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AJÁNLÓ 
856. július 22-én, Pesten született gróf Andrássy Géza, Andrássy Manó a „Vasgróf” és gr. Pállfy Gabriela fiaként. 

 

     
 

Igen kirívó és feltűnő módon, miközben Szlovákiában Grófa Gejzu Andrássynak hatalmas nimbusza van,  

(Betléri kastélyában az életéről, megmaradt emlékekből kiemelkedően szép és tartalmas módon megemlékeznek), mint a 
híres Andrássy család tagjának, a Sportélet alakítójának, támogatójának, híres vadásznak, utazónak, műgyűjtőnek. 

 

Addig Magyarországon Andrássy Géza emlékének, érdemeinek megőrzésével senki nem törődik! 
 

Pedig ő volt Magyar Sportélet létrehozója, és valaha volt legnagyobb támogatója.  
1908-1927-ig a MOB elnöke, 1907-1938-ig, 30 évig Magyarország NOB képviselője volt 

Segítette 1908-tól Magyarország sikeres Olimpiai szerepléseit, és intézte el (Betléri vadászataival 
is) az 1920-as Budapesti Olimpia megrendezési jogát.  

 

Részt vett az alábbi sportágak létrejöttében, fejlődésében, támogatásában, a legtöbb esetben maga 

is aktív sportolóként és sport vezetőként is.  
- Magyar Athlétikai Club (MAC) elnöke 1883-tól,  
- Nemzeti Lovarda elnöke,  

- Lovas sportok támogatója, résztvevője, 
- Hírneves telivér tenyésztő, lóversenyeztető, 
- Póló sport létrehozója, Budapesti Polo Club & Magyar Lovaspóló Szövetség elnöke,  

- Lovas Gymkhana játékok szervezője, propagálója, résztvevője, 
- Lovas vadászat & Falkavadászat, Agarászat, és a vadászsportok kiemelkedő résztvevője, 

- Golf első bemutatójának a szervezője (1902), Budapesti Golf Club (1911) elnöke, 
- Vitorlázásnál a Stefánia Yacht Club „vice commodere”-jeként, 
- Motorsport támogatójaként, 1902-es automobil korzó tagjaként, 

- Számos további sport (horgászat, téli sportok, kerékpározás) elindítója, és kimagasló támogatója.  
 

Nemzetközi túrizmus & Kempingezés elindítója, résztvevője. (Lásd 1869 Szuezi csatorna megnyitása, 
Szudáni vadászat, 1881-ben az USA-ban megtett útja, majd annak felelevenítése kempingezéssel.) 

 

Magyar Vaskohászat fejlesztésében is kiemelkedő szerepe volt családtagjaival egyetemben. Alapító 

tagja, & 1891-1897-ig a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság igazgatósági tagja. 
 

MTA tagjaként részt vett a tudományos élet fejlesztésében. 

Festőként is tevékenykedett, és műgyűjtőként jelentős gyűjteménye volt, melyet szétloptak. 
 

1878-ban Bosznia okkupációjában is részt vett, huszár katonai tevékenységének részeként.  
3. Huszárezred harctéri parancsnokaként harcolt Magyarország megszállása, feldarabolása ellen. 

 

1891-1904 szabadelvű, 1905-től disszidens, 1906-1910 alkotmány párti 1910-1918-ig pártonkívüli-
ként országgyűlési képviselő. 1898-tól főrendházi, 1927-tól felsőházi tag. 

 

Gróf von Kaunitz-Rietberg Eleonorával való házassága révén 3 gyerek apja, 2 unoka nagyapja. 

(1935-ben készült fotón gr. Andrássy Géza, II. Andrássy Manó /1892-1953/ fiával, annak feleségével 
Cholonievszka Máriával /1892-1975/ valamint unokáival II. Andrássy Gézával és Andrássy Ilonával.) 

 

Szégyenteljes módon (a kommunisták „Cancel cultura” „dicső” eredményeként) ma sem kap 

méltó elismerést Magyarországon. Budapesti háza falán még egy emléktáblája sincs.  
 

Az Andrássy Géza által létrehozott és preferált póló sport pedig még mindig nyögi a náci, majd a 
45 éves kommunista ideológiai pusztítás és elnyomatás nyűgét. Melynek részeként Margitszigeti 
pályáját, székházát szétrombolták, a Magyar Polo Club játékosait pedig terror sújtotta.  

A póló sportról még beszélni sem lehetett, mivel megpróbálták (sikeresen) kitörölni az emberek 
emlékezetéből is, és most sem törekszik senki rajtunk kívül ezen állapot megszűntetésére. 

 

E könyv abból a szándékból készült el, hogy az Andrássy Gézáról szóló fontos információk összegyűjtésével, be-
mutatásával „felrázza” a magyar embereket. Döbbenjenek rá, fontos az ilyen emlékeinek megőrzése megmaradása. 

Ezzel mindannyian gazdagabbak leszünk, hiszen ez is a mi Magyar Kultúránk része!  
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ELŐSZÓ 
 

Korábban a Magyar Póló két korszakát (Az I. Világháború előtt majd az azt követő) is megírtam, ahol (főleg 

az első korszakban) kitüntetett szerepe volt gr. Andrássy Gézának, a Magyar Póló Sport létrehozójaként. 

A könyvek megírásakor érthető módon a póló sportra koncentráltam, és az Andrássy család több tagja is póló 

sportolóként került képbe. 

Ugyanakkor Andrássy Géza életének más aspektusai nem voltak akkor fontosak 

számomra, így nem is foglalkoztam részletesen a más sportokhoz, a vasiparhoz, po-

litikához, vagy éppen a művészetpártolásához kötődő tevékenységével. 

A két magyar pólós könyv megjelenését követően azonban egyre több információt 

találtam, mely jól mutatja, hogy Andrássy Géza igen sokrétű életét. 
 

Nagyon sok új információ közt voltak olyan különlegesen érdekesek is, mint, a 

pólós könyv címlapjára kerülő kép története.  

Hogyan lehetséges, hogy 1901-ben ott pólóztak a Margitszigeten, miközben a 

margitszigeti pólópálya csak 1927 után valósult meg ott? 

Kiderült, a Margit-híd eredetileg szigeti lehajtó nélkül épült 1876-ban, és csak 24 

év múlva, 1900 augusztus 19-én adták át azt a szigeti lehajtót. A következő évben 

pedig Andrássy Géza lovaspóló mérkőzést is szervezett a szigeten. 
 

1902-ben pedig itt nyílt meg (a szigeti lehajtó mellett) a Magyar Athlétikai Club 

telepe, melynek elnöke Andrássy Géza volt. 
 

Több érdekes összefüggésekre is sikerült bukkanni. Így például apja Andrássy 

Manó tragikus szerelmi története jelentősen befolyásolhatta abban, hogy fiát megfe-

lelően kiházasítsa, és ennek érdekében az 1882-es házasságát követően átadta neki 

nem csak a Parnó kastélyt a hozzá tartozó birtokaival, hanem a Vasműveket is. 

Világosan látható, hogy Andrássy Géza ezek jövedelméből tudta megvalósítani a 

Magyar Sportélet több ágának is a jelentős fejlesztését, támogatását, így a lovaspóló 

sport megvalósítását is. Budapesten kívül előbb Panón, majd Betléren is volt póló 

pályája, és a lovaspólóhoz lovakat is tenyésztett.  

Az 1910 Stockholmi Olimpia Díjugrató versenyszámához olyan értékes és szép 

ezüst kupát ajánlott fel, hogy azt most is az Olimpiai múzeumban őrzik. Nyilvánva-

lóan ezért is kérték fel több sportág elnökének, és azért is, mert olyan lelkesen vett 

részt minden sportág megteremtésében. (Lásd még a falon át lovaglást is kipróbálta, 

és győzőtt is e sportágban is, ami soha nem vált népszerűvé) 
 

A Vasművek eladásából származó jövedelméből nem csak a sportokat támogatta, 

de juthatott a Tóalmási barokk kastély és birtok 1910-es megvételére is. 

Nyilvánvaló az összefüggés Andrássy Géza 1907-es NOB tagsága és ugyanezen 

évben a Londoni Olimpiára való felkészülést szolgáló Ostendei póló versenyen, majd 

az 1908-as Olimpián a magyar póló csapat részvétele. 

Az Olimpiai mozgalom elkötelezett híveként, vadásztatta a befolyásos személye-

ket, és ennek érdekében még I. Ferenc József császárral is találkozott, így sikerült 

végül elérnie, hogy 1920-as Olimpia rendezését jogát Budapest megszerezze. (Ami 

nem valósult meg az I. Világháború miatt.) 
 

A trianoni tragédiával családja elvesztette e felvidéki birtokait, vagyoni helyzete 

így lényegesen romlott, de korábban megszerzett tekintélye továbbra is megmaradt. 

Andrássy Géza idősebb korában is sportolt. Betléri és Parnói birtokai hiányában a 

Vérmezőn szervezte a gr. Andrássy Géza terep (Hubertusz) lovaglásokat. 

Többi családtagjához hasonlóan a tudomány és művészetpártoló tevékenysége is 

jelentős volt. Budapesti háza belső fotóin jól láthatóan. (Mely házát kirabolták, majd 

államosították, unokáját „kidobták” onnét, és még Hortobágyra is kitelepítették, 

pusztán származása okán. Szerencséje volt, hogy Andrássy Géza nem élte meg a 

„szocializmust”.) 
 

Az utókor ezek miatt nyilvánvaló hálára és elégtételre kötelezett! 

Cselekedetei része a Magyar Történelem dicső múltjának, közös emlékeinknek.  
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BEVEZETŐ 
 

Andrássy család több tagja is messze földön híres volt, bár gróf Andrássy Gyula kiemelkedő dicsfénye, 

életútja kicsit elhomályosítja a többi családtag szerepét. 
 

Szt. István idejében már a bajvívó ősük is híresség vált, miután ketté szelte ellenfelét, megkapva az „Erős” 

jelzőt első királyunktól. 

Hunyadi János kormányzósága idején Bertalan ősük hasonlóan bánt el Szendrőnél Mezet török béggel. 

A Rákóczi szabadságharcban is kitüntették magukat, közte a Bercsényi főgenerális által „kocsmagenerális-

nak” elnevezett Andrássy György. 
 

A Homonnai ági (IV.) Andrássy György Széchenyi István kortársa volt, így kivette részét a Lánczhíd és az 

Magyar Tudományos Akadémia létrehozásában, ahogy az „árvízi hajóssal” Wesselényi Miklóssal együtt 

mentette az 1838-as Pesti Dunai árvízben rekedteket. Részese volt a vasbányászat, vasgyártás, vasútépítés hős 

korszakának. Fia Andrássy Dénes pedig megható hős szerelmesként vár híressé. Vele kihalt ez az ág. 
 

A Betléri ági (III.) Andrássy Károly Tiszadobon kezdte el a Tisza-szabályozást, és ő is kitűnt a vasgyár-

tásban is. Politikai életben pedig Kossuth támogatója volt. 

Mindhárom fia (Manó, Gyula Aladár) harcolt az 1848-as szabadságharcban Jellasics ellen Pákozdnál is, és 

annak bukását követen csak az amnesztiával térhettek haza, hogy folytathassák a haza felvirágoztatását. 

Andrássy Gyula (a „szép akasztott”) nevéhez és romantikus életéhez kötődik (Sisi császárnéval való híres 

baráti kapcsolatának is köszönhetően) az 1867-es kiegyezés, mely után nádorként ő tette Ferenc József fejére 

a koronát, majd Magyarország miniszterelnöke, később a monarchia külügyminisztere is lett. 
 

Andrássy Manó a „Vasgróf” is több oldaláról is híres volt nem csak a vasgyárai révén. Keleten történ utazá-

sairól készült könyve, vadász szenvedélye, karikatúrái is ismertté tették. 
 

Andrássy Géza fia örökölte apja vadász szenvedélyét, ahogy utazásiban is követte őt. Vagyona adta lehető-

ségeivel élve a Magyar Nemzeti Sportélet fejlesztése, támogatása terén vált igazából híressé és, mint hírneves 

magyar sportoló is. (Lovaglás, Athlétika, Póló, Vadászat, Agarászat, Vitorlázás, Golf, Motor és még sok más 

sport aktív résztvevője, mecénása volt.) 
 

Andrássy Géza sok más egyéb tevékenysége közül tehát kiemelkedő jelentőségű volt a Magyar Nemzeti 

Sportélet létrehozásában és fejlesztésében. Ezzel tudott kiemelkedő jelentőségűvé válni híres családjában.  
 

Könyvünkben azonban minden érdemleges cselekedetét igyekeztem összegyűjteni, hogy minden oldaláról 

megismerhessük. 
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KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS & RABLÓK, PUSZTÍTÓK SZÉGYENE 
 

Csodát látva mindenki felkapja a fejét: - Hogyan lehetséges ez? Ez nem lehet igaz! 
 

Ezt éreztem én is, amikor a Betléri Kastély Múzeum facebook oldalát megtaláltam, és ott azt olvashattam, 

hogy a Betléri kastélyt nem rabolták ki, még az oroszok sem, ahogy Cseh megszállók, vagy éppen a kommunista 

korszakban a buzgó pártkatonák, na meg a lelkes segítőik, bedolgozóik, a helybéli lakosság sem.  
 

Ahogy később sem pusztították el „más funkciókkal”, meg a tető elhordásával, vagy éppen gondatlanságból a tető 

javításának elmaradásával, mint sok régi kastélynál. Melynek eredményeként sok helyen, a végén menthetetlennek 

nyilvánítva, még az építő köveit is elhordták, hogy végül a kastélypark fáinak pusztítása maradjon már csak hátra. 
 

E csodát a helybéli lakosságnak kell megköszönni, akik tiszteltél és becsülték az Andrássyak érdemeit, hős 

tetteit, jótékonyságát. Akik a kastélyt és annak kincseit közös értéknek tekintették, amit nem szabad elpusztítani. 
 

Így maradhattak meg a templomaink is hazánkban, e borzalmas korszakban. (Melyek a kommunista „cancel, 

cultura” idejében szintén veszélyeztetett helyzetben voltak, de utóbbiaknak nem mertek még a párttitkárok sem 

„nekimenni”, pedig alapos bírálatot kapott részükről a nép „mételyezése”.)  

Ezért aztán nem csodálkoztam, amikor kiderült, hogy a Betléri evangélikus lelkész Havlik István állt e mentő 

folyamat élére, de ez semmit nem von le a Betléri lakosság érdemeiből. 
 

Nagyon jó látni, hogy a Betléri Kastély Múzeum milyen szépen gondozza és mutatja be ezen megmaradt érté-

keket, ahogy rendszeres rendezvényekkel igyekszik a kastély és a lakosság közti kapcsolatot megőrizni. 
 

   
   Betléri kastély földszinti része régen; & újkorban rendezvénnyel; Szalon eredeti berendezéssel, festménnyel 

 

   
Andrássy Géza budapesti házának belső képei háború előtt; Ma „pucéran”, kiraboltan, a kandalló sem eredeti 

 

Jól példázza ehhez képest a Magyarországi helyzetet, hogy Andrássy Géza Budapesti palotájának pazarul 

berendezett szobáinak II. Világháború előtti fotóit fellelve, egy magyar nyelvű irodalomban sem találtam, annak 

lakcím adatát, és végül a Betléri múzeum anyagából tudtam meg a pontos Esterházy/Ötpacsirta utcai címét. 
 

Amit pedig ezen a címen találni lehet, az tökéletesen példázza micsoda „szabadrablás” és pusztítás zajlott 

Magyarországon. Még az a szerencse, hogy elfeledték a régi tulajdonosát, mert máskülönben még szét is rom-

bolták volna az épületet is, mint a közeli Nemzeti Lovardát, melynek elnöke volt.  

