új  idők  szellemét.



1. APPONYI EGYÉNISÉGE
Apponyi egyesítette magában a bölcs fennköltségét a gyermek

jóságával  és  hitével.  Soha  tudva  senkit  meg  nem  bántott.
Évtizedeken át  volt  ellenzéki  vezér  és  a  parlamenti  küzdelmek
előterében  állott,  de  sohasem  volt  egyetlen  afférja,  egyetlen
párbaja  sem;  holott  ezt  kevés  ellenzéki  vezértársáról  lehet
elmondani.

Jellemzéséül álljon itt egyik legnagyobb tisztelőjének: Csernoch
Jánosnak, és egyik kérlelhetetlen ellenségének, a magyar politika
egyik legszerencsétlenebb emlékű szereplői ének feljegyzése.

Csernoch János 1926-ban így jellemezte Apponyit:

– Apponyi Albert gróf dicsősége és nagysága éppen abban van,
hogy  a  múltban  és  ma,  a  világáramlatok  és  a  nagypolitika
bármilyen irányai közepette is úgy tudta, illetve úgy tudja hallatni
szavát és képviselni nemzetét, hogy tehetetlen elzárkózni szavának
hatása és igazságai elől. Méltán kérdezheti tehát az ember, hogy
miben rejlik  Apponyi  Albert  gróf  hatásának és  sikerének titka?
Nagy  szellemi  képességei  egymagukban  nem  adnak  kielégítő
magyarázatot  erre  kérdésre.

–  Sok  nagytehetségű államférfit  ismerünk,  akik  nem tudnak
szellemükkel így hódítani. Akiknek a személyét nem veszi körül a
tiszteletnek  az  a  glóriája,  amely  Apponyi  Albert  gróf  körül  ott
ragyog. Nem választ a kérdésre az a tüneményes szónoki képesség
sem, amelyet Apponyiban ma már nemcsak Európa, de az egész
világ  csodál.  Hiszen  a  nemzetközi  intézmények  ülésein  a  világ
minden  részének  és  országának  képviselői  bámulattal  adóznak
Apponyi Albert szónoki remekeléseinek. Apponyi A1bert grófot a
világ egyik legnagyobb élő szónokának tartják. De a hírnéven kívül
még ez sem biztosíthatna neki ekkora tiszteletet és elismerést.



– Apponyi Albert gróf varázsának és sikerének titka szellemi
kiválósága és páratlan szónoki művészete mellett egyéniségének
erkölcsi  szépségében  és  nagyságában  rejlik.  Egyéniségének
erkölcsi  értékét  mindenki  érzi,  aki  őt  ismeri,  és  aki  közéleti
tevékenységének tanúja  lehet.

‑ Apponyi Albert gróf mindig eszmét képvisel, amikor ez ügyet
szolgál. Ez minden szavát és munkáját eszmei magaslatra emeli.
Mindig teljesen át van hatva annak az eszmének az igazságától,
amelyet képvisel. Mindig teljesen át van hatva annak az eszmének
az  igazságától,  amelyet  képvisel.  Ez  csengést  ad  szavának,
mondatai lobognak. Erkölcsi tartalom nélkül a legszebb szavak és
szónoki formák is gyakran hatástalanok.

Az  igazságban  való  hit  és  mindig  csak  a  meggyőződésnek
kifejezésre  juttatása  szerzi  meg  és  biztosítja  azt  a  tiszteletet,
amelyre az érdektelenek, sőt ellenfelek körében szükség van. Ezt
csak zsenialitással  megszerezni  nem tehet.  Ehhez az  egyéniség
erkölcsi  nagysága  kell.  Csak  jellemnek,  csak  az  erkölcsi
nagyságnak  van  olyan  kisugárzó  lenyűgöző  ereje,  amilyennel
Apponyi  Albert  rendelkezik,  ha  bármilyen  eszmét  vagy  ügyet
képvisel.

– Apponyi Albert szárnyaló szavai úgy viszik szét a világba a
nemzet szenvedéseit, sérelmeit és igazát, hogy kijelentéseit nem
úgy, mint egy politikus felfogását és okoskodását fogadják, hanem
úgy,  mint  egy  igazságot  szerető  és  kereső  ember  lelkének
megnyilvánulásait, ki egyben nemzetének legnemesebb képviselője.

