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Andrássy Gyulát több állandó jelzô kísérte
életében. A legismertebb a „szép akasztott”,
ahogy emigrációja idején a párizsi szalonok-
ban becézték, utalva arra, hogy a szabadság-
harcban való részvétele miatt halálra ítélték, és
távollétében jelképesen felakasztották. Hívták
a nemzet daliájának is, joggal, hiszen szemé-
lyében megtestesítette az eszményképet,
amely a XIX. század második felében az Oszt-
rák–Magyar Monarchiában, sôt Európában is
a bátor, szabadságszeretô magyarokról kiala-
kult. A legérdekesebb mégiscsak Festetics Má-
ria grófnô, Erzsébet királyné udvarhölgyének
naplójegyzete, aki egymással szembe állította
mindkét, általa rajongva tisztelt államférfit:
„Andrássy szavai a lángoló zsenit tükrözik,
míg Deáké a nyugodt logikát, az okosságot,
bölcsességet.”

Andrássy Gyula emlékét legszebb utunk ôr-
zi, amely éppen mostanában nyeri vissza régi
fényét, mint ahogy a rendszerváltás után kap-
ta vissza eredeti nevét is. A sugárutat, amely-
nek nem titkolt mintája a párizsi Champs Ely-
sée volt, s amely talán a legmaradandóbb em-
léke Andrássy munkásságának, még a gróf
életében nevezték el létrehozójáról… Ám nem
kerülhette el sorsát, a második világháború
után minden rendszerben átnevezték: a Sztá-
lin úttól a Magyar Ifjúság útján keresztül a
Népköztársaság útjáig. Igaz, hogy csak az ut-
catáblák változtak, a budapestiek mindig is
Andrássy útként emlegették.

Mégis, mintha az utókortól Andrássy Gyula
nem kapná meg azt a megbecsülést, ami meg-
illeti. A reformkor kiemelkedô személyisége,
Széchényi István már megfelelô helyre került
a nemzet képzeletbeli panteonjában. Idôsebb
barátját és harcostársát, Kossuth Lajost kez-
dettôl fogva körülvette a nemzet imádata. Az
okos és bölcs Deák alakja általános tiszteletnek
örvend. Az elmúlt 100 évben mindhármukról
több kiállítás emlékezett meg, szavaikat gyak-
ran idézik, egyszóval benne élnek a nemzeti
köztudatban. És mit tud a mai ember And-
rássyról? Jó esetben azt, hogy köze volt a ki-

egyezéshez, de fôleg az a kérdés izgatja, hogy
mi történt Andrássy Gyula és a múlt század
világszép, boldogtalan hôsnôje, Erzsébet ki-
rályné között.

Andrássy Gyula gróf életútja

Andrássy Gyula 1823. március 3-án született
Oláhpatakon. Jogi tanulmányokat folytatott,
majd a kor arisztokratáinak szokása szerint
bejárta Európát, és a londoni, párizsi elôkelô
társaságban szerzett barátokat. Hazatérve be-
kapcsolódott a politikai életbe. Példaképeként
tisztelte gróf Széchenyi Istvánt, aki felismerte
kiváló képességeit, és azt mondta róla, hogy:
„minden lehet belôle, még Magyarország ná-
dora is”. 

1847-ben Andrássyt Zemplén vármegye or-
szággyûlési képviselôjévé választották. Az
1848–49-es forradalom és szabadságharc kez-
detén a zempléni önkéntes nemzetôrök pa-
rancsnoka volt, részt vett a schwechati és a pá-
kozdi csatában. A dicsôséges tavaszi hadjárat
idején Görgey Artúr tábornok segédtisztje lett,

Andrássy Gyula, a „lángoló zseni”