(Azért csak sikerült egy modern tetőtér beépítéssel az Andrássy Géza palotáját is tönkre tenni. Miután koráb-

ban kifosztották, még a beépített kandallót is elvitték.) 
 

Ahogy még a lakcímét is sikeresen kitörölték a magyar emberek emlékezetéből, úgy sikerült a kedvenc sportját 

is eltűntetni, hogy még a lovas emberek sem tudhattak a lovaspólóról. 
 

Korábban a MAGYAR POLO CLUB COUNT ANDRÁSSY POLO CUP rendezvényünk próbálta helyrehozni ezt „cancel 

Kultúrát”, megemlékezve róla és azokról, akik e sportág létrehozásában, fennmaradásában szerepet játszottak. 

E könyv is igyekszik összegyűjteni minden meglévő információt, hogy örök emlékül megmaradhassanak e 

fontos és csodálatra méltó emlékek.  



 9 

ANDRÁSSY CSALÁD TÖRTÉNETE, FÉNYKORA & PUSZTULÁSA 
 

12Hogy lesz egy egyszerű székely családból egy ország sorsát meghatározó híres família? Tagjai rendkí-

vüli adottságokkal rendelkeztek? Vagy jókor voltak jó helyen? Kövessük végig, hogyan lett az Andrássy 

családból befolyásos dinasztia. 
 

Magyarországon a nemesi, főnemesi, arisztokrata családok mindig fontos szerepet töltöttek be a társadalom-

ban. Az Andrássy család egyike azoknak a régi ősi magyar grófi családoknak, akik eredetüket az Ázsiából 

kivándorolt ősmagyarokig vezetik vissza. Ennek a régi székely családnak egy tagja, a legenda szerint szent 

István koronázási ünnepén, egy külföldi bajvívóval megküzdve annak fejét kettészelte. E tettéért a királytól 

címert, és az „Erős” jelzőt kapta jutalmul, majd a király két év múlva már Erdély vajdájává tette a bátor lova-

got. A hiányos adatok és iratok miatt nehezen követhető a család története és felemelkedése, de itt-ott azért 

feltűnik nevűk a krónikákban. 
 

Az Andrássyak vitéz katonák voltak 
A családi krónika azonban feljegyezte, hogy az Andrássyak vitéz katonák voltak, harcoltak a törökök, poro-

szok, labancok ellen is. Tagjai nem egyszer szereztek tábornoki tölgyfalevelet zubbonyukra. Egyesek Mars is-

tenét mások pedig az Egyházat szolgálták püspökként, megyei főispánként. Ismert volt egy Andorás nevű ős, 

akinek három fiúgyermeke volt, Józsa, Vida és László. A feljegyzések szerint mindhárman bátort vitézek voltak, 

Józsa és Vida is ütközetben lelte halálát. A családfa leírása itt megszakad, csak I. Lajos uralkodása idején Zsig-

mond tűnik fel, mint temesi albán, aki Nikápolynál esett el 1396-ban. 
 

Hunyadi János kormányzósága alatt élt Bertalan, aki számtalan hőstettel tűnt ki a vitéztársai közül. Már 

1441-ben, I. Ulászló uralkodása idején, Szendrőnél tüntette ki magát, Mezet bég elleni harcias bátorságával, 

akit a következő évben Szentimrénél halálosan meg is sebesített. 1448-ban ő maga is halálosan megsebesült a 

rigómezei csatánál. Fia Boldizsár, Mátyás király oldalán küzdött, unokái Imre, Lázár, Tamás nagy harcosok 

voltak, akik közül Lázár utóda Márton fia vitte tovább a családot. A legendák itt véget érnek, és innentől kezdve 

már hitelesebb források állnak a családfa kutatók rendelkezésére. 
 

Andrássy Márton, az első főnemes 
Andrássy Mártont az okiratok 1539-ben már főemberként említik a székelyek között, aki Szapolyai János 

ivadékának, János Zsigmondnak trónra jutásán fáradozott. Az időközben nagykorúvá vált János Zsigmond 

egész falvakat adományozott az őt hűségesen szolgáló főembereknek. Az 1562-es székely lázadás lecsillapítá-

sában betöltött szerepükért kapták meg később még az Andrássyak Csíkszentimre helységet és a csíkszent-

királyi 42 jobbágytelekből álló részjószágot. Ez időtől fogva használhatták a csíkszentkirályi előnevet az And-

rássyak, akiknek emlékét az ez időből származó peresiratok, oklevelek, fontos és befolyásos székely főember-

ként jegyzik. 
 

A következő feljegyzések szerint, Márton fia Péter rossz oldalon, Báthory ellen harcolva az összes eddig 

szerzett vagyont sikeresen elvesztette. A sikertelen, száműzetésben telt éveket az 1578-as krasznahorkai vár-

kapitányság követte. Hűséges szolgálatai jutalmául, és Erdélyben elvesztett birtokaiért 1585-ben örökös ado-

mányul kapta a várat. Innen ered a család második neve, a krasznahorkai praedikátum (előnév). A krasznahorkai 

vár a valamikori Gömör megyében (ma Szlovákia), Rozsnyó városától keletre található, egy kúp alakú hegyte-

tőről magasodik a település fölé. A várat 1320 körül kezdték el építeni a Máriássyak, majd a Bebek család 

birtokában volt 1441-ig, amikor a husziták kezébe került. A mohácsi vész után ismét a Bebek család tulajdo-

nába került, akik igazi kalandorokként hol Szapolyai János, hol Ferdinánd király pártjára álltak. Az Andrássy 

család birtokába 1578-ba került a vár, amelyet 1578 és 1585 között reneszánsz erődítménnyé, 1676-ban rene-

szánsz palotává alakították át. 
 

A Rákóczi-szabadságharc megosztotta az Andrássyakat 
Andrássy Péter és felesége Betz Zsófia alapította meg az And-

rássy család felvirágzásának új alapját, tőlük eredeztethető a csa-

lád újbóli felvirágzása. 1676-ban bárói rangot kaptak, majd a 

Rákóczi-szabadságharc idején az Andrássy család két részre 

szakadt, amikor a kurucok és a labancok oldalán is harcoltak.  

A család, a két testvér (István és György) szétválásával idősebb 

vagy betléri ágra és fiatalabb vagy monoki ágra szakadt. And-

                                                     
1 http://www.hirek.sk/multunk/20110426191005/Az-Andrassy-csalad-fenykora-es-hanyatlasa.html 
2 2011. április 26., kedd, Forrás: Műemlékem.hu, Nemzeti Geográfia 
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rássy György -vagy, ahogy akkoriban Bercsényi Miklós főgenerális hívta- a „kocsmagenerális”, vitéz ember 

volt és még testvére ellenében is megvédte a családi várat.  

Mindkét ág a 18-ik században grófi címre tettek szert érdemeik elismeréséül. A tizenkilencedik század pedig 

meghozta a család számára a vagyonnal együtt az országos politikai szerep lehetőségét is. 
 

A betléri ágnak három kisebb ága volt, a hommonai (Andrássy Aladár és leszármazottai), a tőketerebesi 

(megalapítója Andrássy Gyula) és természetesen a harmadik a betléri főág.  
 

Gróf Andrássy Aladár a szabadságharc katonája volt, tagja 

volt az Aranygyapjas lovagrendnek. Két gyermeke született 

Wenkheim Leontine bárónővel kötött házasságából, Mária és Sán-

dor. Sándor fia Mihály utódai az utolsó leszármazottai a homonnai 

ágnak, akik ma valószínűleg valahol Kanada területén élnek. 
 

A tőketerebesi ág megalapítója a híres államférfi, Gróf And-

rássy Gyula, aki a magyar történelem egyik nagy politikusa volt, 

az Andrássy család legjelentősebb tagja. Nagyon sokat fáradozott 

az osztrákok és magyarok megbékéléséért, 1867-ben ő tette a Ko-

ronát I. Ferenc József császár fejére. A szabadságharc idején a 

megyei önkéntes nemzetőrök parancsnokaként részt vett a pákozdi 

csatában, majd 1849-ben honvéd ezredessé léptették elő. A szabadságharc bukása után távollétében halára ítél-

ték és jelképesen felakasztották. Mivel (a korabeli leírások szerint) nagyon szép férfi volt, a párizsi társaságban 

hatalmas sikert aratott. A nősülés sem kerülhette el, hamarosan feleségül vette Malomvízi Kendeffy Katinka 

grófnőt. Három gyermekük született Tivadar, Ilona, Gyula. 

 

Tőketerebes birtokosai 
Tivadar örökölte apja után a tőketerebesi birtokot és a tiszadobi kastélyt. Gróf Zichy Eleonórával kötött 

házasságából négy lány gyermeke (Ilona, Borbála, Katalin, Klára) született. A katasztrófát elkerülendő a Ti-

vadar korai 1905-ben bekövetkezett halálát követően, az ifjabb Gyula feleségül vette sógornőjét, hogy a va-

gyont ne kelljen felosztania. Közös utódjuk nem született.  

Ifjabb Andrássy Gyula (a Monarchia 13 napos külügyminisztere) 1929-ben halt meg utódok nélkül.  

A négy lány közül a Katalin, mint Károlyi Mihály felesége, „Vörös grófnőként” vált ismertté, 1985-ben 

hunyt el. Testvéreiről sok információ nem maradt fent, Borbála férjhez ment Pallavicini Györgyhöz. Borbála 

egész életében naplót vezetett, ám nagyrészüket elégette a kitelepítése előtti éjszakán, attól félve, hogy az ÁVH 

kezére kerül. Testvére Klára 1941-ben hunyt el a német-jugoszláv harcokban, Dubrovnik bombázásakor. Talá-

lat érte, amiért is le kellett amputálni mindkét lábát, mielőtt belehalt volna sebesülésébe. 
 

Tivadar testvére Ilona gróf Batthyány Lajos felesége lett, aki nagyon hosszú életet élt meg, 94 éves korában 

hunyt el. Két gyermeke volt Gyula és Emmanuella, aki gróf Dessewffy Emil felesége lett. Utódjuk gróf Des-

sewffy Gyula, egy folyóirat tulajdonosa és szerkesztője lett. 1947-ben a francia nagykövetség segítségével sike-

rült Magyarországról Párizsba menekülnie. A Szabad Európa rádiónál dolgozott Münchenben, majd a dél-Ame-

rikai Curitibában vállalkozásba kezdett. Magyarországra közel negyven év elteltével, először 1985 után látoga-

tott el újra.  
3(A szerző megjegyzése: E németújvári gróf Batthyány Lajos 1860-1951 élt, Batthyány Lajos mártírhalált halt 

első miniszterelnök leányának gróf Batthyány Emanule/Emma lányának és a Batthyány család egy másik ágából 

származó gróf Batthyány Gézának /1838-1900/ a fia volt. E frigyből leszármazó család legelső tagja viselheti a 

hercegi címet. Az uralkodó őt nevezte ki Győr főispánnak 1883 12 01-én, majd később 1892-ben Fiume kor-

mányzójává. 

A mártírhalált halt miniszterelnök fia Batthyány Elemér volt, aki a Magyar Lovaregylet elnökeként /1891-

1907/ is támogatta a lovaspóló sportot, de neki nem volt örököse, ezért a Batthyány család ezen férfi ága kihalt.) 
 

gróf Batthyány Géza (1838-1900) 
 

A betléri főág alapítója gróf Andrássy Emanuel volt, akit mindenki csak Manónak nevezett, igazi újító, 

világlátott arisztokrata volt. Vasércfeldolgozás és kohászat terén végzett tevékenysége miatt „vasgróf”-nak is 

nevezték. Utazásairól, kalandjairól könyvet írt, mely Utazás Kelet Indiákon címmel meg is jelent.  

Házasságából fián (Gróf Andrássy Gézán) kívül még négy lánya született. 
 

                                                     
3 http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=35641 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1838
https://hu.wikipedia.org/wiki/1900
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4(A szerző megjegyzése: Igen érdekes információt tudhatunk meg, arról, hogy miért utazott el oly hirtelen oda 

keletre. Pákozdnál még harcolt Jellasich ellen, de aztán hírtelen már Londonban is volt, majd hajóval keletre 

utazott, miközben még tartott az 1848-49-es szabadság harc. Tehát nem a harcok és a megtorlások előli mene-

kült. Helyette, úgy tűnik Zichy Manó feleségével Charlotte Zichy-Strachannal való kapcsolata lehetett az utazá-

sának a magyarázata. A hölgy elől menekülhetett.) 

 

Az Andrássyak híres művészetpártolók voltak 

Az Andrássyak mindig híres művészetpártolók, nagy műgyűjtők voltak, némelyikük maga is hódolt a művé-

szetnek. Emanuel fia Géza apja nyomdokait követve szintén remek vadász, utazó, vállalkozó ember volt. Ala-

pító tagja volt a Rimamurány–Salgótarjáni Részvénytársaságnak, amely az egész környék fellendülésében 

nagy szerepet játszott. Igazi mulatós úrként imádta a cigányzenét, a vörösbort és a nőket. Fia, a család nagy 

reménysége Károly sajnos nagyon fiatalon, 22 évesen halt meg.  

(Leánya Mária 1886-1961, másik fia Manó 1892-1953, akinek fia volt Gr. Andrássy Géza ifj. 1920-1997.) 
 

A világháború természetesen az Andrássy családot is szétzúzta, őket sem kímélte. A család egy része kül-

földre menekült, azonban voltak olyan tagjai, akik valamilyen oknál fogva maradtak Magyarországon. Talán azt 

gondolták a név kötelezi őket vagy hazafiasságból. Nem tudni. Még is Andrássy Ilona, aki bár nemesi nevelte-

tésben részesült (értsd nem munkára nevelték) ápolónőként dolgozott a Sziklakórházban, segítette a lengyel 

menekülteket 1939. szeptember 17-e után. Végig dolgozta a háborút, majd kilakoltatták, fejőnőként dolgozott 

embertelen körülmények között. Származása miatt 1964-ben el kellett válnia férjétől, 1990-ben hunyt el.  

Gróf Andrássy Géza (ifj.), a család betléri főág utolsó férfitagja 1997. február 19-én hunyt el a liechtensteini 

Vaduz-ban. 
 

A monoki vagy hosszúréti Andrássy-ág utolsó férfi örököse, Andrássy 

Dénes gróf, akit polgári származású felesége, Hablawetz Franciska miatt 

apja megfosztott az elsőszülöttnek kijáró jogaitól. Dénes ezért úgy dön-

tött soha nem tér vissza Magyarországra. Egy igazi romantikus szerelmi 

történet az övék, hiszen a grófi csemete vállalta a „szegénységet” és az 

emigrációt, szerelme miatt. Testvére és apja halála után azonban megörö-

költe a hatalmas vagyont, amelyet aztán nagylelkűen osztogattak a rászo-

rulók között. Mivel nem voltak utódaik, Andrássy Dénest tartjuk a hosz-

szúréti Andrássy ág utolsó férfi utódjának. 1913. március 7-én halt meg 

a szicíliai Palermóban. 

 

Megvédték a kastélyt a betlériek 
A szakemberek sem nagyon értik, miként maradhatott tökéletes épségben a 20. század második felében a fel-

vidéki betléri kastély. „Betléren úgy maradt meg minden, ahogy azt az Andrássy-család a második világháború 

után hagyta” – nyilatkozta Eva Lazarova, a kastély igazgatója, aki szerint a háborúnak csak a szele érintette ezt 

a dél-szlovákiai térséget, ráadásul a helybéliek szerették az Andrássyakat, a vadászkastélyukat, ezért megvéd-

ték a fosztogatástól, csakúgy, mint a közeli krasznahorkai várkastélyt. Az épület mellett megkímélték és meg-

őrizték az edényeket, a bútorokat, az ágyneműket, a festményeket és a tizenötezer kötetes könyvtárat is, pedig 

abban igazi ritkaságok, még egy 1564-es Dürer kötet is akadt. 
 