–  Csodálatos  az  a  hang  és  a  kérdéseknek  az  a  beállítása,
amellyel Apponyi a közönségnek vagy hallgatóságnak lelkületéhez
és gondolkodásához közelebb tudja vinni az ügyet, melyért szót
emel. Ebben a művészetben nem formai ügyeskedés érvényesül.
Apponyi  lelkileg  tud  oly  finoman  beilleszkedni  a  mások  lelki
világába  és  az  igazság  birodalmába,  hogy  mindenki  kénytelen



megérezni  és  elismerni  a  legideálisabb  és  legigazibb  ember
tárgyilagosságát.  Személytelenné  tudja  tenni,  és  az  eszme
magasságába tudja emelni az ügyet, melynek szolgálatában mindig
egy magasabb rendű igazságot is szolgál.

– Apponyi Albert gróf hatása; ismétlem, szellemének egészen
szokatlanul nagy skáláján felül, erkölcsi jellemében gyökeredzik.
Erkölcsi  sikereinek  titka  egyéniségének  eme  magasztos  és
tiszteletreméltó  vonásában rejlik.

Politikai ellenfelének jellemzése így hangzik:

–  Én  gyermekkorom  óta  közelről  ismerem  Apponyit,  rokoni
viszony  is  fűz  hozzá.  Teljesen  kiegyensúlyozott;  kedély,
szeretetreméltó  és  boldog.  Apponyiban,  az  emberben,  minden
rendben van, minden a legjobban és végérvényesen el van intézve,
az  ő  nyugalma meg nem bolygatható  és  tökéletes.  Egy  boldog
gyermekkor derűs visszfénye nyugszik a férfin és az aggastyánon is.
Korai  és  megérdemelt  sikerek  embere,  aki  a  kényeztetést,
amelyben része volt, azzal fizeti vissza, hogy mindenkihez akar és
tud kellemes, sőt jó lenni. A legjobb értelemben gyermeki vonások
vannak  jellemében.  Őszintén  és  mélyen  vallásos,  vallásának
előírásait,  az  ájtatosságokat  olyan  buzgón  és  lelkiismeretesen
gyakorolja, mint kevés ember. Tiszta, meleg, ösztönösen jóindulatú.
Az  epésség,  az  irigység,  a  féltékenység  hiányzik  belőle.  Egész
lényét  valami  sajátos  naivitás  tölti  be.  Édesen  tud  kacagni.  A
humornak  azt  a  keserűség  nélküli  válfaját  kedveli,  amelyet  az
angolok:  Dickens  kiegyenlítő,  jóságos  humorát.  Szereti  a
gyermekeket. Órákig el tud játszani a kicsinyekkel. Mulatságát leli,
és kifogyhatatlan találékonyságát mutogatja a jeu d’esprit-kben. És
zeneértő létére élvezettel hallgatja gróf Zichy Géza operáit.

Egyszer egy nagyon komoly parlamenti helyzetben, megállított
a folyosón és kedves mosollyal azt kérdezte tőlem:

– Emlékszel a Royal Crescent kedélyes pincérére?



Sajnos nem emlékeztem.

Húsz évvel ezelőtt  együtt nyaraltunk Brightonban és a table
d’hótel-nál a pincér kedvesen nevetett azon, hogy Apponyi nem
tudja, hogy az ananászt pineapple-nek hívják.

Lelki  mechanizmusa olyan simán, olyan olajozottan működik,
mint  kevés  emberé.  Rugalmassága  olyan  nagyfokú,  hogy
valósággal  át  tud  alakulni,  alkalmazkodni  tud  idegen  nyelvek,
idegen hallgatóságok szelleméhez. Memóriája páratlanul szolgálja.
Jól  megalapozott  klasszikus  műveltsége  erősíti  lényének  azt  az
alapvonását, hogy mindig az általánost, a lehetően széles körben
érvényest, az ellenmondást nem keltőt keresi. Előadása lendületes,
korrekt, gazdag, jól tagolt, de az egyéni mozzanatot beszédeibe –
amelyek olvasva általánosnak tetszenek – éppen csak hangjának ős
megjelenésének varázsa viszi bele.

