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Pethő László

APPONyIRóL MáSKÉPPEN

Érdekes és fontos könyv jelent meg a közelmúltban. Az Apponyi Albert levelezését feldolgo-
zó gyűjtemény önmagában forrásértéke miatt is jelentős, hiszen lényeges pontokon egészíti 
ki és árnyalja a magyar politikai elit kiemelkedő alakjáról alkotott képünket. Apponyi em-
lékiratainak közreadásával maga is sokat tett pályájának dokumentálásáért, amit szépszámú 
róla készült monográfia és egyéb szaktanulmány tett és tesz teljesebbé.

A 2016-ban megjelent kötet szerzője Anka László, az életmű kutatója, hiszen nemrégi-
ben megvédett doktori disszertációjában is a politikus tevékenységét vizsgálta és elemezte. 
(Gróf Apponyi Albert belpolitikai pályafutása a dualizmus korában.) A közreadott levelezés-
gyűjtemény időhatárai részben azonosak a disszertációéval, de számos tekintetben bővebbek 
annál. A szerkesztő alapos és igényes tanulmánnyal vezette be a gyűjteményt, ezen túlme-
nően csaknem minden levelet magyarázó jegyzetekkel látott el. A mai olvasó eligazodása 
érdekében erre mindenképpen szükség volt, mert az Apponyi által gyakran használt, főleg 
latin nyelvű szakkifejezések értelmezése nélkül a levelek érthetetlenek lennének. Szerencsés 
lett volna, ha az írásokban szereplő személyekről is bővebb információkat kapott volna az 
olvasó. Jól egészíti ki viszont a szövegeket a rendkívülien megválogatott fényképmelléklet, 
amelyek között sok jászberényi vonatkozású kép is található.

Magában a kötetben 206 Apponyi által írt levél mellett 19 hozzá írt, és 14 születésnapjára 
küldött üzenet szerepel. A szerző ambiciózusságát és kitartását dicséri, hogy több tucatnyi 
archívumot felkeresve gyűjtötte össze anyagát. A levelek fellelési helye igen változatos. Ön-
magában természetesnek mondható, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárban vagy az Országos 
Széchenyi Könyvtárban maradtak ránk levelek. Abban sincs semmi rendkívüli, hogy egy 
arisztokrata leveleire az Esztergomi Prímási Irattárban talált rá a kutató. Az már viszont a 
pikantéria tartományába sorolható, hogy a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban 
és az állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában is forrásokra bukkant a szerző. 
Végül a becses források megőrzői között kiemelendő egy magánszemély, a jászberényi kö-
tődésű, Budapesten praktizáló Bathó Iván ügyvéd – a Bathó jogászdinasztia tagja –, aki 
nagyszámú levelet őrzött meg az utókornak. 

A mai politikai elit tagjai másfajta kommunikációs eszközöket alkalmaznak: mobilte-
lefont használnak, sms-ek, e-mailek és egyéb lehetőségek igénybevételével cserélnek in-
formációkat. Új keletű kapcsolattartásuk minden bizonnyal felgyorsítja a folyamatokat, de 
egyben felszínesebbé válik a kommunikáció. Apponyi Albert velük szemben még egy tisztes 
arisztokrata módján levelezett. A legtöbb levelet Eberhardon levő kastélyában írta, többsé-
gük május és október között – a parlamenti szünet feltöltődésre alkalmat adó időszakában 
– keletkezett. A levelek tekintélyes része tanulmány igénnyel megfogalmazott, főleg jogi 
és közgazdasági témákat boncolgató dolgozat. Példaként említem az egyik leggyakoribb 
partnerével, Károlyi Sándorral folytatott sokkal inkább politikaelméleti, mintsem napi poli-
tizálásnak nevezhető eszmecseréjét, melyekben az adózás vagy a szövetkezés problémáiról 
folytattak fajsúlyos és izgalmas gondolatcserét. 
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Kevésbé gyakran váltott levelet Károlyi Mihállyal. A miniszterelnöknek címzett 1918. 
december 29-én – először a Bécsi Naplóban – megjelent levele alapos, higgadt, hideg fejjel 
megírt, a bekövetkező tényekkel szembenéző, azokkal kalkuláló, a bekövetkező lehetősé-
geket gondosan mérlegelő elemzés. Ezt a levelet különösen azoknak érdemes megismer-
ni, akik a békeszerződést érzelmileg túlfűtötten szemlélik, és Apponyi szerepét leszűkítik a 
Nagy-Trianon kastélyban elhangzott védőbeszédére.

A közismert pályatársak mellett gyakran fordult Bathó János jászberényi közjegyzőhöz, 
aki első számú kortese és bizalmasa volt a városban. Hozzá sokkal inkább „e-mail-szerű”, 
rövid közléseket tartalmazó, praktikus dolgokról, kisebb-nagyobb szívességekről, választási 
teendőkkel foglalkozó levelekkel fordult. Így mintegy illusztrálja, hogy a nemzetközi- és a 
nagypolitika ügyeivel szemben a városi politika nem vagy igen mérsékelten érdekelte.

A kötet alapján képet kapunk a politikus széles körű kapcsolatrendszeréről. Partnerei 
körébe természetes módon beletartoztak a kor vezető politikusai Tisza Istvántól Wlassics 
Gyuláig. Gyakran váltott levelet egyházi személyiségekkel (Csernoch János) és tudósokkal 
(Marzali Henrik). Az utóbbiak között külföldi jogászok és közgazdászok is felbukkannak 
(Harold Steinacker). Ezek után abban sincs semmi meglepő, hogy írókkal és művészekkel 
váltott levelek egész sora is megtalálható a gyűjteményben (Ady Endre, Herczegh Ferenc, 
Jászai Mari, Jókai Mór, Liszt Ferenc).

A levelek sorából jászberényi vonatkozása miatt mindenképpen megemlítendő a 75. szü-
letésnapja alkalmából az Apponyi Kollégium vezetőitől kapott levél. A kultuszminiszter-
sége idején, 1906-ban létrehozott Kollégium évtizedekig valóságos pedagógiai műhelynek 
számított. 1945-ig ebben az intézetben képezték a tanítóképző intézetek szakembereit, kö-
zöttük olyan ismert jászberényi tanárokat, mint Fehér Máriát, Kiss Józsefet, Kopácsi Bélát, 
Tóth Gyulát és Vuics Istvánt. A köszöntő levelet az Apponyi Kollégium tudós tanár vezetői: 
Horger Antal nyelvész, Gyulai ágost és Szinnyei József irodalomtörténészek látták el kéz-
jegyükkel.

(Anka László: Apponyi Albert válogatott levelezése – Veritas Magyar Napló 2016.)