Az ’50-es években ugyan felmerült, hogy szakközépiskolát telepítsenek a kastélyba, azonban a felülről érkező 

szándékot a település vezetőinek sikerült megtorpedózniuk. Így a betléri kastély Csipkerózsika álmát alhatta, míg 

a fellendülő turizmus révén a térség egyik legkedveltebb kirándulóhelyévé nem vált. „Évente nyolcvan-kilencven-

ezer látogatónk van. Legnagyobb számban természetesen szlovákok, közvetlenül mögöttük pedig magyarok követ-

keznek. Örömteli, hogy már a nyugatiak is felfedezték a kastélyt” – mondta Eva Lazarova, hozzátéve, hogy vonzerő 

a műemléket körülvevő, jelenleg 57 hektáros, 1792– 95 között tervezett parknak is köszönhető. 
 

A betléri kastély kincsei közé tartozik a Kiegyezés utáni első miniszterelnök portréja és az államférfi szüleit 

(gróf Andrássy Károlyt és Szapáry Etelka grófnőt) ábrázoló Barabás Miklós festette festmény. A hajdani minisz-

terelnök egész életében kötődött a gömöri térséghez: valószínűleg Oláhpatakon született, gyermekkorában és 

idősen visszavonulva is Tőketerebesen élt és ott helyezték nyugalomra a kastélyuk parkjában álló mauzóleumban.  

                                                     
4 https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Evk_13_Magyarmu/?pg=236&layout=s 
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ANDRÁSSYAKRÓL LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK  
 

56Az Andrássy család hosszúréti vagyis monoki ágából, történetünk szempontjából az alábbiak érdekesek. 
 

IV. GYÖRGY. 

Andrássy István grófnak fia (IV.) György, egyik legkiválóbb harczosa volt Magyarország úgynevezett re-

form-küzdelmeinek. Pályáján karöltve járt mindenütt a nagy Széchenyi Istvánnal, a kivel benső barátság kötötte 

össze és élete végéig csak a haza javán és ujjászületésén munkált Andrássy György is.  

Már az 1830-32-iki aera alatt csalhatatlan jeleit adta törhetetlen hazafiságának s példájával odahatott, hogy 

környezetét is felmelegítette tetterejével, buzgólkodásával és nemes hazafiságával. Mindig első zászlóvivője 

volt a nemzeti- és kulturális eszméknek s mikor Széchenyi 1825-ben a Magyar Tudományos Akadémia meg-

alkotására egy évi jövedelmét ajánlotta fel, ő is 10,000 forinttal járult a nemes czélhoz. Az Akadémiának 

mindvégig egyik igazgatója is maradt s alkotásához, éppen úgy, mint a lánczhídéhoz, neve egyként fűződik 

gróf Széchenyi István nevével. 

Az 1825-26-iki nevezetes országgyűlésen különben, mint diétai ablegátus is nagy szerepet játszott Pozsony-

ban, egyszersmind társadalmi téren is igyekezvén propagandát csinálni az ország reformtörekvéseinek.  

1833-ban, lelkes röpiratban, nyilvánosan is lándzsát törve a reform-eszmék mellett, ékesen adta elő politikai 

hitvallását. Ügyesen forgatta a tollat s mikor a lánczhíd építését megelőzőleg tapasztalatokat gyűjteni Széche-

nyivel Angliában járt, utazásának eredményét, Széchenyivel közösen, szépen és alaposan megirt, magyar és 

német nyelven megjelent brosúrában bocsátották közre. 

Sárosmegyei főispánságának idejére esik a nagy kolera és a felső vármegyék parasztlázadása. Igyekezett ennek 

gátat vetni s érdekes, hogy Kossuth, mint szónok ez időtájban tűnt fel először, a kinek lángszavával sikerült is 

a zempléni lázadó parasztokat lefegyverezni. Andrássy György, mint politikus a mérsékelt konzervatív párthoz 

tartozott, de mindig hazafias irányban, melyet semmi előnyökért sem adott fel soha. 
 

Mint Tornamegye követe, saját költségén tizenkét ifjút vitt fel Pozsonyba, s mint Köl-

csey Ferencz "Országgyűlési Napló"-jában írja, Andrássy György mindazoknak az át-

alakító reformkérdéseknek, a melyeket az 1830-32-iki országgyűlés törvényekké emelt, 

nemcsak egyik legbuzgóbb támogatója, de a felső táblán egyik első zászlóvivője is volt. 

Házánál, vendégszerető asztalánál gyakran gyűltek össze a híres reform-országgyűlés leg-

lelkesebb férfiai s minden társaséleti és politikai mozgalmakban Széchenyi István, And-

rássy György és Wesselényi Miklós adták akkor a hangot. Az országgyűlésen, igaz, csak 

ritkán szólalt fel, de beszédének ekkor különös súlya is volt mindig. Beszédén, külsején, 

egész magatartásán mindig a rendkívül nemes egyszerűség, de a valódi nagy úri fölény 

honolt. Ifjúkorában az ország egyik legszebb emberének tartották Andrássy Györgyöt. 

Egy 1834-ből maradt napló, a mely annak az évnek pesti farsangjáról, nevezetesen "az ifjú főrendek által adott 

bálról" emlékezik, így ír róla: "- ifjaink körében, mint Adonis-kép láttatott gróf Andrássy György, a ki épen 

vőlegénye a bájdús Königsegg Francziska grófhölgynek s a ki a legeslegújabb párisi divatot láttatta és pedig: 

zöld bársonyfrakk, fekete cazimir pantalló és claque-kalap helyett fekete bársony-kalapot viselt". 
 

Midőn (1838-ban) a Duna bőszült hullámai elöntötték a testvérvárost, Andrássy György nemcsak tevékeny 

részt vett a mentési munkálatokban, nemcsak temérdek segélyt nyújtott a szerencsétlen károsultaknak, de pálya-

díjat is tűzött ki annak a megvitatására, miként lehetne egy esetleges újabb veszedelmet elhárítani? 

Mint lojális érzületű, tevékeny honpolgárt, a fejedelmi kegy is több ízben kitűntette. Így megkapta a kamarási 

rangon kivül a Szent István-rend kis keresztjét. A szabadságharcz lezajlása után különösen az ország gazdasági 

fejlesztésén munkálkodott. Egyik elnöke volt a gazdasági egyesületnek a felsőmagyarországi bányász-társu-

latnak, valamint a tiszavidéki vasút-társulatnak is. Ebből az időből egy jóízű adoma is maradt fenn róla és 

gróf Barkóczy Jánosról, a kit daczára konzervatív pártállásnak, az ötvenes években egyik legszókimondóbb 

mágnásunknak tartottak. Ő és Andrássy György, a ki régi tradíczióknál fogva nagy kegyelettel viseltetett az 

uralkodóház tagjai iránt, valami audiencziára mentek Bécsbe, éppen a tiszai vasút ügyében: 

- De aztán te is egyenesen beszélj ám - nógatta Barkóczy. 
 

Aztán beléptek az uralkodó elé és Andrássy György elkezdett beszélni. Csakhogy nagyon szelíden, 

koncziliánsan, a mi éppen nem tetszett Barkóczynak s hirtelen közbe vágva, gyorsan elkezdett pörögni, így 

ejtvén a szót végül: 

- Biztosíthatom különben felségedet, hogy jobb volt a közigazgatás Kossuth alatt, mint most. 
 

                                                     
5 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/gomor-kishont-

varmegye-894E/az-andrassyak-irta-grof-vay-sandor-9CCC/ 
6 ANDRÁSSYAK Írta gróf Vay Sándor (részletek) 
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A felség erre természetesen rögtön hátat fordított a magyar uraknak s Andrássy György elképedve vetette 

szemére Barkóczynak tapintatlanságát. A hirtelen haragú gróf azonban még a folyóson is védte álláspontját s 

olyan lármát csapott, a minőt alig hallottak még a Burg öreg falai. 
 

Andrássy György dernői híres vasgyára is egyik érdeme a grófnak, a ki az alkotmányos aera beálltával, 

1861-ben, újra főispánságot vállalt, e közben is bőkezűen istápolva minden nemes czélú vállalatot. Nagy mun-

kássága majdnem félszázadon át azonos Gömör vármegye haladásával, mert mint páratlan gazda a többi birto-

kosoknak is mindig mintául szolgált. Erdészete, juhászata szinte versenyen kívül állanak s mint vasgyáros ko-

hóiban a meleglégfuvást ő kezdette meg legelőször. A tollat is jelesül forgatta s számos czikke jelent meg a 

borászatról, a londoni gyapjúvásárról. 1833-ban írt munkája különösen érdekes, valamint azok a czikkei, a me-

lyeket a bányászat tökéletesítése tárgyában írt. 
 

A hosszúréti kastély. 

Gömörmegyében a hosszúréti kastélyban lakott, a mely valamikor Andrássy Antal püspöknek is kedvencz 

tartózkodási helye volt, s a mely a szabadságharcz óta, tehát ötvenegy esztendőnél régebben, lakatlanul áll. Az 

U alakban épült, két oldalt a főépületnél kissé alacsonyabb, tömör, földszintes kastély, prototipusa a régi magyar 

udvarházaknak. Részben bolthajtásos, részben stukaturos szobákkal, alacsony, zsalugáteres ablakokkal. 

Minden szoba be van bútorozva és minden úgy áll, mint mikor azt Andrássy György és családja elhagyták. 

A nagy szalonban vékony lábú empire bútorok. A console márványán újnyi vastagságú por, a mely a napsugár 

évek és évek óta lerakódott parányaiból támadt. Rajta egy góth stilű óra: Joseph Bauer in Debrecin órás czégtől. 

Mutató lapján negyed hét múlt nyolcz perczczel. Talán már régen porlad az a kéz, a mely utoljára felhúzta és 

némává lettek a szívek, a melyek egykor ketyegésére figyelve, kedves rokon, jó barát jöttére vártak. 
 

DÉNES 

Ebben a csöndes, gömörmegyei kastélyban született Andrássy Dénes gróf, György gróf 

elsőszülött fia, minden idők egyik legnagyobb, legnemesebb szívű humanistája, 1835 nov-

ember 18-án. Gyermek- és ifjúkorát is nagyrészt Gömörmegyében töltötte s rendkívül ked-

ves, nyájas gyermek volt, a kiért rajongott nemcsak az uradalmi tisztikar és a cselédség, de 

az egész környék értelmisége. Jeles atyja méltó utódát látták benne, noha egészen más haj-

lamokkal. A mennyire merev arisztokrata volt az atya, annyira népszerű volt a kedves kis 

Dénes, a ki mindig örömmel vett részt az uradalmi tisztek gyermekeinek játékaiban, később 

ifjonti szórakozásaiban. Andrássy Dénest nagyon elszomorította, hogy édes atyja 

diplomácziai pályára szánta. Az egyenes lelkű, nyílt szívű, szépművészetek, irodalom iránt 

lelkesedő ifjúnak sehogy sem tetszett a rideg, örökké más és más alakoskodást igénylő pálya, de meg semmi 

kedve sem volt idegen országokban tölteni el életét. Vágya, czélja az lett volna, hogy itthon, a hazában érvénye-

sítse tehetségeit s különösen a gazdasági pályára érzett nagy hajlamot. Atyja azonban Bécsbe, a magyar udvari 

kanczelláriába küldötte, de Andrássy Dénesből nem lett diplomata. 
 

Ez időtájt ismerkedett meg Bécsben egy szép, szelíd, kedves leánykával, a ki teljesen felfogta, megértette az 

elkeseredett lelkű ifjút. Ez a fiatal leány hazát, szülőföldet, mindent pótolt Andrássy Dénesnek, a ki, miután nőül 

vette, ezzel a lépésével a legboldogabb, legideálisabb tűzhelynek vetette meg alapját. Dénes gróf és Francziska 

grófné. Mint Philemont és Baucist fogja emlegetni az utókor ezt a két nevet, melynek személyesítőit az isteni 

gondviselés adta egymásnak. Igazi benső, ideális frigy volt, a mely ezt a két magasztos lényt összekötötte. A 

gyöngéd, finom lelkületű, melegszívű Dénes gróf, a kit az apai ridegség annyira elkeserített, természetszerűleg, 

lelke teljes erejéből ragaszkodott ahhoz az asszonyhoz, a ki nemcsak szerette, de ennek a túlfinom, érzékeny 

léleknek minden rostját megértette, a ki csak neki, érette élt, a ki maga volt a megtestesült jóság, szelídség.  

Nem igen ismerték itthon Andrássy Dénesnét, de ismerték lelke nagyságát, szíve nemességét Kárpátoktól 

Adriáig, és még messze-messze, a haza határain túl is. Soha el nem múló jótéteményeiben él örökké s szívbeli 

tulajdonságait tükrözik levelei, melyekből azok, a kik vele összeköttetésben voltak, keresztényi alázatosságát, 

páratlan jóságát tanulták ismerni. Leveleiből is látszik, milyen boldog egyetértés jellemezte házassági frigyüket, 

mert minden jó cselekedet elrendelésénél ott áll: férjem beleegyezésével, míg Dénes gróf sohasem írta másként, 

mint: feleségem meghagyásából, vagy most, mióta elvesztette: áldott jó feleségem emléke iránt való szeretetből. 

A két ideális, nemes lélek frigyét csak az tudja kellőleg felfogni, a ki tudja, mi egy igazi asszony az olyan 

férfiúnak, a ki az élet sok keserűsége, igazságtalansága után magába zárkózik, kerüli az embert és elfelejt hinni 

minden szépben, nemesben. 
 

Harminczhat évig élt nejével boldog házasságban Dénes gróf, s ez alatt egyszer elhozta Gömörmegyébe is, 

megmutatva neki krasznahorkai ősi várát, a dernői vasgyárat és a hosszúréti kastélyt, a melyben született, 

hoszszan elmerengve gyermek- és ifjúkora emlékein s kegyelettel szemlélve elhúnyt szülőinek arczképét. Ez a 

70-es évek vége felé történt. Azóta csupán neje halála után (1903 márczius havában) tért ismét vissza szülőföl-

dére, a hová kegyeletes czél hozta. Az első kapavágást ugyanis személyesen akarta megtenni ama mauzoleum 
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építésének a megkezdésénél, a melyet elhúnyt nejének emeltet. A bálványozott asszony emlékének szentelt sír-

emlék valóban impozáns lesz s a Krasznahorkaváraljáról Hárskútra vezető állami út és a fenyves közt lévő kies 

fekvésű, szántóföldből kihasított tíz holdnyi területen fog állani. A mauzoleum tisztán faragott kőből készül, 

huszonnégy méter magas kupolája lesz, tetején kereszttel. Igazi műremekbe készül belül a szarkofag, halvány-

sárga és halványrózsaszínű márványból, a kupola belsejébe pedig tizenkét mozaik-angyalt helyeznek el. Meg-

ragadó szép lesz a Mater Dolorosa is, lent a boltban. Az előre elkészített költségvetés szerint, az egész emlékmű 

400,000 koronába fog kerülni. 