Amilyen  a  magyarsága,  olyan  a  németsége  (osztrák
arisztokratáink  enyhén  bécsies  nyelvét  beszéli),  franciasága,
angolsága.  Angolul  férfi  korában tanult  meg olyan tökéletesen,
amilyen tökéletesen mi többiek csak gyermekkorunkban tanulunk
nyelveket.

Ha  az  igazi  szónok,  aki  annak  ad  kifejezést,  ami  hallgatói
lelkében  él:  kevés  igazibb  szónok  van  Apponyi  Albertnél.
Ösztönszerűen nem is  akar  másnak  kifejezést  adni.  Bámulatos,
gyakran csodaszámba menő gyorsasággal találja meg a kontaktust
mindennemű  hallgatósággal.  Nagy  biztonsággal  érzi  meg  az
alapmotívumot, amellyel a publikum lelkéhez hozzá tud férkőzni,
és  a  megtalált  motívumot mesterien használja  ki.  Tehetsége és
publikuma néha magával ragadja őt, különösen rögtönzéseiben.

Szónoki tehetségének köszöni, hogy olyan jól ismerik külföldön,
mint senkit sem az élő magyarok közül. Ő az egyetlen magyar, akit
Európában és Amerikában nagyon sokan színről-színre láttak és
hallottak beszélni. A nemzetközi konferenciákon azok viszik el a



pálmát, akik sok nyelvet tudnak: a magyarok közül például Apponyi
Albert.

Az  ünnepi  szónok  az,  aki  legtöbb  nyelvet  tud.  Apponyi  a
született ünnepi szónok. Még szlovákul is tud, ha, muszáj. Maga
mesélte  el,  hogy  a  nemzeti  ellenállás  idején  egyik  legnagyobb
szónoki sikerét egy szlovák nyelven elmondott beszédével aratta.
Huszonnégy  órával  a  szónoklat  előtt  mondták  meg  neki,  hogy
okvetlenül szlovákul kelt beszélnie. Lefordították számára magyar
beszédét, ő megtanulta és szinte kifogástalan kiejtéssel s az érzés
hamisítatlan hevével adta elő. Az emberek sírtak.

Ez a ragyogó tehetségű, ez a puritán életű ember az ellenzéki
vezér szerepére alkalmatlan volt. Egyénisége tette alkalmatlanná.
Hiányzott  belőle  a  vehemens  temperamentum.  Azt  hiszem,
komolyan  és  hosszasabban  senkire  sem  tudott  haragudni.  A
függetlenségi párt Kossuth- és Irányi-féle tradíciójának hatása alatt
és báró Eötvös József nyomdokain (akit nagyon tisztelt), Apponyi
egy bizonyos felvilágosodottságot képviselt.

Mindenki tudja, hogy Apponyi pacifista. A pacifizmus első, idilli
korszakának  gondolatvilága  rokonra  talált  Apponyi  érzelmes
kedélyében és ő legszebb szónoki sikereit csakhamar ilyen tárgyú
beszédeivel  aratta  a  nemzetközi  pacifista  és  interparlamentáris
kongresszusokon.

Apponyi,  az  ember  tiszteletet  érdemel.  Egy  korrupt
társadalomban a maga etikájából egy tapodtat sem engedett. Ő hitt
a  formuláiban,  hitt  a  formulapolitikában és  hitt,  mindenekelőtt,
gyönyörű,  majesztétikusan  emelkedő  és  eső  körmondataiban.
Trianonban  a  magyar  nemzetet  méltósággal  képviselte  és  nem
lehet  kitörölni  a  történelemből,  hogy  ez  az  aggastyán  gyakran
adott leckét bátorságból a fiataloknak.



