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„Igen tisztelt Elnök Úr, Uraim! 
     Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor 
Magyarország részéről a békefeltételeket illetőleg az első szót kimondom. Nem tétovázom 
azonban és nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök szívesek voltak nekünk 
átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok. 
     A legjobb akarattal iparkodunk keresni oly álláspontot, amely a kölcsönös megértést 
lehetővé teszi. És, Uraim! ezt az álláspontot már megtaláltuk. Ez a nemzetközi 
igazságosságnak, a népek szabadságának nagy eszméje, amelyet a Szövetséges Hatalmak oly 
fennen hirdettek. 
     Vagy talán a nemzetközi igazságosság elvének oly alkalmazásáról van szó, amelynek célja 
a poliglott államalakulatok helyett, amelyek közé Magyarország is tartozik, oly új 
alakulatokat létrehozni, amelyek igazságosabban oldják meg a területi kérdést a különböző 
nemzetiségek között és amelyek hatásosabban biztosítják azok szabadságát? 
     Menjünk azonban tovább és tekintsük a Magyarország romjain megnövekedett államokat. 
Megállapíthatjuk, hogy faji szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán még jobban részekre 
lesznek darabolva, mint az egykori Magyarország. 
     A valóság megállapítására rendelkezésünkre áll egy eszköz, egyszerű, de egyetlen eszköz, 
amelynek alkalmazását hangosan követeljük, hogy e kérdésben tisztán lássunk. És ez az 
eszköz a népszavazás. 
     Amidőn ezt követeljük, hivatkozunk Wilson elnök úr által olya kiválóan szavakba öntött 
nagy eszmére, amely szerint az embereknek egyetlen kapcsolata, az államok lakosságának 
egyetlen része sem helyezhető akarata, megkérdezése nélkül, mint valami marhanyáj, egy 
idegen állam fennhatósága alá. Ennek a nagy eszmének nevében, amely különben az erkölcsi 
alapon nyugvó egészséges emberi felfogásnak egy axiómája, követeljük a népszavazást 
hazánk azon részeire, amelyeket tőlünk most elszakítani akarnak. Kijelentem, hogy előre is 
alávetjük magunkat e népszavazás eredményének, bármi legyen is az.” 
      Az idézett szavakat Apponyi Albert mondta 1920. január 16-án a Versailles-i 
békekonferencia meghallgatásán a magyar békedelegáció elnökeként. Most itt kettős okból 
idéztük ezeket a szavakat: a hely és az idő okán. Éberhardon vagyunk, ahol Apponyi Albert 
végső nyughelye található, és június 4-e van, mely a trianoni békediktátum aláírásának a 
napja, ma már a nemzeti összetartozás napja. Apponyi beszéde, de az egész békedelegáció 
igyekezete azonban hatástalan maradt, a győztesek változatlan formában Magyarországra 
kényszerítették a korábban elkészült békeszerződés minden pontját, beleértve az ország 
területének megcsonkítását is. Ez történt 1920. június 4-én. 
     A nemzetnek vannak ünnepnapjai és vannak emléknapjai. Az ünnepnapokon ünnepelünk 
valamely dicső történelmi eseményre emlékezve, a tragikus eseményeknek csak emléknapjuk 
van, mert ezekre csak emlékezünk. Ám emlékeznünk kell, mert feledni ezeket sem lehet.  
     Egy nemzet életének, különösen, ha egy évezrednyi történelmet tudhat magáénak, vannak 
tragikus, szinte elviselhetetlen pillanatai.  S ha ennek a nemzetnek az élettere olyan 
történelmileg „huzatos” helyen van, mint a miénk itt a Kárpát-medencében, akkor az ilyen 
tragikus események jóval gyakoribbak. Ám ha ezek a tragikus események csak a 
szabadságától fosztják meg a nemzetet, mint esetünkben Mohács vagy Világos, akkor a 
nemzet képessé válhat az újjászületésre. De ha az ilyen események következtében a nemzet 
életterét, s népességének nagy részét is elveszíti, ez a nemzethalál közelébe sodorhatja. 
Egészen bizonyosan ilyen esemény volt a trianoni békediktátum elfogadtatása is. Ez volt az az 
esemény, melynek következményeit ma is szenvedjük mindannyian, határokon innen és túl, 