Louis Édouard Dubufe (1820–1883): Gróf Andrássy Gyula



és ezredesi rangot kapott. 1849 nyarán Kos-
suth Lajos Konstantinápolyba küldte azzal a
feladattal, hogy próbálja meg Törökországot
az orosz veszélyre hivatkozva Magyarország
pártjára állítani. Ez nem sikerült neki, de az ô
diplomáciai munkájának volt köszönhetô,
hogy a világosi fegyverletétel után Törökor-
szágba menekülô emigránsokat a Porta nem
adta ki, és békén hagyta ôket letelepülni vagy
eltávozni. Andrássy maga sem óhajtotta túl
sokáig a török udvar vendégszeretetét élvezni,
inkább párizsi és londoni barátait kereste fel.
Itt érte az a hír, hogy 1848–49-es tevékenységé-
ért távollétében 1851-ben Ferenc József császár
jelképesen, „in effigie” kivégeztette (majd több
25 év múlva azt mondja neki a császár: Örü-
lök, hogy nem sikerült felakasztatnom magát.
Mire Andrássy szellemesen válaszolt: Hát
még én, felség, hogy örülök neki!) A „szép
akasztott” vagy ahogy franciául hívják, „le
beu pendu” rövid idô alatt a párizsi szalonok
kedvence lett. Az emigrációban is aktívan po-
litizált, de lassanként a radikális Kossuth-pár-
ti nézetek helyét a megbékélés, a kiegyezés
szükségességének gondolata vette át. Bár éde-
sanyja, Szapáry Etelka többször is kegyelmet
kért számára, csak 1857-ben mehetett haza,
miután Párizsban házasságot kötött a császár-
hû családból származó gróf Kendeffy Katinká-
val (1830–1896).

Hazatérése után lelkes támogatója lett Deák
Ferenc politikájának. Az a meggyôzôdés ve-
zette, hogy Magyarország számára a legna-
gyobb veszélyt a terjeszkedô Oroszország je-
lenti, és hazánk egyedül nem tudna ellenállni
egy esetleges bekebelezési kísérletnek. 

Az 1861-es és az 1865-ös országgyûlésen Sá-
toraljaújhely követe volt, majd 1865–67 között
a képviselôház alelnöke. Deák mellett a ki-
egyezést elôkészítô tárgyalások egyik vezetô-
je, a kiegyezési törvényt megszövegezô, ún.
Hatvanhetes bizottság tagja volt. Ferenc József
Deák javaslatára nevezte ki miniszterelnöknek
1867. február 17-én. 

A kiegyezés látványos eredményeként 1867.
június 8-án Ferenc Józsefet magyar királlyá
koronázták. Az esztergomi érsek mellett a ná-
dornak kellett volna a felség fejére helyezni a
koronát, de mivel nem volt ilyen tisztséget be-
töltô férfi, Andrássy Gyula nádorhelyettesként
koronázta meg Ferenc Józsefet. 

Andrássy igaz karrierje csak ekkor kezdô-

dött. 1871-ig magyar miniszterelnök és honvédel-
mi miniszter volt. Jelentôs szerepe volt a dualista
rendszer megszilárdításában, a modern, önálló
magyar államszervezet megteremtésében, a Hor-
vátországgal történt kiegyezés (1868) létrehozásá-
ban, valamint a nemzetiségi törvény megalkotá-
sában, honvédelmi miniszterként pedig az önálló
magyar honvédség megalakításában. Nem feled-
kezhetünk Budapest nagyvárossá való fejlesztésé-
ben elért eredményeirôl sem. Ô hozta létre a mai
Budapest formáját kialakító Közmunkák Taná-
csát, amelynek elsô elnöke is volt.

Koncepcióját az Osztrák–Magyar Monarchia
követendô politikájáról lassan Ferenc József is
magáé tette. 1871-ben kinevezte az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia közös külügyminiszterévé. Ezál-
tal Andrássy lett az elsô (s jószerivel eddig az
utolsó) olyan magyar államférfi, akinek jelentôs
szerepe volt a nemzetközi politika porondján. Ki-
mozdította a Monarchiát akkori elszigeteltségé-
bôl, jó kapcsolatot alakított ki a Német Császár-
sággal, fôleg Bismarck kancellárral, Olaszország-
gal, sôt Oroszországgal is. Az ô érdeme az 1872-
ben megkötött, ún. hármas (osztrák–magyar–né-
met–orosz) szövetség. Külügyminiszterségének
csúcspontja volt az 1878-ban megtartott Berlini
Kongresszus, amely lezárta az orosz-török hábo-
rút, és rendezte a Balkán helyzetét. A kongresszu-
son az Osztrák–Magyar Monarchia jogot kapott
Bosznia-Hercegovina 30 évi katonai megszállásá-
ra. A nagyhatalmak döntését azonban csak fegy-
verrel lehetett keresztülvinni. Az okkupáció okoz-
ta nagy költségek és általános mozgósítás miatt
sok támadás érte, melynek hatására lemondott.
Külügyminiszterként utolsó tette az 1879. október
7-én, a Monarchia és Németország között aláírt
ún. Kettôs szövetség, melyben mindkét fél köte-
lezte magát fegyveres segítségnyújtásra, ha a má-
sik felet bárki megtámadná.

Szinte minden létezô, fontos kitüntetést megka-
pott a francia Becsületrendtôl a magyar Szent Ist-
ván-rendig és az Aranygyapjas-rend láncáig.