Andrássy Dénes gróf rendkívül jól érezte magát a honi földön, a melyet lelkes kormányzója, Sulyovszky 

István még mindinkább igyekszik vele megkedveltetni. A gróf itthon tartózkodásának ideje alatt a 

krasznahorkaváraljai kormányzói lakban lakott, s naponta kisétált a mauzoleum építéshez. Nyájasan beszédbe 

is eredt egyik-másik munkással s a serényen dolgozónak többet ígért. Általában, sokan magába zárkózott, rideg 

természetnek képzelték az elvonultan élő Andrássy Dénest. Pedig ennek éppen az ellenkezője. Csupa szívne-

messég, szívjóság, gyöngédség, a ki (ha fejedelmi adományait említik) szerényen hárít el magától minden dicsé-

retet. Könnyü adni, ha van. - Vagy: Azért van nekem, hogy másnak is legyen - szokta ilyenkor mondogatni. A 

magyar szót helyesen ejti, csak némi gyakorlatlanság látszik ma még beszédjén; a külföldön töltött évek hosszú 

sorának nyoma ez. Bámulatos tájékozottsággal bír azonban mindarról, a mi idehaza történik, rendesen olvas 

magyar lapokat, könyveket s a hazai gazdasági és politikai viszonyok is nagyon érdeklik. Bár rendkívül vissza-

vonultan élt, Gömörmegyében mégis tett egy látogatást, még pedig a megye közszeretetben és tiszteletben álló 

főispánját, pelsőczi Hámos Lászlót keresve fel berzétei kúriájában, a hol úgy a gazda, mint szeretetreméltó neje, 

az ősrégi Badányi család utolsó sarja, igazi magyaros vendégszeretettel látták a házukat megtisztelő, kiváló 

főurat. 

Gömörmegyében, de országszerte is erős az óhajtás, vajha e ritka lelki tulajdonokkal bíró nemes főúr végképen 

visszaköltözködnék hazájába, szülőföldére, a hol bölcsője ringott, és a melynek ölében a legjobb, legnemesebb 

asszonyi szív fog porladni. 
 

Bethléri Andrássy ág 
 

III. KÁROLY. 

Andrássy Józsefnek és a csodaszép 

Csáky Valburga grófnőnek egyetlen 

fia, (III.) Andrássy Károly gróf, nem 

csupán családjának, de korának is 

egyik legkiválóbb embere, díszes he-

lyet érdemel a család történetében. Fi-

atal korában egyike volt az ország 

legszebb embereinek. Háztűznézni 

menvén, előbb az utolsó Koháry le-

ány kezét kérte, de miután ezt már 

anyja előbb Coburg herczegnek ígérte, nem kaphatta meg.  

Az öreg Koháryné kimondhatatlanul sajnálkozott e miatt, 

mert mégis csak szíve szerint valóbb lett volna, ha a dús 

Koháry javak magyar ember kezébe kerülnek, még pedig 

egy olyan testben-lélekben kitűnő magyar emberéibe, mint a minő volt Andrássy Károly gróf. 

A húszas években annyira híres mádi bálok egyikén is kitűnt Andrássy daliás volta, a ki azonban a családi 

vagyon megoszlása következtében, nem tartozva már a pazar fényt kifejteni tudó, dúsgazdag mágnások közé, 

inkább csak a nemes urak leányai körül forgolódott. Így nem közeledett az ország egyik leggazdagabb leánya, 

Szapáry Etelka grófnőhöz sem, a kiről mindenki azt beszélte, hogy herczegnél alább nem is adja. De mit akart 

a sors véletlen szeszélye? A Szapáryékkal éppen egy házban megszállott gróf az emeletről szobájába átszolgáló 

úgynevezett Windofen-on keresztül egyszerre csak hallja, hogy Szapáryné kérdezi leányát, ki tetszett neki leg-

jobban a bálban megjelent úrfiak közül: 

- Andrássy Károly, - felelte Etelka grófnő - ha megkérne, ehhez rögtön hozzámennék. 

Andrássy - a ki már éppen haza készült Gömörbe azonnal kifogatott, felment Szapáryékhoz, megkérte Etelka 

grófnő kezét s nemsokára meg is történt az egybekelés. 
 

A milyen szép, olyan bátor ember is volt Andrássy Károly. Az 1831-iki kolera idején, a zemplénmegyei 

feldühödt parasztok közt mindig fegyver nélkül járt; midőn pedig (1839-ben) Gömörmegyében követválasztást 

tartottak s az Abaffy-párt négyszáz embere fütykösökkel, dorongokkal támadta meg a pelsőczi megyeházán lévő 

győztes ellenzéki tábort, a míg mindenki futásban keresett menekülést, Andrássy a vállát a megyeház ajtajához 

vetve, elkiáltotta magát: Nos, ki mer hozzám nyúlni. ... Bizony minden bot leereszkedett és sértetlenül maradt az 

oroszláni bátorságú férfiú. 
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A reform-küzdelmek idejében különösen arra törekedett, hogy anyagilag erősödjék a nemzet s gazdasági téren 

igyekezett előnyeink kimutatásában. Azt tartotta, hogy egy gazdaságilag konszolidált nemzet, a kor minden 

nagyobb változásait könnyebben kibírja. Politikailag egész életén át az ellenzék zászlói alatt küzdött s különösen 

ötletes, elmés szónoklataival tűnt ki. Tollal is harczolt hazafias érdekeink mellett, s a Pesti Hirlap hasábjain 

pompás tollharczokat vívott a maradi, ócska Augsburger Allgemeine ellen. Értékes önálló munkája, a mely 

német nyelven "Umrisse einer möglichen Reform in Ungarn" czímmel Brüsszelben jelent meg, valamint a Ma-

gyar Vasművekről írt könyve is. Hosszabb ideig foglalatoskodott, mint a Tisza-szabályozás elnöke, mely tár-

sulatnak sok anyagi áldozatot is hozott a nemes gróf. A Tisza-szabályozás gyakorlati voltát illetőleg, mint tisza-

dobi földbirtokos, Dessewffy Marczel gróffal egyetemben, ő indította meg az első mozgalmakat. 
 

A negyvenes évek elején történt, hogy Tisza-Dobon, Széchenyi István gróf elnöklete alatt a Tisza-szabályozás 

tárgyában gyűlést tartottak. Onnan, Debreczenbe készülve, az egész társaság hidason kelt át a Tiszán.  

Erőss Lajos, Szabolcsmegye akkori alispánja, ekkor Széchenyihez fordulva így szólt:  

"Örök dicsősége lesz a grófnak, ha hazánkat boldogító fenséges eszméit végrehajtja". "Nem én leszek az, a ki 

ezeket végrehajtja" - felelé a gróf - mire Erőss kíváncsian kérdezte: "Hát ki?" A gróf látnoki mosolylyal mutatott 

a hidas sarkában gubbaszkodó borzas sihederre. Andrássy Gyula volt az, Károly második fia, a ki tényleg 

befejezte később a nagy Széchenyinek annyi megkezdett munkáját. Ezt a kis epizódot pedig a hatvanas évek 

végén, a már akkor világtalan öreg Erőss Lajos maga beszélte el Kerkápoly Károlynak. 
 

Andrássy gróf bátornak is nevelte fiait s éppen Gyulával, mint egész kis fiúval tette meg, hogy egy szép 

vászon-zsebkendőt adva át neki, melyet éppen egy alsó-sajói jobbágya hozott volt, tréfásan jegyzé meg: "Aján-

dék van benne Manónak, meg neked". A kis Gyula nekiesett a kendőnek s mert újjaival nem bírta kibogozni, 

fogaival látott hozzá. Végre engedett a kötés s a vászon-takaróból Dovecz Mihálynak, egy híres rablónak a feje 

hullott ki, a kit éppen akkoriban (1832 deczember 28-án) akasztottak fel Henczkó és Alsó-Sajó közt s a kinek 

fejét magának kérte el a gróf. Ezzel a koponyával még egy bécsi híres kraneologust is felültetett a tréfát szerető 

gróf. Elküldte ugyanis tulajdonságainak megállapítása végett s a német tudós hosszas elaboratumok után kisü-

tötte, hogy a koponya bizonyosan valami igen erkölcsös úré, főpapé lehetett. Andrássy, mint a német tudákosság 

emlékét eltette a koponyát s az máig is megvan Betléren. 
 

A bányászat és gyáripar felemelésére is nagyon sokat tett Andrássy Károly. Az ózdi vasgyár-egyesületnek 

ideáját ő adta először, s mikor 1845-ben Belgiumba utazott, akkor is a nagyobb vas- és gépgyárak tanulmányo-

zását czélozta. Ebben az útjában érte utól (június 22-én) egészen váratlanul a halál. 

Az 1839-40-iki pozsonyi diétán való működése örökké emlékezetes. Kossuth ismert ügyében tartott beszéde 

egyike a leghazafiasabbnak. Ez az, melyben nyíltan kimondta a nemes gróf, hogy "szabad alkotmányt szabad 

sajtó nélkül" nem képzel. Kapott is gyakran actiót s a nádor akárhányszor rendre utasította. A ritka jeles férfiú 

bizonynyal intéző férfia lett volna szabadságharczunknak, ha a halál oly korán, férfikora teljében, el nem ragadja 

családjától, hazájától és nemzetétől. Méltó apának méltó utódai maradtak fiaiban, a kik együtt és külön díszére 

váltak az Andrássyak jeles családfájának. 

 

ALADÁR. 
 

7Andrássy Manó és Gyula gró-

fok legifjabb öcscse, Andrássy 

Aladár gróf született 1827 feb-

ruár 26-án, meghalt 1903 április 

2-án.  

Mint minden Andrássy, ő is tí-

pusa volt a törhetetlen hazafiságú 

magyar főnemesnek, a ki nagy 

rangjával és vagyonával járó köte-

lességeit mindenkor lelkesen és 

buzgón teljesítette. Mint bátyjai, Manó és Gyula grófok, ő is teljesen magyar nevelésben részesült. Középiskolai 

és egyetemi tanulmányait is magánúton végezte, a szabadságharcz idején pedig, alig 21 éves korában beállt az 

erdélyi hadseregbe s mint ama dicső aera egyik legvitézebb tábornokának, Bem apó-nak hadsegéde, küzdötte 

végig a szabadságharczot, kitartva híven egészen a világosi fegyverletételig. Világos után külföldre menekült s 

hazájába csak az általános amnesztia után tért vissza. 

A békés munka ideje elkövetkezvén, a széles látókörű, nagy tudású, tetterős főúr ebből is kivette részét. Egyike 

volt az elsőknek, a kik az ország ipari és kereskedelmi felvirágoztatása körül buzgólkodtak.  

                                                     
7 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/gomor-kishont-
varmegye-894E/az-andrassyak-irta-grof-vay-sandor-9CCC/ 
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Számos ilyen vállalat egyenesen Andrássy Aladárnak köszönheti alkotását és felvirágozását. A művészetet 

is mindig pártolta, támogatta s már nőtlen korában egyike volt azoknak a fiatal főuraknak, a kik társaikat a 

nemzeti színház látogatására buzdították. Ismeretesek azok az estélyek, a melyeket Csekonics Jánosné pesti 

palotájában, a főrangú világnak az írók és művészek társaságával való egybeolvadására adott. Ilyeneket adott 

Nádasdy Leopoldné is s a főrendezők többnyire Pálffy János és Andrássy Aladár grófok voltak. A grófné 

több ízben meghívta Munkácsy Flórát is, a kit akkor méltán a nemzeti színház legszebb művésznőjének tartottak. 

Pálffy és Andrássy is (a két gazdag házasulandó főúr) nagyon kitüntették a bájos leányt, úgy hogy Nádasdyné 

egy ízben tréfálkozva mondta Andrássynak: 

- Tudja, ha maga még egyszer több tourt tánczol Munkácsy Flórával, mint a comtesse-okkal, többet meg nem hívom. 
 

A fiatal Andrássy nevetett s aztán beosztotta a tourokat. 

A festészetet is kedvelte Andrássy Aladár, valamint a műkincseket is, úgy hogy budapesti palotája valóságos 

kis múzeum. Nagy erényeit méltóan koronázza meg ritka emberbaráti szeretete. Nem egy nyomorgót és szen-

vedőt istápolt. Az ő nemes áldozatkészségének köszönheti fennállását Budapest egyik legáldásosabb intézmé-

nye, az önkéntes mentő egyesület, melynek kezdettől fogva egészen haláláig védnöke volt. A lónemesítés terén 

is sokat fáradozott. Híres volt szigetvári uradalmában a Czindery-féle ménes. Erről egy jó adoma is maradt fenn 

Dunántúl. 

Egy ízben fogadott a pesti kaszinóban, hogy azoknak a híres Czindery lovaknak a farka a földet söpri. Meg is 

írta Szigetvárra, hozzanak fel vagy kettőt. Mikor a lovak érkezését aztán jelezték, azzal a barátjával, a kivel 

fogadott, kimentek a budai pályaudvarra. Beszuszog a vonat s kezdik a két remek állatot kivagonírozni. And-

rássy Aladár csak néz, egyre néz, de nem tud hová lenni a bosszúságtól. A telivér állatok remek, hosszú lompos 

farkát ugyanis (hogy elegánsabbul fessenek) tőből levágatta a gróf direktora. Andrássy, a kiben sok volt a család 

ismeretes humorából, kibosszankodva magát, bement a távíróhivatalba s igazgatójának csak két szót sürgönyö-

zött, de azokat nem tette ablakába a direktor úr. 
 

Az alkotmány helyreállításával Andrássy Aladár főispánságot vállalt s Zemplén vármegyében a közjóért is 

buzogva, ő alapította a homonnai közkórházat. Mint legifjabb gyermek, mindig kedvencze maradt édes anyjá-

nak, gróf Andrássy Károlynénak. Még az osztálynál is mindig az ő javára döntött az anya. Így történt, hogy a 

fiuk nyílazva, Aladárnak jutott Betlér, de Andrássy Károlyné addig kérte legidősebb fiát, Manót, míg az 

engedelmes, ritka gyöngéd fiú a neki jutott Homonnát adta át öcscsének. Míg az öreg grófné élt, itt is lakott 

legifjabb fiával ebben a kastélyban. 

Később, 1862-ben, önálló tűzhelyet alapítva, Wenckheim Leontine grófnőt vezette oltárhoz, a kivel a 

Czindery-javakat kapta hozományul. A grófné is élénk részt vett úgy a budapesti főrangú világ, mint Zemplén 

vármegye társas-életében s mikor 1863-ban ínség dúlt országszerte, a homonnai kastélyban több jótékonyczélú 

előadást is rendezett a szűkölködők javára. A grófi pár boldog házasságából két gyermek, Andrássy Sándor gróf 

és Andrássy Mária grófnő származtak. Andrássy Aladár gróf vitéze volt az aranygyapjas rendnek, a Lipót-

rendnek, valóságos belső titkos tanácsos, kamarás és főudvarmester. Magas életkora daczára a legutóbbi idő-

kig teljesen egészséges volt s csak mintegy tíz nappal halála előtt feküdt ágyba, egy régebbi vesebaj miatt, a mely 

azonban egészen váratlanul, hirtelen véget vetett munkás életének. Az Andrássy testvérek közül Aladár gróf idő-

zött legkevesebbet Gömörben, de valahányszor odalátogatott, mindig örömmel szórakozott kies vidékein. 
 

Mária. 

Törzsének dísze még Andrássy Mária (gróf Andrássy Aladár leánya) Széchenyi Imre gróf felesége. Mint 

serdülő leánykát dicsőült királynénk arra méltatta, hogy Mária Valéria főherczegnő játszótársává hívta meg. A 

főherczegnő rendkívül szerette Andrássy Máriát. Folyton magyarul beszélt vele s a kis grófnő gyönyörű szóej-

tését hallva, gyakran mondta a királyné:"Mégis igazuk van azoknak, a kik azt mondják, hogy Zemplénben a 

Bodrogközön beszélik legszebben, legtisztábban a magyar nyelvet". Ez időben vitte fel Andrássy Mária az ud-

varhoz a Kis Lap-ot is, melynek szép történeteit együtt olvasta, talányait együtt fejtette meg a főherczegnővel. 