2. AZ ŐSMAGYAR NEMZETSÉG
SARJA

Hallgassuk meg, mit mond maga Apponyi arról a nemzetségről,
amelyből  sarjadt,  és  arról  a  családi  körről,  amelyben gyermeki
lelke első benyomásait szerezte:

–  1846-ban,  május 29.-én születtem Bécsben,  szüleim akkori
tartózkodáshelyén,  miután  atyám,  Apponyi  György  gróf,  aki
Magyarország  politikai  életében  kimagasló  szerepet  játszott,  a
Bécsben  székelő  udvari  kancellár  hivatalát  töltötte  be.  Anyám
leánya  volt  Sztáray  grófnak,  a  magyarországi  konzervatív  párt
egyik befolyásos tagjának: így tehát elmondhatom, hogy valóban
politikus környezetből születtem.

‑  Atyám,  valamint  anyám  családja  a  legrégibb  magyar
nemességhez tartozott. Első Apponyi-ősöm, akiről okirati adataink
vannak, a XII. század végén Pozsony megye főispánja volt s úgy
történt róla említés, mint aki utódja ama 108 nemzetség egyikének,
amely, hagyomány szerint, Ázsiából vándorolt be. A család akkor a
Péch nevet viselte. A Sztárayakról azt tartja a hagyomány, hogy
utódai  egy  Szent  István  király  szolgálatába  szegődött,  Wecelin
nevű bajor lovagnak, akit a király ‑ érdemei jutalmául ‑ magyar
nemesi ranggal és földbirtokkal ajándékozott meg.

‑  Az  első  visszaemlékezést  saját  énemre,  valamint  első;
fontosabb kijelentésemre nem saját tapasztalataimnak, de szüleim
elbeszélésének köszönhetem. 1848-ban történt, alighogy elkezdtem
beszélni, körülbelül két éves koromban, hogy kimondtam egy olyan,
politikai  természetű  mondatot,  amely  rengeteg  bölcsességet
tartalmazott  –  ennél  tovább  nem  is  igen  jutottam  el  életem
folyamán. Atyám akkoriban magyar udvari kancellár volt Bécsben,
s egy alkalommal, utcai zavargások miatt, éjnek idején családjával



együtt el kellett hagynia a várost. Engem legédesebb álmomból
ráztak fel, rám adták ruhámat s én nagyon bosszús voltam, hogy
éjjeli  nyugalmamat  így  megzavarják.  Rám  szóltak,  hogy  hiába
minden, mennünk kell, mert kitört a forradalom. Ekkor mondtam ki
azt  az  emlékezetes  szentenciát,  amely  egyúttal  politikai
megnyilatkozás is volt: „Ez az unalmas forradalom – még aludni
sem lehet nyugodtan!” Kérdem: miféle prognózist lehet ebből a
nyilatkozatból kiolvasni az ifjú politikus jövőjére nézve? Vajon a
még  bimbóban  lévő  reakcionárius  szava  volt-e  ez?  Avagy  a
fejlődésre képes államférfiúé, aki mintegy óva int a túl sok alvástól?
Nem vállalkozom arra,  hogy  ezekre  a  kérdésekre  válaszoljak  –
annál kevésbé, mert a logikus fejlődés fonalát első kijelentésem és
későbbi  pályafutásom  között  hosszú  éveken  keresztül  tartó,
teljesen  politikamentes  időszak  szeli  ketté  s  ezért  vajmi  nehéz
lenne azt követni.

–  A  környezet,  melyben  születtem,  növekedtem s  a  férfikor
elejéig időzhettem, a lehető legszerencsésebb volt. Mindkét szülőm
a rendes  mértéket  messze  felülmúló  lelki  tulajdonságokkal  bírt
mind  szellemi,  mind  érzelmi  téren,  s  házasságuk  tökéletes
összhangját s bensőségét, soha, még múlóan sem zavarta meg a
legcsekélyebb viszály sem. Anyám, sajnos, korán, még alig ötven
éves korában meghalt,  amikor én 23 éves voltam. Csak ketten
voltunk  gyermekek:  Georgina  nővérem  és  én,  akinél  öt  évvel
voltam  fiatalabb.  Anyámmal  együtt,  akit  bátran  sorolhatok  a
szentek közé, azok a női alakok, akik szűkebb körünkhöz tartoztak,
befolyásolták elhatározó módon a képet, amely bennem a nőről, ha
tudat  alatt  is,  lassankint  kialakult.  Számomra  a  nő  tiszteletet
parancsoló, bizonyos fokig magasabb, de emellett szeretetre méltó
lény volt. Bármivel is vádolhatom magamat életem folyamán, de
merem állítani, hogy ez az első benyomás, ez a szinte tudatalatti
beállítása  a  nőnek,  sohasem mosódott  el  teljesen  lelkemben,  s
számomra valóságos áldásnak bizonyult.