ez az az esemény, melyet tudomásul vehetünk, de bele soha nem nyugodhatunk, ha élni 
akarunk. S mi élni akarunk, és magyarként akarunk élni az idők végeztéig. Ez a Trianonra 
való emlékezés mindenkori értelme. 
     A Trianon által előállott helyzetet megváltoztatni nincs ereje a nemzetnek, élni kell vele, 
mint egy betegséggel, de belenyugodni nem lehet, s főleg nem feladni. Nem feladni pedig azt 
a gondolatot kell, hogy mi Trianon ellenére is összetartozunk. Hiába választanak el határok 
bennünket, az összetartozás érzését el nem vehetik tőlünk, mert ezt érezzük a határon innen is 
és túl is. Ezért nevezték el nagyon szerencsésen ezt a napot az összetartozás, a nemzeti 
összetartozás napjának. Ennyit az idő okán. 
     A hely, Éberhard okán pedig Apponyi Albertre is emlékeznünk kell. Az Apponyiak közül 
— nem érdemtelenül — legjobban talán Apponyi Albert neve forrt össze a falu nevével. Itt 
töltötte gyermekkora nagy részét, itt fogadta illusztris vendégeit, Roosevelt elnököt, ide 
vonult vissza az első világháború után, s végső nyughelye is itt van.  
      Az éberhardi birtok a 19. században került az Apponyi család kezére, s a család innentől 
kezdve a második világháborúig volt a falu jó gazdája és több tekintetben is jótevője. 
Nélkülük más lenne ez a település, hiszen ők építtették újjá a kastélyt, építtették fel a 
kápolnát, amelyben ő is nyugszik, iskolát alapítottak, megszervezték az árvízvédelmet és 
támogatták a község rászoruló lakosságát.  
     Az Apponyi-család ősei egyébként már a 14. századtól fontos tisztségeket töltöttek be a 
magyar közéletben. A 18. századtól különösen a diplomáciában jeleskedtek, s kitűntek a 
művelődés iránti szeretetükkel is: könyvtárat alapítottak, művészeket, tudósokat támogattak. 
Gondoljunk csak az Apponyi Albert György által 1744-ben Bécsben alapított híres 
könyvtárra, amely fénykorában mintegy 30 ezer kötetet tartalmazott, s Európa legértékesebb 
gyűjteményeinek egyike volt. Ennek a gyűjteménynek egy része ma is megtekinthető a család 
ősi fészkében, a Nyitrához közeli Apponyban lévő kastélyban. Vagy gondoljunk Apponyi 
Sándorra, a híres műgyűjtőre és az MTA tagjára, aki könyvtárát és gyűjteményét a Nemzeti 
Múzeumnak adományozta. De emlékezzünk meg Apponyi György országgyűlési képviselőről 
is, aki egyike volt azon keveseknek, aki a világháború idején szót emeltek az embertelen 
zsidótörvények és a náci német befolyás ellen. Mindezért Magyarország német megszállása 
után a mauthuseni koncentrációs táborba hurcolták — amit szerencsésen túlélt. 
     E gazdag múltú család kétségkívül legismertebb alakja Apponyi Albert volt. Apponyi 
Albert gróf 1846-ban Bécsben született, s 1933-ban Genfben hunyt el. Hosszú életútját szinte 
végig kísérte a nemzet szolgálata, hiszen 1872-től lényegében haláláig, vagyis 60 éven át 
országgyűlési képviselő volt, közben volt miniszter, volt diplomata. Az utókor azonban ebből 
a gazdag életpályából — meglehetősen igazságtalanul — leginkább csak két mozzanatra 
emlékszik. Az egyik a Versailles-i béketárgyalásokon játszott szerepe, hiszen ő vezette az 
1920-ban Párizsba kiutazó magyar békeküldöttséget, s ő volt az, aki a nemzetközi sajtóban is 
nagy visszhangot kiváltó beszédében – ne feledjük kitűnő szónok volt – érvek egész sorát 
felvonultatva bizonyította miért lesz tragikus hatással nem csupán Magyarországra, de az 
egész térségre nézve is a béke, ha azt a Tízek Tanácsa által előterjesztett formájában írják alá. 
Párizsi beszédében előre jelezte a trianoni döntés okozta későbbi bajokat. Bár magyar 
kultúrfölényről, a Kárpát-medence egységéről szólt s Európa védőbástyájának mondta 
hazánkat, a megszállt területek helyzetére utalva óvott a balkáni zavarok terjedésétől. A 
győztesek szemére vetette a wilsoni önrendelkezési elvek mellőzését, a magyarok számára a 
béketerv bevezetése esetére garanciákat követelt. Persze azon lehet vitatkozni, hogy jó 
taktikát választott-e Apponyi Albert, amikor beszédében a Szent István-i Magyarország 
integritásából indult ki, s nem csupán az etnikai magyar területek megtartására 
összpontosított, ám abban, hogy az ilyen egyoldalú diktátum káros következményekkel fog 
járni, nem tévedett. Mint azonban tudjuk, érvei az Antanthatalmak vezetőit nem győzték meg.  
Beszédének méltatói a nemzetközi sajtóban elsősorban szónoki tehetségét emelték ki. Itt 