Jeles műkedvelő is volt a fiatal grófnő, kedvencz alakja a főrangú társaságnak, a melynek vezető hölgye maradt 

férjhezmenetele után is. Minden üdvös mozgalomban résztvesz s nagy része volt Balatonföldvár alapításában 

is, a mely kies fürdőtelepünk ma már egyike hazánk legszebb üdülő helyeinek. Minden alkalmat megragad, 

hogy a humanitárius czélokra rendezett ünnepélyeken résztvehessen s amazoni kiváltságaival tavaly is kitűnt az 

úrlovasok remek Carousselle-jén. Pompás lovaglása, remek alakja, stilszerű jelmeze egyképen elragadták a 

szemlélőt. Mint családanya páratlan, gyermekei ápolását, nevelésük vezetését személyesen intézi; szóval igazi 

Andrássy nagyasszony, a milyenek voltak ősanyái. 

És íme, hogy bemutattuk a nagynevű családot, látjuk, hogy törzsét vallja az ág - a virág is. Méltó utódai jeles 

ősöknek, a kikben a Rákóczyak atyafisága megőrzött valami őseredeti kurucz-tipust, a független szókimondást 

le- és felfelé. Olyan a jellemük, mint a Tisza homokjából vágott fűzfavessző: sima, de nyers, hajlik de vissza is 

pattan és szembe sújt. Bennük van az a szilaj vérkeringés, a mely Rodostó elégiájában törik meg. Az Andrássyak 

ma sem feledték el, hogy a magyar politikai pálya kereszthordozásának most is Rodostó az utolsó stácziója. A 

magyar államférfiú pályája ma is a lemondás tüzében válik aranynyá. 
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Sándor. 

Andrássy Aladár gróf egy fiút (Andrássy Sándor grófot) hagyott hátra, ki különösen, mint földmívelésünk 

egyik buzgó apostola válik ki s egyike az ország legképzettebb gazdáinak. Azonkívül résztvesz a politikai élet-

ben is s néhány évvel ezelőtt, a disszidensek mozgalmát bölcsen irányítá a Széll-aera előkészítésére s jelenleg 

is mint országgyűlési képviselő tagja törvényhozási testületünknek. Jeles sportsman s különösen nagy vadász-

szerencséje van. Így egy betléri medvevadászat alkalmával egy napon három medvét ejtett el. Neje, Esterházy 

Marietta grófnő, egyike szalonéletünk legvonzóbb alakjainak s boldog házasságukból két fiú: Imre és Mihály 

s egy leány, Margit származtak. 

A hatalmas tölgynek dús lombjai közt mint nyíló rózsák mosolyognak felénk András nemzetségének szépséges 

szép leányai. Miként kiváló férfiakban gazdag ez a jeles család, úgy női is mindenha megannyi példaképei voltak 

a magyar nagyasszonyoknak. 

 

GYULA. 
 

Mint tündöklő csillagok közt fé-

nyét messze világokra lövellő 

meteor, úgy tűnik fel az And-

rássy családban Károlynak a 

második fia, Andrássy Gyula, a 

későbbi nagy kanczellár. 

1823 márczius hó 23-án látta 

meg a napvilágot, még pedig csa-

ládi hagyomány szerint nem Kas-

sán, (mint életrajzaiban olvas-

suk) hanem a gömörmegyei 

Oláhpatakon. Andrássy Károly 

a húszas években ugyanis állandóan ezen a gömörmegyei birtokán tartózkodott s ha gyermek született, azt az 

udvari pap nyomban megkeresztelte s aztán, ha a gróf vagy grófné Zemplénbe utazott, a született gyermeket 

útközben, Kassán, a hol rokonoknál szálltak meg, anyakönyveltették. Gyermek- és ifjúkorának nagy részét is 

Gömörmegyében, a gimnáziumi tanulmányok első osztályait pedig Sátoralja-Újhelyen, mint a piaristák 

konviktora töltötte. Nagyon eleven gyermek volt a kis Andrássy s pajkos csinjeiért egyszer-másszor reászolgált 

a fenyítésre. Egy ízben épen olyan büntetést szabott rá a páter, a mi nem volt ínyére. Fogta hát magát, neki indult 

gyalog Terebesnek. A csörgői országúton érte utól egy lihegve utána szaladó páter. Eleinte fenyegette, de mert 

erre fittyet hányva, még jobban szaladt a kis Andrássy, alkudozni kezdett vele. Miután előbb kikötötte, hogy a 

páter nem közelít felé, azt is megkívánta, hogy minden büntetés elengedtessék. A páter ígérte is, de a fiú komoly 

hangon intett felé: Esküdjék meg. A forró nyári napon, porban és hőségben mit tehetett egyebet a szegény pap, 

esküre emelte két ujját, fogadva, hogy semmi bántódása nem lesz a kis grófnak. Így értek vissza. S-A.-Újhelyre 

s ez volt Andrássy Gyulának első sikeres diplomácziai működése. 
 

A zemplénmegyei nemes fiúkkal szívesen pajtáskodott. Bernáthéknál Kazsuban, a Kandó családnál, 

Kazinczyaknál Migléczen gyakran megfordult s kedvencz pajtása volt egyik Kazinczy-unoka, a vele egykorú 

gróf Vay László. Ezzel, Soós Bizsuval és Bernáth Berczivel egyizben Kazsuban az egész falut holtra rémítették. 

Holmi állati bőrökbe öltözve, arczukat kisubiczkolva, felfeküdtek a Bernáth-kúria tetejére s elhíreszteltették, 

hogy vadak, szerecsenek, a kik, ha leszállnak, az egész falut meg fogják enni. Mindenki elfutott, végre is a 

szolgabíró világosította fel a lakosságot az úrfiak tréfájáról. 

Széchenyi István gróf rendkívül szerette a kis Andrássyt, s mikor egyszer betegen feküdt Pesten, a kezelő 

orvosának, a híres homeopatha almási Balogh Pálnak így szólt: Ön ezerféle jótékony egyletnek az elnöke meg a 

titkára. Egyre lót-fut lelkes, hazafias ügyekben. De tudja meg, nagyobb jót nem tehet hazájával, mintha a kis 

Andrássyt meggyógyítja. Arra kérem, valahányszor oda megyek, Önt is ott találjam.  

Ugyancsak Széchenyi mondogatta mindig a gyermek Andrássynak: Belőled fiacskám minden lehet, a mi 

lenni csak akarsz, még Magyarország nádora is. 

Rendkívül bátor gyermek is volt a kis Andrássy s emlékezetes az a tette, hogy mint siheder, látva Széchenyi 

Istvánt Budára átsétálni az épülő híd lánczain, ő is utána csinálta. Több pajtásai is követték, de ezek, szédülést 

érezve, már az első oszlopnál mind visszatértek: Már én csak átmegyek - kiáltotta vissza Andrássy - s noha 

annyira szédült, hogy néha le kellett ülnie, végre mégis minden baj nélkül átjutott Budára. 

Sokszor kivitték Alcsutra is, a palatinushoz, a hol egyizben Ferencz József Károly főherczeggel (a mostani 

uralkodóval) is labdázott. A kiegyezés előtt, mikor aztán Andrássy valami gazdasági kiállításra hívta meg a 

császárt, ez utóbbi így szólt a grófhoz: 

-Emlékezik még, mikor együtt labdáztunk Alcsuton? - Ettől a percztől kezdve fölragyogott Andrássy Gyula 

csillaga. 
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Politikai pályáját Zemplén vármegyében kezdte s az 1847-48-iki pozsonyi diétára, S.-A.-Újhely választotta 

követül az alig 24 éves Andrássyt. A megalakult felelős magyar minisztérium csakhamar a megye főispánjává 

nevezte ki, de mikor az alvidéki lázadások hírét vette, kardot kötve, megyéje nemzetőrségének élére állott. Ha-

zafias ténykedéseivel annyira megnyerte a magyar kormány bizalmát, hogy Debreczenből külön követül küldte 

Konstantinápolyba. Kossuth Lajos in partibus ezredesi ranggal is fölruházta, de mikor aranytól csillogó, pompás 

díszruhájában Görgeynél tisztelgett, a ruhára nem sokat adó Görgey kissé gúnyosan jegyzi meg: Tudja mit ked-

ves barátom, legjobb lesz, ha én megverem a császáriakat, Kossuth kibékül velük, Ön meg itthon marad és leveti 

ezt a czifra, ruhát.  

Mikor a kiegyezés megtörtént s a száműzöttek hazatértek, Görgeyt Klagenfurtban felejtették. Ekkor András-

syhoz fordult az internált tábornok, megkérdezve, szól-e rá is az amnesztia. Persze hogy szólt. A miniszterelnök 

rögtön intézkedett s mikor Görgey megérkezett, első dolga volt Budára menni s megköszönni Andrássynak 

szíves közbenjárását. 

-Hagyja el, - legyintett hanyagul a kegyelmes úr - Ön nekem nem tartozik köszönettel. Én kiegyeztem az oszt-

rákkal, panaszokkal nem segítünk a hazán. - Ön pedig vonuljon félre.  

Görgey pedig, mikor egy barátja kérdezte, hogy fogadta az omnipotens úr, csak ennyit felelt: Andrássy vissza-

adta nekem a 49-iki kölcsönt. 
 

A szabadságharcz után külföldre menekült s eleinte (mert az édes anyja által küldött pénzt többnyire elemelték 

a levelekből) meglehetős rossz napokat látott. Podgyászt se vihetett, s megtörtént, hogy vele együtt menekült, 

gyermekkori pajtásával, Vay Lászlóval, együtt mosták s térdükön vasalták, illetve húzogatták ki 

fehérneműjöket, minden krajczárt megosztva egymás közt. De az erős napokat sohasem felejtette el Andrássy, 

sem a Kazinczyné úrasszony virágos kis kertjében történt gyermekjátékokat, mert Vaynak fogytig jó barátja 

maradt, s mikor a honvédséget felállították, az első törzstisztek egyikéül őt nevezte ki és József főherczeg mellé 

oszttatta be. Ritka ma az ilyen igaz jó barát, s mint Andrássy Gyula jellemének egyik legfőbb vonását, nem 

hagyhattuk említés nélkül. 

Külföldi bujdosásában ismerkedett meg a csodaszép Kendeffy Katinka grófnővel, a kit nemsokára nőül kért. 

Édes anyja, a menyasszony kálvinista lévén, eleinte nem akart beleegyezni a frigybe. Gyula gróf kapaczitálgatta 

is bájos menyasszonyát, IV. Henrik példájával is előhozakodva: Hát nem érek én meg magának egy misét? 

kérdezte, mire a szellemes Katinka grófnő tréfásan jegyezte meg:  

Már hogyne, de mit érne velem? A ki egyik vallást a másikkal csereberéli, egyben se lehet jó. Nálunk Erdélyben 

legalább ilyen verset csináltak egy konvertált Bánffyra: 

Púpos voltál Bánffy, görbe kálvinista 

Hogy lenne belőled egyenes pápista... 
 

Többet nem erőltette Gyula gróf menyasszonyát. Andrássy Károlyné pedig belenyugodott fia házasságába a 

mely egyike volt a legboldogabbaknak. Irányi Dániel, a ki látta a fiatal pár esküvőjét, ekkortájban azt írta egy 

hazaküldött levelében: "Életemben soha szebb pár embert nem láttam Andrássy Gyula és Kendeffy Katinkánál". 
 

Érdekes, hogy az emigráczió egyik legtevékenyebb tagját, a jeles szabadsághőst, Andrássy Gyulát 1851-ben 

in effigie felakasztották. Az aktust Pesten, az Újépület mellett Both, brünni hóhér hajtotta végre.  

A négyszöget formált katonaság előtt állt a törzshadbíró s mint az igazi kivégzéseknél, harsány hangon kiál-

totta: Die Execution beginnt. Erre a profosz egy fekete táblácskát adott át a hóhérnak, a melyen fehér krétával 

írva állt az elítélt neve. A tábla fölött hurok lógott s ezzel húzta fel a hóhér a bitófára, mely kivégzés díját, 

akárcsak a rendes akasztásoknál, 115 váltó forintokban, nyugta ellenében fizették ki a justifikált Graf Julius 

Andrássyért. 
 

Az olasz háború után, 1860 felé, derengeni kezdett a magyar ég. Édesanyja közbenjárására Andrássy Gyula 

1861-ben amnesztiát kapott, de a Vay Miklós kanczellártól felajánlott zempléni főispánságot nem fogadta el s 

nem állt be a konzervativek táborába. Deák Ferencz is a felirati párthoz csatlakozott s egyik 1861 május 25-én 

mondott nagy beszédében már körvonalozta külügyi viszonyainkat, mondván:  

"A történet azt mutatja, hogy sohasem volt Ausztria erősebb, mint midőn a dualizmus fennállott és sohasem 

volt gyengébb, mint mióta azt erőszakkal megszüntették".  
 

Később is, Deákkal vállvetve küzdve, de a nagyhatalmi állást mindig hangoztatva, egyengette a kiegyezés 

útját. Társadalmi úton is érvényesítette úgy ő, mint ritka kedves társalgású neje befolyását s ekkor csinálta Pákh 

Albert, a szellemes redaktor, a következő bon mot: ,,Vigyázzatok, ha a császárné Sennyeynét csókolja meg több-

ször, akkor a konzervatívek, ellenben, ha Andrássynét - akkor a liberálisok fognak győzni". 
 

Így is lett; mert 1867 február 17-én már megtörtént Andrássy Gyulának miniszterelnökké való kinevezése. 

Leírhatatlan örömöt és lelkesedést okozott ez a kinevezés s Deák könnyezve, "az isteni kegyelemtől Magyaror-

szágnak adott providencziális államférfiú"-nak mondotta. A providencziális férfiú elnevezés holtáig rajta is ma-

radt a grófon. 
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A méltóságok, a fejedelmi kegy magaslatára talán egyetlen magyar államférfiú sem emelkedett annyira, mint 

Andrássy Gyula. Kinevezése után egymást követték a királyi tények, melyek mind Andrássy tanácsadására 

történve, egyre jobban megszilárdították a nemzet és a korona közötti benső viszonyt. 

Határozottsága, ereje, szókimondása, de főként igaz hazafisága nagy népszerűséget szereztek Andrássynak. A 

király nagyrabecsülte, a nép imádta. Alig akadt akkor az országban parasztház, a melynek falán Andrássy hu-

szártábornoki ruhában ábrázolt, olcsó fametszetű, vagy olajnyomású képe ne függött volna. 

Az országgyűlésen továbbra is Deák kezeiben hagyta a vezetést, de ez gyakran meg is nehezítette helyzetét, 

mert még az öreg úrral szemben sem engedett kormányzati ügyekben. Igaz, Deák könnyen megbuktathatta 

volna az Andrássy-kabinetet, de ha mormogva is, mindig engedett. "Mért teszed ezt?" kérdezte tőle egyszer 

pártjának egy tekintélyes tagja. "Hát csak azért, mert tányér akad elég; ha eltörik, se baj. Levesestál azonban 

csak egy van a háznál. Ha ez eltörik, azt bajos pótolni", felelte röviden a haza bölcse. 
 

Mikor dolgozott Andrássy, azt igazán bajos lett volna megmondani. Élete utolsó idejében azt mondta, hogy 

már, mint külügyminiszter rendesen a vasúton gondolta ki beszédeit, ott írt fel egyes szavakból álló jegyzeteket. 

A pedáns rendszert soha se ismerte s néha, délután 5-6 órakor, a megyeri falkavadászatok után, színház előtt 

ment be a minisztériumba s berendelt hivatalnokaival akkor dolgozott. Gondolatmenete, konczipiálása hihetet-

lenül gyors volt. Azt se szerette, ha más lassan, megfontolva tett valamit. Egy alkalommal, minisztertársát, a 

nyugodt, higgadt, nagy stiliszta Horváth Boldizsárt kérte meg, fogalmazna neki egy leíratot a horvát országgyű-

lés megnyitására. Horváth Boldizsár elment s másnap egy remek, gondos munkát tett Andrássy elé. 