– Szüleimhez való viszonyom a legideálisabb volt: számomra ők



voltak minden jónak megtestesítői. Minden szavuk szent igazság,
minden tettük kritikán felül álló. De nem csupán akkor éreztem így:
visszapillantva a múltba is azt kell mondanom, hogy el sem tudom
képzelni  azt,  hogy  valaki  a  szülői  kötelességeket  megértőbben,
szeretetteljesebben gyakorolja, mint ahogyan azt én tapasztaltam a
szülői házban.

–  Születés-  vagy  névnapok  alkalmával  gyakran  tartottunk
házunkban  színielőadásokat:  a  darabok  szövegét  atyám  írta  s
ebben  nagy  készséget  árult  el.  Az  előadásokon  szüleim  baráti
köréhez tartozó idegen gyermekek is részt vettek. A hallgatóság –
amennyire  ezt  a  helység  térfogata  megengedte  –  a  népesség
legkülönbözőbb  rétegeiből  került  ki,  mert  atyám  az  ottani
parasztokkal  is  baráti  kapcsolatot  tartott  fenn.  Az  előadások
többnyelvűek  voltak,  miután  részben  az  éppen  akkoriban
megkezdett francia nyelvtanítás céljait is szolgálták. Magyar darab
azonban  mindenkor  szerepelt  a  műsoron.  Igaz,  hogy  a  nézők
kevésbé  művelt  része  az  előadás  kétharmadából  –  tekintve  az
idegen nyelveket, – vajmi keveset értett, de ez a körülmény éppen
nem ment a produkciók népszerűségének rovására.

‑  Atyám kitűnő  céllövő  volt  és  szívesen  vett  részt  ausztriai
szolgálatainak alkalmával a bennszülött lakosság lövőversenyein.

– Arra a légkörre, amelyben gyerekkoromat s első ifjúságomat
leéltem,  nagy  befolyással  volt  az  a  tény,  hogy  csupa  jó  és
szeretetreméltó  ember  vett  körül,  s  a  társadalom  rút  oldalait
úgyszólván  nem  is  ismertem.  Tudtam  ugyan,  hogy  vannak
gonosztevők,  akik  közül  egyeseket  felakasztanak,  másokat
bezárnak:  de  hogy  olyan  gonosz  emberek  is  legyenek,  akik
szabadon járnak-kelnek; hogy nem szükségszerűen igaz minden,
amit az emberek mondanak; hogy vannak családok, amelyeknek
tagjai nem élnek kölcsönös szeretetben és tiszteletben egymással ‑
minderről  fogalmam sem volt.  Talán  ez  a  tiszta  légkör,  amely
szellemi érésem korában körülvett, volt az oka annak, hogy még



később  is,  az  emberekkel  való  érintkezésben,  túlságosan
hiszékenynek  bizonyultam,  ami  nehéz  csalódásokat  hozott
számomra: mindazonáltal mégis áldásnak tekintem azt, hogy ilyen
légkörben  nevelkedhettem.  Ennek  utóhatása  mai  napig
megnyilvánul  abban  a  hajlamomban,  hogy  embertársaimat
szeretem  előnyösen  megítélni,  s  hogy  rokonszenvet  előlegezek
nekik: már pedig ezt a hajlamot az életöröm s a nyilvános életben
való munkakedv egyik fő forrásának tartom.