Lemondása után is foglalkozott politikával, de
már nem volt döntô szava. Életének utolsó évei-
ben súlyos beteg volt, 1890. február 18-án halt
meg Voloscában.

„Tanácsadó és barát” – kapcsolata Erzsébettel

Andrássy és Erzsébet 1866 januárjában találkozott
elôször. Erzsébet 28 éves, Andrássy 42, mindket-
ten díszmagyart viseltek. Erzsébet hölgyei karéjá-
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Csodálatos, hogy az írók milyen jól tudnak olyan
dolgokat ábrázolni, amirôl alapvetôen nem is tud-
nak. Álljon erre itt orvostudományi példaként Kas-
sák pontos leírása egy gonorrhoeás fertôzés utáni
reaktív arthritisrôl. A kórképet csak a 60-as években
definiálták. A „megtagadt” szó nem elírás, az író
így írta a dagadást. – A fôszerk.

„Ha Júlia egészen közel simul hozzá, ha oda-
adja magát neki úgy, ahogyan szerelmes asz-
szony odaadja magát a férfinak, akkor neki
egy másik asszony jut az eszébe, akivel régen,
még fiatal korában az országúton találkozott
össze s aki sohasem fog kitörlôdni az emléke-
zetébôl. Fiatal parasztasszony volt, a faluból
tejeskannával a fején a városba tartott. Leültek
az árokszélére beszélgetni. Nyár volt, a pa-
rasztok kinn dolgoztak a mezôkön és senki

ban, a trón baldachinja alatt magyarul szólalt
meg, egész megjelenése egy eszményi magyar
királynéé, pedig még nem volt az. 

Egymásba szeretett-e rögtön a két mitikus
alak? A mesék királynôje és a „nemzet daliá-
ja”? Lehet, sôt valószínû. Annál is inkább,
mert egymás iránti csodálatuk egyre nôtt. Er-
zsébet bámulva hallgatta Andrássy okfejtéseit
a Monarchia jövôjérôl, politikai koncepciójá-
ról, Andrássy pedig felismerte Erzsébet belsô
értékeit: sokoldalú tehetségét, okosságát, me-
leg szívét. 

Az, hogy Erzsébet a magyarok királynôje
lett, és a nemzet védôangyalává vált, nem kis
részben köszönhetô Andrássy iránta érzett ra-
jongásának. Mint ahogy Andrássy helyzetét is

nagymértékben erôsítette Magyarországon az
a hír, hogy a császárné kegyeltje. Szinte bizto-
san állítható, hogy a köztük lévô szerelem
nem teljesedett be. A bécsi kamarilla igyeke-
zett minden módon valami áruló jelet találni,
de nem sikerült. 

Andrássy megmaradt egy életen át Erzsébet
rajongójának. Mindig mellette állt, ellátta ta-
náccsal, amit Erzsébet mindig meg is fogadott.
A gróf korai halála összetörte. Andrássy teme-
tése után Mária Valéria azt írta a naplójába:
„Mama azt mondta nekem, hogy csak most
jött rá, mi volt számára Andrássy: Elôször érzi
magát egészen elhagyatva, tanácsadó és barát
nélkül.”

F. DR. DÓZSA KATALIN

nem tévedt feléjük az országúton. Fiatal volt
az asszony és nagyon vidámnak és egészsé-
gesnek látszott. S amilyen szépnek látszott,
éppen olyan romlott volt. Úgy búcsúzott el tô-
le, mint akinek hálával tartozik azért az aján-
dékért, amit kapott tôle. Fütyörészve ment to-
vább az úton, de másnap reggel, hogy föléb-
redt, kegyetlenül fáradtnak érezte magát s a
harmadik napon észrevette, hogy betegséget
szerzett az asszonytól. Mint valami bús állat
csatangolt tovább, ôszre pedig bekerült a kór-
házba. Két hónapig nyomta az ágyat, a jobb
térde fájdalmasan megtagadt, olyan volt, mint
a béna. Ez volt az az ajándék, amit az asszony-
tól kapott, s amit soha nem fog elfelejteni.”

(Kassák Lajos: Az utak ismeretlenek.
Regény. Nyugat-kiadás, Budapest, 1934, 131.)

A Nobel-díj
átvétele után

A száz éves
ProfessoressaSt. Louisban

Az elôzô számunkban, a 30–31. oldalon jelent
meg dr. Szeberényi Szabolcs írása, Rita Levi-
Montalcini 100 címmel. Sajnálatos módon csak

most van lehetôségünk a centenáriumát meg-
élt Nobel-díjas kutatót ábrázoló fényképek
közlésére.