- Ez nagyon pedáns, én nem így gondoltam - mondta a premier, - írj másikat. 

Horváth bosszankodott, de azért a második felíratot is elkészítette. Andrássy ezzel sem elégedett meg.  

- Írj mást, ez se az, a minőt én akarok. 

A kabinet legnagyobb stilisztája méregbe jött, de a gróf nem hagyott neki időt. Betuszkolta a mellékszobába, 

ráfordította a kulcsot s utána kiáltotta: 

- Így, most írj, de hamar, mert egy óra múlva indulok Bécsbe. 

Horváth miniszter tolla vágtatott a papíron. Őrületes gyorsasággal szaporodtak a sorok és minden faragás, 

csiszolás nélkül kerültek papírra gondolatai. Mikor készen volt, Andrássy elolvasta az írást s majdnem a nyakába 

borult társának: 

- Így, így, minden teketória és stílusság nélkül, éppen így gondoltam én is - a hogy beszélni szokás. 
 

Azt kívánta, hogy a magamesterségű emberek éppen annyi tehetséggel bírjanak, mint ő, olyan gyorsan gon-

dolkozzanak s különösen megkívánta, hogy félig vagy egyáltalán ki nem mondott gondolatait kitalálják. 
 

Gyors észjárását, hirtelen felfogását azonban semmi sem karakterizálja jobban, mint a következő kis epizod. 

1870-ben, a csalhatatlansági dogma idején, ő felsége elnöklete alatt minisztertanácsot tartottak, a melyre And-

rássy, mint miniszterelnök, báró Eötvös pedig, mint kultuszminiszter, szinte felutaztak. A gróf az egész úton 

vidám meg közömbös dolgokról beszélt. Egyszerre csak Marchegg körül elkomolyodott. Aztán megkérdezte 

Eötvöstől, hogy tulajdonképpen miről is van szó. A pápáról, a magyar püspökökről meg dogmabeli kérdésekről. 

Eötvös elképedt, hogy partnere még azt sem tudja, miről van szó. - Az nem baj, veté ellen Andrássy - Bécsig 

mindent megmagyarázhatsz. 

- De az istenért - kiáltott fel Eötvös - már csak negyven perczünk van. Andrássy biztosította, hogy az éppen 

elegendő. Eötvös nagyot fohászkodott, aztán szörnyen dióhéjba szorítva elmondta a mondandókat. 

- Köszönöm kedves Pepi, mindent megértettem. De azért Eötvös (József) báró szíve ugyancsak dobogott, mit 

fog összebeszélni Andrássy, a kinek első kellett szólni a minisztertanácsban. A gróf, mint rendesen, feladatát 

fényesen oldotta meg. Értelmesen, szabatos kifejezésekkel, a tárgy fölött teljesen uralkodva, mondta el a mon-

dandókat; kijelölve az utat, melyen egy államnak haladnia kell. Andrássy meggyőző beszéde után javaslatát 

azonnal határozattá emelték. Eötvös, a kissé pedáns tudós, alig tudott szóhoz jutni örömében és csodálkozásában 

teljesen átérezvén a königsbergi bölcs mondását: "A zseninek a tudományhoz nincs köze, mert az ő működése a 

művészet körébe tartozik". 

Az irodalmat, művészetet nagyrabecsülte. Azért protezsálta annyira Dóczy Lajos írót is. Mikor aztán Dóczy 

udvari tanácsos lett, tréfásan jegyezte meg a gróf: Vigyázzon magára, mert én ugyan sokszor hallottam, hogy a 

suszterinasok elmések, de azt soha, hogy a suszterlegények is.  

Mikor mint külügyminiszter, oldalán Dóczyval, először hajtatott a vasúti állomásról terebesi kastélyába, na-

gyon sok lengyel zsidót látott az út szélén ácsorogni. Kérdőleg nézett Dóczyra, a ki nyugodt flegmával felelte. 

,,Ezek nem azon csodálkoznak, hogy exczellencziád vitte olyan sokra és külügyminiszter lett, de azon, hogy én, 

a zsidó fiú jutottam odáig, hogy egy gróffal és külügyminiszterrel kocsikázok".  
 

Gömörben, Betléren, Manó gróf szuhovai vadászkastélyában is nagyon szeretett üdülni a gróf. Még kül-

ügyminiszter korában is ez volt a legkedvesebb pihenése. Vadászni is szeretett és kitartó vadász volt. De a sétát 

is kedvelte s akárhányszor fegyver nélkül, csak bottal kezében indult neki és egész kedvteléssel járta be a gyö-

nyörű vidéket. Egy ilyen alkalommal csak későn vette észre, hogy nem hozott botot. Kivett hát lóden-zekéje 
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zsebéből egy görbenyelű kertészkést és egy jókora görcsös ágat levágva, pompás botot faragott magának. Mau-

rer Arthur dr. kísérte éppen, Andrássy Manónak a bizalmas embere. Mikor visszatértek a betléri kastélyba, 

odaadta Gyula gróf a botot Maurernak: 

- Ki tudja lát-e többet, vagy soha, tegye el emlékül doktorkám! 

Akkor történt ez, mikor már nagyon kezdett betegeskedni Andrássy Gyula és csakugyan nem is látta többé a 

doktor, a ki ezt a botot ereklyeként őrzi. 
 

Hohenwart bukása után Beust kanczellárnak az állása is megingott. Ekkor bízta a király a külügyek vezetését 

Andrássy Gyulára. Kormányra jutásakor meglehetősen siralmas helyzete volt Ausztriának, mint nagyhatalom-

nak. Andrássy előbb a német császárhoz közeledett, majd az olasz és orosz udvarokkal szilárdította meg a ba-

rátságot. 1875-ben kelt az Andrássy-féle jegyzék, a mely Bosznia megszállásához vezetett. A magyar közvéle-

mény az orosz elleni háborút sürgette meg előbb, a monarchia azonban az orosz-török háborúban semleges 

maradt. Ekkor már itthon nem volt annyira népszerű Andrássy, de Európaszerte a legzseniálisabb diplomatának 

tartották. A san-stefanoi béke után, a híres berlini kongresszuson ő volt az osztrák monarchia első megbí-

zottja. Bosznia megszállásakor itthon nagyon népszerűtlenné lett s felzúdult ellene a magyar közvélemény. 

Ekkor mondta, Tivadar fiát a hadba küldvén: "Tegye a fiú jóvá azt karddal, a mit az apa tollal elrontott. 

Pedig a következések fényesen igazolták Andrássy politikájának helyességét. Ennek daczára azonban a sok 

támadás már akkor elkeserítette s azzal az indokolással, hogy pihenésre van szüksége, elbocsáttatását kérte, a 

melyet 1879 október 8-án meg is kapott. Mikor először ment Bécsbe, mint nem külügyminiszter, a nép akkor 

is megéljenezte. Egy osztrák kollegája hallva ezt így szól: Lám, ha mi vonulunk el a nép előtt, annyit se mond 

nekünk: szervus  pedig mi itt vagyunk. Exczellencziádnak meg mekkora éljenzést csapnak, pedig elment. 

"Nem pedig, hanem mert," jegyzé meg erre egy kissé keserű mosolylyal Andrássy Gyula. 
 

Visszavonulva sem szűnt meg azonban közügyekkel foglalkozni, kiváltképpen társadalmi téren. Szava mindenütt 

nagy súlylyal bírt, különösen 1885-ben a főrendiház reformjának megállapításakor. Életének ez utolsó szakában 

itthon teljesen visszanyerte közmondásos népszerűségét. Művészeti kérdésekben is súlylyal bírt szava s igen sze-

rette Munkácsy Mihályt, a zseniális magyar piktort. Intimitásukat látva, egyszer valaki meg is jegyezte, hogy talán 

sok is ez a barátság egy volt külügyminisztertől egy volt asztaloslegénynyel szemben. Erre Andrássy hirtelen meg-

kérdi az illetőt: "Ugyan kedvesem, meg tudnád-e mondani, ki volt a külügyminiszter Rafael idejében?" 

- Nem biz én. Felelte az interpellált egy kissé elcsodálkozva a furcsa kérdésen. 

- De azt ugyebár tudod, ki volt Rafael? 

- Már hogyne! Erősítette a kérdett. 

Nos tehát ... Ennyit mondott csak Andrássy, de ez elég volt, mert a gáncsoskodó megszégyenülten vonult félre. 
 

A nyolczvanas évek vége felé mindinkább elbetegesedett Andrássy Gyula és az ország nagy figyelemmel, 

részvéttel kísérte állapotát; halála alkalmával pedig mély és őszinte gyászba borult a haza, de sőt egész Európa, 

a Magyarországot és az uralkodót ért súlyos csapás miatt. És méltán is.  

Évszázadok óta az első magyar ember volt Andrássy Gyula, a ki igazán európai tekintély volt. De bár nagy 

volt, mint diplomata, elsősorban mindig megőrizte hazafiságát. Eminens tulajdonságait méltán csodáltuk, de 

gyöngéit is szerettük, mert ezekben is teljesen magyar volt. Megjelenése, mozdulata, minden magyar volt gróf 

Andrássy Gyulánál s a hol csak megjelent, eszével, szellemével, elragadó kedvességével, elegáncziájával és 

szép külsejével mindenütt imponált. Az akkori legnagyobb politikusok, Gorcsakov, Bismarck barátságukra mél-

tatták. 

Bismarck kedvencz terve volt, hogy egyik fia vegye nőül Andrássy Ilona grófnőt, Gyula grófnak testileg-

lelkileg hozzá hasonlító bajos leányát, de ez, noha a fiatal herczeg többször tett látogatást Terebesen, nem sike-

rült, mert Ilona grófnő kijelentette, hogy csak magyar embernek nyújtja kezét. A mi úgy is történt, mert az első 

vértanú miniszterelnöknek: gróf Batthyány Lajosnak hasonnevű unokáját választotta. 
 

Temérdek élet- és jellemrajz jelent meg a nagy kanczellár-ról, úgy életében, mint halála után is. Ilyen szűk 

keretben azt mind összefoglalni lehetetlen; elég, ha ezekből a következő, igen jellemző részletet adjuk:  

"Andrássy Gyula kezdeményező szellem. Szeme a mozgató erőkre, a tényezőkre irányul. Nem várja meg míg 

mások alkotják meg a helyzetet, megalkotja ő maga. Maga lép föl, befoly az alakulásra, megragadja a vezérszá-

lakat. Tud mindent viszonyítva méltatni. Modora, taktikája sima, hajlékony, kímélő. Egyéniségében sok a férfias 

kellem." 

Mint szónoknak formái szabatosak, mondatai rövidek voltak. Egész előadásán az arisztokrata választékos íz-

lése és urbanitása ömlött el. Jellemtisztasága valódi kristályhoz hasonlatos. Fényes pályáján egyik legdicsőbb 

jellemvonása, hogy míg Rákóczy idejétől kezdve, a trón közelébe jutott főuraink a kegyek sugarát csak nemze-

tiségük megtagadásával élvezve, névleg maradtak csupán magyarok, addig Andrássy Gyula, a milyen igaz 

hazafi volt 1848/49-ben, a milyen odaadással szolgálta a magyar ügyet az emigráczióban, éppen olyan igaz 

magyar maradt a hatalom tetőfokán is és olyan szívének utolsó dobbanásáig. 
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A történetírás más méretekkel fogja megbírálni Andrássy Gyulát még a kortársaknál is és be fogja bizonyí-

tani, hogy nagyobb volt még Bismarcknál is, mert ez csak egy szerencsés hadseregnek tudott diplomácziai nim-

buszt és sikert teremteni, de maradandó nagyot csak Andrássy Gyula gróf művelt, pusztán államférfiui bölcses-

ségével. Ezer éves politikáját döntötte meg a Habsburgoknak, hogy ezer évre szóló új irányt szabjon annak. 

Örökre és megmásíthatatlanul ő szakított Ausztria németországi hegemoniájával, hogy a Keletre való súlypon-

tozás hegemoniáját inaugurálja. Andrássy Gyula grófot az alkotmányos aera óta nagyságban, lángészben és 

szerencsében nem érte utól senki. Az egykori zemplénmegyei főjegyzőből így lett kora legkimagaslóbb férfia. 

És az, a ki ezért a főjegyzőségéért egykor Sennyey Pállal (későbbi politikai riválisával is) viaskodott, meg tudta 

tenni egymaga, hogy ad acta tették Ausztriában azt a nagy horderejű kérdést, a melynek neve németül: Der 

Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland, -és Aachen és Frankfurt helyett Bizancz lett a külügyi törekvések 

végpontja. 

Így azután természetes, hogy majd ama korban, midőn a történelem már csak az eszmék és a statisztika tudo-

mánya lesz, a XIX. századbeli politikusok és államférfiak közt Andrássy Gyula gróf csillaga fog ragyogni 

csupán, kiinduló pontjaként az egyedüli helyes és czélravezető politikának. 

A legnagyobb, legnemesebb szívek egyike az Adria melletti Voloscában 1890 február 18-án szűnt meg do-

bogni. Ott halt meg leggeniálisabb magyar államférfiaink egyike, de hűlt tetemeit hazahozták s itt pihennek azok 

ennek a hazának a földében, a melyet annyira szeretett, a melyé volt életének minden pillanata. A király külön 

udvari futárral küldte részvétét a bánatos özvegynek, Kendeffy Katinka grófnőnek, egy év múlva pedig, And-

rássy Gyula halála fordulóján, meglátogatta budai palotájában, így szólva: 

- Szívem kívánsága volt, hogy önt e mai napon meglátogassam. I. Ferencz József érezte, hogy legigazabb 

tanácsadóját vesztette Andrássyban, a ki mindig csak az igazat mondta, a ki mindig, minden körülmények közt 

szem előtt tartva a nemzeti érdekeket, tiszta bort töltött a pohárba. Igazi providenczionális férfiú volt. Jókedvé-

ben adta nekünk az Isten és évszázadokig várhatunk, míg hozzá hasonlót teremt a magyar föld.  

Neje, később özvegye, malomvizi Kendeffy Katalin grófnő, a híres szép Katinka is egyike volt az ország 

legnépszerűbb asszonyainak. Erdélyből jött közénk és magával hozta azt az igazi fajszeretetet, magyar szelle-

met, a melyekkel a jó sors a Királyhágón túli asszonyokat megáldotta. Mint fiatal asszony évekig élt a száműze-

tésben, mint emigráns vezette oltárhoz Andrássy Gyula. Báró Hübner, akkor Párisban Ausztria nagykövete, 

esküvője előtt meglátogatta a grófnőt, a ki anyjával, másodizben gróf Traun neje, lakott Párisban, s megjegyezte, 

hogy ez egyszersmind búcsúlátogatás, mert ő, mint nagykövet, nem járhat egy emigráns nejéhez. Azt is mondta 

még a báró, hatna oda majd Katinka grófnő férjére, hogy ez kérelmezze amnesztiáját. Ő, (Hübner) majd megteszi 

azután a kellő lépéseket. 

- Oh' világért sem - felelte a grófnő. - Sohasem fogom a férjemnek mondani, hogy olyant tegyen, a mi nem a 

meggyőződése. És valóban, noha a szép magyar hölgy nagyon szeretett volna hazájába visszatérni, még 

Hübnerrel való beszélgetését sem mondta el a grófnak. 