– A szülői háztól még egy útravalót vittem magammal az életbe
s  ez  volt  a  legnagyobb  ajándék,  amit  onnan  kaptam.  Szüleim
házában  a  katolikus  hiten  alapuló,  mélységes  vallásosság
uralkodott,  valamint  gyakorlati  keresztény  szellem,  aminek
következtében  fejlődésem  korszakában  sohasem  tapasztaltam
ellentmondást elmélet és gyakorlat között. Mostani lakóhelyemen
függ házi kápolnánk rajza, amelyet anyám betegeskedésére való
tekintettel  engedélyeztek  számunkra.  Mint  hétesztendős  fiú  ott
tanultam meg ministrálni s birtokom kápolnáját most ugyanaz az
oltárkép  díszíti,  amely  előtt,  mint  gyermek  térdepeltem.  Nem
valami mestermű, de életem kedves emléke, s hozzá fűződik a hála
érzete azért a legnagyobb kincsért, amelyet az áldott szülői házból
vittem  magammal,  s  amelyet  megőriztem  hosszú  életemen
keresztül:  a  rendíthetetlen  hitet  a  keresztény-katolikus  vallásban.

–  Nagyanyám született  Zichy grófnő volt  s  azt  hiszem,  neki
köszönhetem hosszú életemet: a Zichy-családnak abban az ágában,
amelyhez  ő  is  tartozott,  a  hosszú  élet  hagyományos  volt  s
nagyanyám is már jóval meghaladta a nyolcvan évet, amikor olykor
mégis megesett, hogy ültében nekitámaszkodott a karosszék vagy
a dívány támlájának, de ilyenkor keservesen panaszkodott s ezt a
korai  öregedés  jelének  minősítette.  Azelőtt  mindig  mereven
kiegyenesedve ült  s  természetesen a többiektől  is  megkövetelte
ugyanezt  a  testtartást:  én azonban öntudatlan szemtelenséggel,
ezzel nemigen törődtem és úgy ültem, ahogyan esett. Nagyanyám
neveltetése a francia forradalmat megelőző évekbe esett, abba az



időbe,  amikor  Európa  összes  előkelő  köreiben  francia  szellem
uralkodott.  Pozsonyban  is  egy  francia  rend,  a  „Notre  Dame”
alapított  leányintézetet,  amelyben  a  nyugat-magyarországi
arisztokrácia  leányainak  nagy  része  ‑  így  nagyanyám  is  –
nevelkedett. Előszeretettel beszélt franciául, de magyarul – mint
Zichy-lány, egyik legrégibb magyar családhoz tartozott – bizony
egy szót sem értett. Ez volt a Mária Terézia-korabeli arisztokrácia
stílusa.  Szinte  hálásak  lehetünk  II.  József  császárnak,  hogy  a
magyar  alkotmány  ellen  intézett  durva  támadásával  felrázta  a
kedélyeket  s  visszavezette  a  magyar  arisztokráciát  nemzeti
hivatása  teljesítéséhez.



3. A KANCELLÁR
Apponyi Albert valóban szédületes utat tett meg, amíg atyjának

kancellári palotájából eljutott a vidéki népgyűlések Kossuth-nótás,
negyvennyolcas világáig.

Atyját,  Apponyi  György  grófot  ugyanis  gyűlölte  a  nemzeti
közvélemény.

Miért?

Apponyi Albert így jellemezte atyját:

‑  Atyám  negyvennyolc  előtt  a  magyarországi  konzervatívok
egyik vezére volt, mégpedig a párt ama szárnyának vezére, amely
meg  volt  győződve  az  alkotmányunkban  rejlő  feudalizmus
csökevényeitől  való  elszakadás  szükségességéről.  Akárcsak  a
liberálisok, ők is azt vallották, hogy mind a politikában, mind a
társadalmi  életben  a  modernebb  irányban  kell  haladni:  a
konzervatívok azonban igyekezvén elkerülni ama konfliktust, amely
később a 48-as és 49-es évek eseményeihez vezetett, óvatosabb
tempót javasoltak. A helyzet úgy alakult, hogy háttérbe szorultak,
de  hűségesen  kitartottak  a  király  és  az  alkotmány  mellett;  a
magyarországi  abszolutisztikus  uralom  korszaka  alatt  pedig
minden eszközt megragadtak, hogy elősegítsék az alkotmányhoz
való visszatérést.

Ez a jellemzés szinte oly elfogulatlanul tárgyilagos, mintha nem
is fiú írta volna atyjáról. Ha pedig valóban hű méltatás, miért volt
mégis oly gyűlöletes Apponyi György neve? Történelem-lélektani
oka van ennek.