mondjuk el, hogy valóban kiváló szónok volt. Beszédeit jogi szabatosság, kitűnő formaérzék, 
magas eszmeiség és fegyelmezett gondolkodás jellemezte, ám a gondolatok tetszetős 
megfogalmazása olykor politikai következetlenségeket is eredményezett. Egy epizódot hadd 
említsünk meg szónoki múltjából. Maga mesélte el, hogy az 1870-es években egyik 
legnagyobb szónoki sikerét egy szlovák nyelven elmondott beszédével aratta. Lefordították 
számára magyar beszédét, ő megtanulta és szinte kifogástalan kiejtéssel, s az érzés 
hamisítatlan hevével adta elő. Az emberek sírtak — mondta egy korabeli szemtanú. Bethlen 
István pedig párizsi beszéde után a következőket mondta: „Sohasem láttam embert vesztett 
ügyet több méltósággal és több önérzettel képviselni, mint Apponyit akkor, és úgy éreztem, 
hogy ő abban a percben az ezeréves magyar becsületnek, lovagiasságnak és történelmi 
önérzetünknek fenséges képviselője volt.” A békediktátum kiötlőit ez a beszéd természetesen 
nem hatotta meg. Itthon azonban nagy hatást tett a magyar ügy melletti kiállása. Alakja 
valóságos legendává nőtt. 
     Itt, Szlovákiában persze gyakrabban emlegetik politikai pályafutásának egy másik 
mozzanatát, az általa beterjesztett és nevével összeforrt 1907-es oktatási törvényt. A lex 
Apponyit a mai román, szlovák szerb közvélemény előtt a magyarosító iskolapolitika 
legszélsőségesebb megnyilvánulásaként tartják számon. S bár ez egyoldalú megközelítése 
tevékenységének és az érintett törvénynek, azt látni kell, hogy a lex Apponyi, amely amellett, 
hogy az egyik eleme volt az oktatás modernizálását szolgáló lépéseknek, egyben az egyház 
által fenntartott nemzetiségi iskolák elsorvasztását is szolgálta. Apponyi az oktatásügyben az 
egységes magyar állameszmét képviselte, de mindenkit jogosnak tartott „faji, értsd nemzeti 
egyénisége” kifejtésére. Fontos volt számára, hogy az európai kultúra értékei épüljenek be 
iskoláink műveltségi anyagába, az oktatáspolitikát kapocsnak vélte, mely keletre közvetíti a 
nyugati civilizációt. Hangsúlyozzuk: bár Apponyit ebben a törekvésében a magyar haza 
egységének a megőrzése vezette, mi, akik évtizedek óta saját bőrünkön tapasztaljuk a többség 
támadásait az iskoláink ellen, a lex Apponyi ilyen szellemével nem mindenben érthetünk 
egyet.  
    Ám Apponyi Trianon utáni magatartása azt igazolta, hogy képes volt új utakon járni. Ő, aki 
mindig hitt a trianoni határok revíziójában, s abban, hogy egyszer szeretett faluja, Éberhard is 
újból Magyarország része lesz, azt is látta, hogy Magyarországnak csak akkor van erkölcsi 
joga a határon túli magyarok érdekében fellépni, ha maga minél szélesebb jogokat biztosít a 
Magyarországon élő nemzetiségeknek.  
     Apponyi Albert politikai és közéleti pályája azonban sokkal színesebb volt ennél, 
miközben a magyar politikai küzdelmekben többnyire a demokratikus megoldások oldalán 
állt. Az egyik támogatója volt az 1890-es évek nagy egyházpolitikai reformjainak, a két 
háború között pedig egyik fő bírálója a nem demokratikus magyarországi választójogi 
törvénynek.   
     1919 után Apponyi Albert neve Csehszlovákiában – igaztalanul – az ezeréves elnyomás 
szimbóluma lett. Nem véletlen tehát, hogy a Csallóköz elszlovákosításának programjában 
kitüntetett szerep jutott az Apponyiak családi birtokának, Éberhardnak. Az 1920-tól útnak 
indult csehszlovák földreform keretén belül végrehajtott szláv telepítések első helyszíne épp 
az Apponyi Annáról elnevezett Annamajor volt, amelynek nevét később Miloslavovra 
változatták. De a telepítések az Apponyi birtokot sem kerülték el, hiszen az családtól lefoglalt 
éberhardi birtokra 1923-tól Észak-Szlovákiából érkező telepeseket hoztak és két kolóniát 
alapítottak. A kezdetben Györgymajornak nevezett kolóniát később a telepítést végrehajtó, s 
abból anyagi hasznot húzó Szlovák Liga elnökéről Gessayovnak (ma Zálesie) nevezték el, a 
másik pedig a Fél kataszterébe tartozó Tamásháza kolónia volt. S az sem véletlen, hogy 1923-
ban épp az Apponyi-kastélyban alapították meg a régió első csak szlovák nyelvű 
mezőgazdasági iskoláját. 



     A szélesebb közvélemény máig abban a hitben él, hogy Apponyi Albert sírja Budapesten 
található. A tévedés alapja valószínűleg az lehet, hogy amikor 1933. február 7-én elhunyt, 
temetésére budai Nagyboldogasszony templomban került sor. 10 évvel később, 1943-ban 
azonban, amikor a Csallóköz és Éberhard ismét Magyarországhoz tartozott, maradványait 
Éberhardra hozták, s itt a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 

Teste tehát már több mint 7 évtizede hazatért, befogadta azt az ősi föld. Én úgy érzem, 
ha itt Éberhardon Trianon évfordulóján, a Nemzeti Összetarozás Napján ezzel a mai 
ünnepséggel emlékezünk rá, akkor Apponyi Albert szelleme is hazatért, végre örök otthonra 
talált. 
 
     
 
 