Később aztán, mikor már Andrássy a hatalom polczára került, Katinka grófné akkor is csak annyi részt vett 

férje politikai szereplésében, a mennyit egy lelkes, eszes magyar asszony vehet. De társadalmi téren szalonja 

középpontja volt férje politikai körének. Bája lekötelezte a legkisebbet is, szelleme elvarázsolta a legmagasabb 

polczon lévőket is. Erzsébet királynénak haláláig kedvencze maradt Katinka grófnő, s mikor haláláról érte-

sült, azonnal magyar nyelven írt részvétsürgönyt küldött leányának, Batthyány Lajos grófnénak, úgyszintén 

ravatalára egy remek virágokból font koszorút. 
 

Andrássy Gyula fiai: Tivadar és Gyula is inkább Zemplénmegyében töltötték el gyermek- és ifjúkorukat, ott 

is élnek most is birtokaikon. 
 

Tivadar. 

Andrássy Tivadar gróf - a nagy kanczellárnak idősebb fia - született 1857 július 10-én, v. b. t. t., országgyűlési 

képviselő, egy ízben a képviselőháznak is volt az elnöke. Úgy a politikai, mint a társaséletben nagy szerepet 

játszik. A boszniai okkupáczió (1878) idején ő is, éppen úgy, mint Géza gróf, résztvett a hadjáratban s azóta 

is tartalékos tisztje a hadseregnek. 

Tivadar grófot, éppen úgy, mint öcscsét, Gyulát (a kitűnő politikai írót) egyik leginkább szereplő, aktív po-

litikusunkat, a ki politikai horoskopok szerint, a miniszterelnöki tárcza legvalószínűbb várományosa, magyaro-

san, nyíltnak, bátornak nevelte édes atyjuk. Még azt sem szerette, ha a fiúk túl úriasan, nagyon halkan beszéltek 

s ezért vasúti utazások alkalmával akárhányszor hangosan olvastatta fel őket. "A magyar mindenkinek a szemébe 

néz és bátran megmondja a mit akar". Ezt tartotta a nagy kanczellár is. 
 

Az ifjú grófok kedves mulatságai, a szőlőskei szüretek, a ránki bálok voltak és sokat mulattak a híres újhelyi 

czigány, Mányi Lajos hegedűje mellett. Tivadar gróf már régebben megnősült, gróf Zichy Rezső és Péchy 

Jaqueline grófnő leányát, az elbájolóan szép Zichy Eleonora grófnőt vezette oltárhoz, a kitől több leánygyer-

mek származott. A grófi pár budai szalonja egyike a magyar főváros legelegánsabb főúri termeinek s Tivadar 

gróf különösen képzőművészeti dolgokban is hangadó s nagy szerepet játszik. 
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Andrássy Gyula Ifj. 

Andrássy Gyula gróf (II.) egyike a legképzettebb, legalaposabban tanult főuraknak, kinek nagy tudása nagy 

szellemi tehetségeivel párosul. Fátuma az, vagyis inkább providencziális végzete, hogy atyjának, I. Andrássy 

Gyulának szelleme nehezedik reá. Egyre ő vele hasonlítják össze. Pedig egy családtagban annyi fényesség, 

annyi szellem, századon át csak egyszer összpontosul s a dicsőség átka, ha ugyanannak a családnak többi nagy 

tehetségű, jeles tagjait éppen a legnagyobbal hasonlítják össze. Andrássy Gyula gróf (II.) aktív politikai mű-

ködése mellett még igazi szoba-tudós is. Napokat, éjtszakákat tölt könyvtárában, íróasztala mellett, egyre ku-

tatva, dolgozva s több rendkívül érdekes és becses munkával gazdagította már honi tudományos irodalmunkat. 

Gyula gróf még nőtlen és felváltva Budapesten és Tisza-Dobon lakik, a hol pompás kastélya van. 

 

MANÓ. 
 

A legidősebb, Manó, a vasgróf néven is-

mert kiváló férfiú, 1821 márczius 3-án, 

Oláhpatakon pillantotta meg a napvilágot. 

Első nevelését Peregriny Elek vezette, 

majd Tatán, a piaristáknál hallgatta és fe-

jezte be a gimnáziumot. Egyetemi tanulmá-

nyai után nagy külföldi utakat tett, majd 

1847-ben Zemplén vármegyében kezdte 

meg nyilvános pályáját. Az 1847-48-iki di-

étára Tornamegye választotta követnek, 

majd ugyanebben a vármegyében lett főispán. A szabadságharcz elmúltával hosszabb keleti utazásra indult s 

különösen Indiát tanulmányozta. Tapasztalatait nagy gonddal és szép változatos stílussal leírt munkában "Utazás 

Kelet-Indiákon" adta közre. A rajzokat is maga készítette a gróf s ezek Európa szerte méltó figyelmet gerjesz-

tettek. Általában igen jó tolla volt s még, mint egészen fiatalember, 1843-ban igen változatosan és szépen írta le 

Petrisevich Horváth Lázár lapjában, a Honderü-ben európai utazásait.  

Az ötvenes esztendőkben, elvonulva a közélettől, birtokain élt s azoknak javításával, gyarapításával foglal-

kozott leginkább. Ugyanez idő alatt remek képtárát és ritkasággyűjteményét is szaporította. Mint a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja is munkásságot fejtett ki s 1860-ban tartott székfoglalójában kiváló indítványo-

kat tett a régiségtár regenerálása érdekében. Saját régiség- és numizmatikai gyűjteményét is szakszerűen leírta s 

bemutatta híres történelmi gyűrűinek a rajzait. Régiséggyűjteményében megvan Korvin Mátyás nyerge, kardok 

Rákóczytól és egyik Bebeknek a sisakja. Ritkítja párját Indiákról magával hozott etnografiai gyűjteménye is. 
 

Andrássy Manó gróf élete, működése szinte összeforrt Gömör vármegyével. Közéletében mindig szeretettel 

vett részt s itt, Oláhpatakon, majd később az általa újra épített pompás betléri kastélyban üdült legszíveseb-

ben. Szádvári erdőségeiben rendezett vadászatai országos hírre jutottak s a ki csak közéletünkben számot tévő 

férfiú volt, mind megjelent azokon. Itt vadászott nála Milán király, számos külföldi notabilitás, de azért a 

gömörmegyeieket, nevezetesen a rozsnyóiakat sem feledte el s egyik legkedvesebb, legkitartóbb vadásztársa, 

háziorvosa, dr. Maurer Artúr volt, a kit különben nemcsak orvosának, de benső barátjának is tartott és nagyra-

becsült a nemes gróf. 

Ritka geniális, ötletes ember volt Manó gróf, olyan emlékezőtehetséggel, a mi ritkítja párját. Jegyzeteket alig 

csinált, de ezért évek múlva is emlékezett eseményekre, számadásokra, nevekre és arczokra. Páratlan volt mun-

kabírása is. Kiterjedt és egyre gyarapodó birtokain egyedül ő maga intézkedett mindenben, így gömörmegyei 

vasbányáinál is, a melyeknek jövedelmét szakszerű műveltetéssel megkétszerezte. Zemplénben ő vásárolta meg 

a mező-laborczi uradalmat, építtette a fejedelmi szépségű parnói kastélyt. Figyelmét, érdeklődését semmi sem 

kerülte el, tevékeny részt vett a zempléni gazdasági egyesületben, sok ideig elnökösködött a rozsnyói lövész-

egyesületben s egy ízben a lövészkirály czímet is elnyerte. A politikai pályán, mint Rozsnyó város képviselője, 

buzgalommal, és sikerrel működött. Mint szónok, kissé akadozott; de ötletes, talpraesett beszédei mindig nagy 

tetszést arattak. 
 

Ő benne is, mint öcscsében, Gyulában, nagy mértékben megvolt az Andrássyak híres "schlagfertig"-sége. 

Rendkívül kedélyes és noha takarékos, de nagyon jószívű ember volt. A családi annalesek számtalan jóízű 

adomát őriztek meg róla, a melyek mutatják, hogy erényeiben, szokásaiban, de még jelentéktelen hibáiban is, a 

minő a hirtelen harag és a túlságos egyenesség, ízig, vérig magyar ember volt. 

Az adomák sokaságából tollhegyre veszünk egyet-kettőt, a melyek közül az első talán a legjellemzőbb. Manó 

gróf igazi puritán-természet volt. Sohasem kapkodott külső fény, rendjel, vagy ilyesfajta kitűntetés után. Neje 

(nőknél nagyon is érthető gyöngeségnél fogva) már inkább kapott a rangon s gyakran bíztatta férjét, tegyen 

lépéseket a v. b. t. t. rangért, a mivel a kegyelmes czím jár. Egy félszó is elég lett volna. Gyula gróf akkoriban 

mindenható volt az udvarnál, szinte lesték, mivel szerezzenek neki örömet. Andrássy Manó gróf azonban ezt 

a félszót se mondta ki, de hogy, hogy nem történt a dolog, még is csak megérkezett a kinevezés. Egyszerre 
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rohanták meg a gratulánsok. A czeremóniákat, különösen a sok beszédet gyűlölő gróf, hogy szabaduljon a szó-

özöntől, hazaszökött egy kicsit Betlérre, szétnézni. Alig érkezett meg, lakosztálya előtt köhécselést hall, majd 

pedig szerény, tiszteletteljes kopogtatást. 

- Bujj be -kiáltotta Andrássy Manó bosszankodva, hogy még itt sem hagyják békében. Nyílik az ajtó és élén 

a major-domussal, megjelen az egész kastélybeli cselédség. A major-domus, kezében egy irtózatos bokrétával, 

nagyot köszörülve torkán, imigyen kezdi: 

- Nagyméltóságú gróf, Kegyelmes Urunk ... 

Tovább azonban nem folytathatta a valóságos belső titkos tanácsos úrnak szánt gratulácziót, mert a gróf hir-

telen az asztalra vágva, olyat mondott, hogy a major-domus ijedtében elejtette a bokrétát, a háttérben szorongó 

komornák, kulcsárnők meg kézilányok irtózatos sivalkodással úgy elszaladtak, mintha csak seprűvel kergették 

volna őket. 

Az is jó, mikor a gróf nem sürgönyözve kocsiért, egyik zempléni vasúti állomáson felült egy fakó szekérre, 

melynek girhes lovát egy pajeszes lengyel zsidó dirigálta. Öt forintban alkudtak meg s mert a kastély jó messze 

feküdt, az eső meg szakadt, a gróf nem is sokalta a díjat. Útközben aztán beszélgetni kezdett a vendég meg a 

kocsis s utóbbi megkérdezte utasát, vajjon üzleti ügyben megy-e a kegyelmes úrhoz. 

Manó grófot nagyon mulattatta, hogy a zsidó nem ismeri s kíváncsiságot színlelve kérdezte, milyen ember is 

hát üzleti ügyekben az az Andrássy Manó. 

- Ó - bizonykodott a zsidó - pompásan érti az üzletet. Azt ugyan be nem csapja senki, mert száz zsidón meg 

örményen is túltesz. 

Épen a kastély elé értek már. A szolgák nagy hajlongva szaladtak a kegyelmes úr elé, a szegény zsidó pedig 

majd elájult ijedtében. De a gróf csakhamar megvígasztalta és őszinte szókimondásáért dupla fuvarbérrel hono-

rálta. 

A nyolczvanas években egy geniális, de rendkívül fegyelmezetlen természetű magyar író titkároskodott Manó 

gróf mellett. De gyakran megtörtént, hogy épen mikor legjobban kellett volna, akkor nem volt kéznél. Akár-

hányszor a "Zenélő órából" vagy a "Komlóból" fiakkeren czitáltatta elő Manó gróf. Barátai meg is kérdezték, 

miért tartja a renyhe, rendetlen frátert, mire így felelt: 

- De pompásan ír. Mellettem megél, ki tudja, ha elhagynám, anyagi gondokkal küzködve; tudna-e még ilyen 

jól dolgozni. 

Akárhány tönkrement urat segélyezett, azt tartva, hogy ezekre fér rá legjobban a segély, mert dolgozni nem 

tanultak, koldulni pedig nem mehetnek. Neje, született Pálffy Gabriella grófnő, palotahölgy és csillagkeresztes 

dáma, ifjúságában egyike volt az arisztokráczia legszebb asszonyainak. Az Andrássynéknak szintén egyik kiváló 

mintaképe a grófnő. Nemes és gyöngéd hitves, páratlanul gondos és szerető anya; gazdag egyéb női erényekben 

is. Jótékonyságát a sajómenti apró községek ma is áldják, a hol mindig enyhíteni igyekezett a nép nyomorát. De 

különös érdeme, hogy noha vasszorgalmú férjének a vagyon szaporításában és megtartásában segített, a hol 

kellett, mindig kellően reprezentálta családja fényét és tekintélyét. 
 

Manó gróf boldog házasságából öt gyermek, négy leány és egy fiú maradt életben, két fia még zsenge korában 

térvén meg apáihoz. Gyermekeit is magyarosan, magyar szellemben nevelte s még az sem volt egészen ínyére, 

hogy Géza fia, noha hírneves család sarját, de osztrák főrangú hölgyet vezetett oltárhoz s csak akkor nyugodott 

meg, mikor látta, hogy menyéből igazi jó magyar asszony válik, méltó a régi ősanyákhoz. 
 

Még első fiú unokájának, a szépen fejlődő, jeles tehetségű Károlynak a születését megérte, a minek az emlé-

kezetére nagyobb alapítványt is tett. Noha hetven év terhe nyomta Manó gróf vállát, erőteljes, életvidám férfiú 

volt, se vadászat, se nagyobb utazások fáradalmaitól vissza nem riadva. Így, egy alkalommal örömmel indult 

Görzbe, hogy ott időző övéit fölkeresse. Útközben mérges pokolvar keletkezett a tarkóján. Rá se hederített s 

övéihez érve, sem akart orvost hívatni. Azonban akarata ellenére is orvost hívattak, de már akkor késő volt. 

Hirtelen halála országszerte szomorúságot okozott. Kivált a hol ismerték az egyenes szívű, jó Manó grófot, 

mindenütt őszinte könnyeket hullattak érte. Végrendeletében úgy intézkedett, hogy fia, Andrássy Géza gróf az 

általa kijelölt földbirtoktestből majorátust alkosson s ezt vonalán mindig a legidősebb fiú örökölje. Andrássy 

Manót koszorús írónk Jókai, következőleg jellemezte: Valódi magyar nagyúr volt, szabadelvű, eszes ember, a 

ki ősi vagyonát saját eszével és szorgalmával megkétszerezte. 

 

Manó gróf leányai. 

Andrássy Manó gróf négy leánya: Irma: herczeg Esterházy Miklósné, Etelka: herczeg Odescalchi Gézáné, 

Natália: gróf Széchenyi Aladárné és Karolina: gróf Karátsonyi Jenőné, mind igazi típusai a vérbeli magyar 

hölgyeknek. Irma különösen halált megvető bátorságával tündöklött, mint amazon s lovaglási ügyességénél csak 

lóismerete volt nagyobb. Ezt oly elismert tökélyre fejlesztette Andrássy Irma, hogy dicsőült Erzsébet királyné, 

lóvásárlásai közben akárhányszor magához kérette s megmutatván neki az alkuban lévő állatot, így szólt: "Mit 

mond hozzá édes Irma, megvehetjük?" S rendesen Irma grófnő szakavatott véleménye döntött. Mióta asszony, 

férjével remekszép pottendorfi kastélyukban lakik, a mely egykoron a Nádasdyaké volt, a hol a vértanú Nádasdy 
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Ferenczet is elfogták, hogy Bécs-Újhelyre, a börtönbe, majd a vesztőhelyre hurczolják; de itt, Ausztriában is 

szívben, lélekben megmaradt magyar asszonynak. Ilyen férje is, a ki legörömestebb lát magyar vendégeket szép 

kastélyában. Ilyenkor különösen magyarosan megy minden s ha áthajt vendégeivel a Lajthán, mindig figyel-

mezteti őket: Vigyázat, már magyar földön vagyunk, s ostorát felemelve mondja Urak! kiáltsuk: éljen a haza! 