A nemzetben vérzivataros évszázadok tanulságai gyökereztették
meg azt a tudatot, hogy legnagyobb ellenségét a dinasztiában lássa.
Ez a vérére,  hagyományaira,  érzéseire idegen uralkodóház nem



ismerte fel azt az igazságot, hogy az önálló, alkotmányos, szabad
és  fejlődő  magyarság  lenne  trónjának  legrendíthetetlenebb
támasza. A magyarságot ki akarta vetkeztetni nemzeti jellegéből, el
akarta  németesíteni,  hogy  –  megpuhítva  a  hajolni  nem  akaró,
kemény gerinceket – a magyarság beleolvadjon az Osztrák Ház
birodalmának egységes és német szervezetébe. A magyar önérzet,
történelmi  öntudat,  a  magyar  önállóság  örök  időkre  való
átmentésének  áldozatos  szenvedélye  hiába  próbálta
összeegyeztetni érzelmeit és érdekeit a dinasztia érdekeivel. Hiába
hozott  véres  áldozatokat.  Hiába  utasította  el  idegen  államok  –
legutóbb Napóleon – ajánlatait, amelyek a múltban oly dicső és
boldog  nemzeti  állam  visszaállításának  ragyogó  ígéretével
kecsegtették. A dinasztia makacsul ragaszkodott rögeszméjéhez. A
széttagolt  és  mozaikszerű  monarchia  helyére  egy  pontos  és
engedelmes bürokrácia segítségével, fanatikus türelmetlenséggel
és a legkegyetlenebb eszközökkel egységes és német birodalmat
akart kovácsolni a Monarchia különböző fajú és érzelmű népeiből.

Mi  sem  természetesebb  tehát,  minthogy  a  nemzet  gyűlölte
azokat  a  már  nyelvükben  is  elnémetesedett  főúri  családokat,
amelyeket kiépített, erős kötelékek fűztek az udvarhoz, és amelyek
Bécsben érezték meg igazán, hogy mi a haza.

A  nemzeti  társadalom elválaszthatatlan  kapcsolatba  hozta  a
független  és  szabad  Magyarország  kiépítésének  eszményét  a
gazdasági  haladás  reformtörekvéseivel  és  a  francia  forradalom
vívmányainak átültetésével. E hármas junktim megbonthatatlanul
élt a lelkekben. Egyaránt ellenségnek látta tehát ez a nemzedék
azokat, akik II. József módjára, a magyar alkotmány, függetlenség
és szabadság romjainak köveiből akarták megépíteni a gazdasági
haladás,  a  reformok  és  a  felvilágosodott  életforma  épületét  és
azokat, akik a feudális alkotmányhoz való merev ragaszkodással
óhajtottak gátat vetni a haladás és a felvilágosodottság árjának.

Ez a nemzedék – amelynek felfogása nem Mária korának vitam



et sanguinem-es emlékeiből táplálkozott, hanem II. Rákóczi Ferenc
korának  szelleméből  –  nem  csak  az  aulikus  és  feudális
ókonzervatívokat  gyűlölte,  de  a  fontolva  haladókat  is,  akik  azt
vallották,  hogy  Magyarország  boldogulásának  első  feltétele  az
ausztriai örökös tartományokkal való szoros kapcsolat, amelyet a
dinasztia  közössége  testesít  meg.  Ez  biztosítja  kifelé
Magyarországnak, mint a nagyhatalom monarchia részének súlyát,
az  államon  belül  pedig  a  magyar  faj  hegemóniáját,  az  ország
biztonságát és így fejlődése lehetőségeit is. Simulékonysággal és
súrlódási felületek csökkentésével meg kell hát teremteni egyrészt
Magyarország, másrészt a dinasztia és Ausztria közt a harmóniát, s
azt  kölcsönös,  őszinte  barátsággá  kell  mélyíteni.  A  kölcsönös
bizalom majd  megszünteti  a  Gesammtmonarchie  hóbortokat.

Ezek  a  konzervatívok  belátták  a  reformok  szükségét  és
kemények voltak a magyarság jogainak védelmében is, igaz viszont,
hogy  a  rendi  alkotmányban  látták  a  magyarság  jogainak
megtestesülését.  Minthogy Apponyi  György ezeknek a  táborába
tartozott, ominózus volt az ő neve is.

Apponyi  György  iránt  a  gyűlöletet  más  is  fokozta.  Az
adminisztrátori  rendszer!

Apponyi  György  fiatalon  lett  alkancellár.  Akkor,  amidőn
Reviczky kancellár őt, Jósika Samu bárót, Vay Miklós bárót arra
ösztökélte, hogy vállaljanak hivatalt és foglalják el a szervilis, irigy,
gyökértelen,  vaskalapos  és  semmiképpen sem magyar  szellemű
bürokraták  helyét,  minthogy  ők  névvel,  vagyonnal,  tehát
függetlenséggel  is  rendelkeznek és gondolkodásuk is  megfelelő.
Foglalják el a bürokraták helyét és szivattyúzzanak friss levegőt a
hivatalok áporodott levegőjű szobába.

Apponyi Györgyöt apósa, Sztáray Albert gróf is arra ösztökélte –
Sztáray  keresztnevét  örökölte  Apponyi  Albert  –  hogy  vállaljon
szerepet,  támogassa  a  kormányt.  Sztáray  Albert  angol  példára



hivatkozott:  amikor  már  halaszthatatlanok  voltak  a  változások
Angliában,  a  Toryk  helyett  Peel  konzervatívjai  vették  át  és
valósították  meg a  Wigh ellenzék által  követelt  reformokat.

Apponyi György alkancellárrá való kinevezése azonban – és ez
jellemző reá is, az ókonzervatívokra is – éppen a reakciós főurak
körében keltett nagy visszatetszést. Gyűlölték, mert fiatalon került
magas polcra, és mert tudták róla, hogy a fontolva haladás híve.

György  gróf  gyors  felfogású,  éles  eszű,  rugalmas  szellemű,
szilárd akaratú és tevékeny ember volt; nem az elméletek, hanem a
gyakorlat embere. A mélyebb felkészültséget nála a tetterő pótolta.

Nemcsak  a  reformok  kezdeményezését  akarta  kicsavarni  a
nemzeti  ellenzék  kezéből,  hogy  ezzel  csökkentse  az  ellenzék
népszerűségét s híveket szerezzen a konzervatív tábornak, hanem
parlamentáris színezetet is akart adni a kormánynak azzal, hogy az
országgyűlésen többséget szerez a kormánytámogató pártnak.

Hogy  megtörje  az  ellenzéket,  amelynek  gravaminális
politikájától  a  dinasztiával  való  harmónia  létrejöttét  féltette,
radikalizmusától pedig azt, hogy a „kantárnélküli reformtempó” a
francia  forradalom  túlzásaiba  csap  át:  saját  fészkeiből  akarta
kifüstölni  az  ellenzéket.

A vármegyékből.

Azt remélte, hogy ebben a törekvésében támogatókat talál a
doktrinerekben, a nemzeti ellenzék legszabadelvűbb szárnyában,
amely  a  valóban  elavult  közigazgatást  akarta  modernizálni.  A
vármegyék azonban nem csak frázisszerű, de valódi védőbástyái
voltak  az  alkotmánynak,  a  nemzeti  és  reformtörekvések
melegágyai, az ellenzék legfőbb támaszai. Amikor tehát Apponyi
György gróf,  a törvényes főispánok helyére,  alkotmányellenesen
egymásután  harminckét  adminisztrátort  nevezett  ki,  neve  oly
gyűlölt  lett,  mint  senkié.  Fokozta  a  gyűlöletet,  hogy  az



adminisztrátorok  –  mindenre  kapható,  gyakran  rosszhírű
csinovnikok  –  vérlázító  erőszakosságokra  ragadtatták  magukat.
Nyílt  terrorral,  a  legszemérmetlenebb  korrupcióval,  a
„bunkókráciával”  1845-ben  s  1846-ban  sikerült  is  többséget
szerezni  a  konzervatív  pártnak.