Gróf Karátsonyi Jenőné magyar érzülete is hasonló nővévéréhez, e mellett kitűnő gazdasszony s úgy bánlaki 

kastélyában, mint budai palotájában közmondásos rend van, a hol "aranyért sem lehet egy porszemet találni". A 

téli szezonban fényes házat visznek a fővárosban gróf Karátsonyiék s egy ízben, pazar pompájú báljukon, a 

királyt is maguknál látták vendégül. 

Gróf Széchenyiné, Andrássy Natália ritka kedvesség, vidám pajzánság és szellemesség által tűnt ki, s igazi 

lelkes magyar asszony az idősebb nővér, Andrássy Etelka, Odescalchi Gézáné is. 

 

GÉZA. 
 

A jelenleg élő Andrássyak ifjabb nemzedéke: Andrássy Géza gróf (Manó gróf 

és Pálffy Gabriella grófné fia), született 1857 július 28-án.  

Jelenleg Rozsnyó város országos képviselője. Jeles apának jeles fia, a ki nagy 

szerepet játszik úgy köz- mint társaséletünkben. Az 1902-ben oly remekül sike-

rült főúri lovas-játéknak ő volt egyik legfőbb és legagilisabb rendezője. 

Érdekes ennél a momentumnál megemlíteni, mennyire magyaros nevelésben 

részesülnek Andrássy Géza gróf gyermekei, a ki osztrák főrangú hölgyet, 

Kaunitz Eleonorát vett nőül. Géza gróf atyja, a törzsgyökeres Manó gróf ezért 

egy kissé nehéz szívvel is volt, de mikor látta, mennyire gyorsan megmagyaroso-

dott menye, annál nagyobb öröme telt benne. 

Valóban szorgalmas is volt a fiatal grófné s mikor egy ízben magyar tanárnője vasárnap azt kérdezte, vegye-

nek-e ma leczkét, így szólt: 

- Tudja, hogy nekem mindig ünnep, ha magyarul tanulhatunk, de soha sincs ünnep arra, hogy elhanyagoljuk. 
 

Rövidesen annyira megtanult magyarul Andrássy Gézáné, hogy ma már olvas, levelez magyarul s beszédén 

alig érzik meg az idegen kiejtés. Gyermekeit magyaros szellemben és mindenképen kiváló irányban neveli. 

Andrássy Géza fiai tehetséges, kedves, szerény fiúk, a kikben semmi főúri gőg, sem fennhéjázás nincs. Ezt 

írtják is a szülők s most még czímezni sem engedik őket. Így egy alkalommal, mikor egy vidéki földbirtokos az 

idősebbet Károly gróf-nak mondta, a gyermek édesanyja helyreigazította a szólót: 

- Ő még nem gróf - csak Károlyka. 
 

Megható az a testvéri szeretet, a mi a két fiút összefűzi s ha valamelyik beteg, az egészséges nem távozik ágya 

mellől s mindenképen igyekezik szórakoztatni. Olvasni nagyon szeret mind a kettő, kivált a magyar, hazafias 

könyveket kedvelik. Károly jó lovas is már s kitűnően lő czélba. 

A sport minden ágát kultiválják Betléren s különösen híresek az őszi nagy vadászatok. A társaság színe-java 

ád itt akkor egymásnak találkozót s kitünően érzi magát mindenki, a mi nem is lehet másként oly szíves házi-

gazda, mint Andrássy Géza s olyan úrasszony mellett, mint Kaunitz Eleonora grófnő. 

A Betléren tanyázó vadásztársaság többnyire a Szádvár és környékén fekvő erdőségekben vadászik, de ked-

velt kirándulóhely Szulova is, a mely vadásztanya a Rozsnyóról Iglóra vezető állami útnak a baloldalán, a 

Pozsálló hegyláncz folytatását alkotó hegyen van. 

Valóságos kis tündérlak ez a vadászkastély, a mely a magányos vadonban meglep japáni házakra emlékeztető 

tetőzetével, folyosóival, faragványaival. A déli oldalnak üvegfala van, a melyen át szabadon látható a szálas 

fenyőkkel ellepett hegyoldal. A szobák oly kényelemmel vannak berendezve, hogy még Ottó főherczeget is 

meglepték, a ki már több ízben volt Andrássy Géza vadászvendége s a kiváló főúri család körében a lehető 

legjobban érezte magát. 

Andrássy Géza politikai működését nem tekintve, irodalom- és műbarát is, a ki különben maga is pompásan 

rajzol; különösen mestere a torzképeknek. Az Andrássyaknál különben valósággal öröklött hajlam a torzkép-raj-

zolás. Már Manó gróf atyja, Andrássy Károly is ismeretes volt arról a tulajdonságáról s Betléren a többek közt 

látható a híres liberális főúr egyik torzképe, a mely a hajdani gömörmegyei pecsovics-okat ábrázolja megkapó 

közvetetlenséggel. Manó gróf karikaturái igazi remekművek voltak, de nagyon ügyesek Géza gróf rajzai is.  
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ADALÉKOK AZ ANDRÁSSYAKRÓL  
Pozsonyi József 

  

8Az ősi székely nemes Andrássy Márton fia, Péter 1575-ben rossz politikai döntést hozott. A János Zsig-

mond halála miatt megüresedett erdélyi fejedelmi székre pályázó Báthory István ellenében Bekes (Békessy) 

Gáspárt támogatta. Az Erdély státuszát, Magyarország és Erdély viszonyát meghatározó speyeri egyezmény 

létrejöttében jelentős szerepet vivő, az elhunyt fejedelem legfőbb tanácsadója, életének utolsó éveiben gyakorta 

helyette döntéseket hozó Bekes 1575. július 9-én a kerelőszentpáli csatában vereséget szenvedett, emiatt hívei 

menekülni kényszerültek Erdélyből. Andrássy Péter, mint Csíkszék bírája 2000 lovast vezényelt Bekes tábo-

rába. Az augusztus 8-án tartott kolozsvári országgyűlés Bekes híveit fejvesztésre és jószág elkobzásra ítélte. 

így került Magyarországra a csíkszentkirályi birtokos és előnevet viselő Andrássy Péter.  

A bécsi udvari haditanács a Magyarországra menekült Andrássy Pétert 1578. július 21-én Krasznahorka 

várkapitányává nevezte ki. 

A család hosszú évtizedekig küzdött, hogy megszerezze a krasznahorkai várat és a hozzá tartozó uradalmat, 

míg végre Andrássy Péter unokája, II. Andrássy Mátyás (1693-1654) III. Ferdinánd adományából 1642-

ben a vár birtokosa és örökös ura lett. Ugyancsak ő szerezte meg felesége révén a tiszadobi uradalmat is. A 

Tisza mentén fekvő Szabolcs megyei település 1405-ben a Doby, de 1422-ben már a Monoky (vagy Monaky) 

család tulajdonában volt. 

Ez az ősi, Szabolcs vármegyei család a 17. század közepére (1643-ban) fiúágon kihalt, és a fiúsított Monoky 

Anna (egyébként Andrássy Mátyás felesége) kapta meg Tiszadobot. E házasság révén kerültek az Andrássy 

család tulajdonába a korábbi Monoky-javak, a monoki, csetneki és somosi uradalom. 
 

Mátyás fia, Miklós a török elleni háborúkban személyes vitézségével is kitűnt, előbb Szatmár mellett, majd 

Illóknál és Érsekújvár alatt. Érdemei elismeréseként az uralkodói kegy aranysarkantyús vitézzé, majd a já-

szok és kunok kapitányává tette, míg végül I. Lipót bárói rangra emelte, később Gömör vármegye főispán-

jává és királyi tanácsossá nevezte ki. 
 

Az 1676-ban bárói rangra emelt Andrássy Miklós fiai, István és György I. Lipót királytól 1695-ben visz-

szakapták régi erdélyi javaikat is. így a csíkszentkirályi és krasznahorkai előnév már vitathatatlanul megillette 

a családot.  

A Rákóczi-szabadságharcban három Andrássy küzdött tábornoki rangban a fejedelem oldalán: Pál, György 

és István. Ez utóbbi a „kocsmai generális" néven híresült el, és ő Jókai regényének, „A lőcsei fehér asszony"-

пак a főszereplője. 
 

Ugyancsak kardot kötött Rákóczi oldalán a ferences rendi barát, Andrássy Miklós is, a „dervis generális".  

A szabadságharc tábornokai közül Andrássy István volt a család betléri ágának megalapítója, Andrássy 

György pedig a monoki ágé.  
 

Később 1766. szeptember 17-én a monoki ágból (ifjabb ág) II. Andrássy István és gyermekei, Miklós, Klára 

és Anna grófi rangra emeltettek.  

Az agg Andrássy István György nevű fia csak 1797-ben született második feleségétől, Festetics Máriától!  
 

A betléri ágból (idősebb ág) pedig Károly tábornok és gyermekei: 

Károly, József, Lipót, Rebeka és Amália 1779. december 17-én részesültek grófi rangemelésben. 

 

A Tisza-szabályozás és az Andrássyak 

A hazai folyószabályozások már a 18. században megkezdődtek. Az I. Ferenc király által 1807-ben szentesített 

XVII. tc. teremtette meg a vízrendező és vízszabályozó társulatok működésének jogi alapjait. A királyi kamara 

az évtizedeken keresztül szorgalmazott folyamszabályozási munkák irányítására kiemelkedő képességű arisz-

tokrata földesurakat állított. Ilyen királyi biztos volt gróf Károlyi Antal (1774—1785 között) a Szamos és az 

Ecsedi-láp szabályozása érdekében; a neves költő, báró Orczy Lőrinc (1774-1782 között) a Bodrog és a Felső-

Tisza vizeinek rendezésénél; a Habsburg Birodalom hadmérnök tábornoka, báró Vay Miklós (1803-1824 között) 

a Tisza-völgy szabályozásánál. 

A betléri ágból István egyenes ági leszármazottja a tőketerebesi nagybirtokos és politikus Andrássy Gyula 

(1823-1890) az Osztrák-Magyar Monarchia kiegyezés utáni első miniszterelnöke, illetve közös külügymi-

nisztere lett. Az ő tiszadobi birtokán, az Urkom dombon tette meg Széchenyi István 1846. augusztus 27-én 

az első ünnepélyes j e l k é p e s kapavágást a Tiszaszabályozás megkezdésekor. 

Itt kell megjegyezni, hogy (bár általában a betléri ágból származó Andrássy Gyula személyével szokás kap-

csolatba hozni a Tisza-szabályozást) jelentős szerepet vitt ennek előmozdításában a monoki ág leszármazottja, 

gróf Andrássy György (1797-1872) is. Ő az Akadémia egyik alapítója, aki az 1838-as pesti árvíztragédiát 

                                                     
8 https://adoc.pub/adalekok-az-andrassyakrol.html 
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személyesen is megtapasztalta, hiszen a vész napjaiban Széchenyi Istvánnal járták csónakon a vízbe omlott 

várost. Egyik későbbi beszéde és írása szerint: „A pesti romlás képe előttem van mindég, nem szabadulhatok 

tőle... nézeteim... főczélja a Kormány és az Ország figyelmét ezen közszerencsétlenségre nézve, mennyire tőlem 

telhetik, élénkíteni. "  

Ennek a szándékának és gondolatának az eredménye lett az 1840. március 13-án a király által szentesített, a 

Duna és egyéb folyók szabályozásáról szóló IV. tc. Ugyancsak ő volt, aki 1832. szeptember 4-én Széchenyi 

Istvánnal felkereste William Tierney Clarkot Hammersmithben a budapesti Lánchíd ügyében. 
 

A Tisza-szabályozásban fontos szerepet töltött be Andrássy Manó gróf (Kassa, 1821 - Görz, 1891.) is. A 

nagybirtokos főnemes az Alsószabolcsi Tiszaszabályozási Társulat vezéralakja volt.  

Számtalan cikket és tanulmányt írt a szabályozás pénzügyi és szervezeti kérdésiről. A kiegyezés utáni időszak-

ban Gömör vármegye főispánja volt, és jelentős szerepet vállalt a Tiszavölgyi Társulat újjáalakításában. 

 

Andrássy Gyula grófot 1845-ben választották meg a Felsőszabolcsi Tiszaszabályozó Társulat elnökévé. 

Ugyancsak ez év október 9-én jött létre a Tisza-dobi Társulat, melynek szintén elnökévé választották. A Tár-

sulat székhelye Tiszadob, majd Tokaj, s végül 1891-től Debrecen lett. Az ő kezdeményezésére alakult meg 

1846-ban az Első Tiszagőzhajózási Társaság, és egyik alapító tagja volt a Tiszavölgyi Társulatnak is, mely-

nek Lónyay Menyhért halála után 1890-ig, élete végéig ő lett az elnöke. Politikai pályája Sátoraljaújhely válasz-

tókerülete országgyűlési követeként, majd Zemplén vármegye főispánjaként kezdődött. A szabadságharc alatt 

mint főispán vezette a megyei nemzetőrséget a pákozdi és a schwechati csatában. A bukást követően több 

mint tíz év kihagyás után, 1860-ban kapcsolódott be újra a közéletbe. A '67-es kiegyezés során a király 1867. 

február 17-én őt nevezte ki magyar miniszterelnöknek, majd az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügy-

miniszterének. 

 

Kastélyok a Tisza partján 

Az 1860-as években Tiszadobon építette fel Andrássy Gyula Szabolcs vármegye, de talán egész Kelet-Ma-

gyarország legszebb és legimpozánsabb kastélyát. „A kastély díszes parkban, fennsíkon áll, szép kilátást nyújtva 

a mögötte kanyargó Tisza erdőborított partjaira. Belső berendezése egész múzeuma az értékes bútoroknak, mű-

tárgyaknak és festményeknek." – írta Vendé Aladár.  

E kastély berendezését és a kastélyparkot csak a külügyminiszter fia, szintén Gyula (1860-1929) csináltatta 

meg. Andrássy Gyula Katalin nevü unokája (Andrássy Katinka) nagykárolyi gróf Károlyi Mihálynak, a Ma-

gyar Köztársaság elnökének volt a felesége. 

Visszatérve Tiszadobra, a külügyminiszter Gyula testvérének, „Aladárnak (1827-1903) is van itt egy régi, 

kisebbszerű kastélya " - olvashatjuk a vármegye monográfiájában. Hozzátesszük: ez az a kastély, amelyiket 

2005-ben szépen felújítottak, és a polgármesteri hivatal székel benne. 

Ebben az alig háromezer lakosú, eldugott kis községben még egy harmadik kastély is található, gróf Andrássy 

Manóé (1892-1953). 

 

Hídépítési lobby 

Aladár fia, Sándor (1863-1946) 1927-től éveken keresztül lobbizott egy Tiszadobnál építendő vas Tisza-híd 

megépítése érdekében. Az állandó vas Tisza-híd felépítése érdekében folytatott küzdelem eredménytelen maradt 

a korszak súlyos gazdasági problémái, s talán nem utolsó sorban az ellenérdekű lobbi - Miskolc, Debrecen vá-

rosok és dr. Balthazár Dezső tiszántúli református püspök úr hajdúböszörményi birtokai miatt jelentkező egyéni 

érdekei következtében. Végezetül szeretném megjegyezni, hogy ez az ősi magyar nemes család napjainkra a 

legtöbb ágon kihalt. (Gr Andrássy Gyula és gr. Andrássy Manó örökösei, férfiágon kihaltak.) Az utolsó férfi 

leszármazott a betléri ágból kanadai állampolgár. (Aki Andrássy Károly a 3. fiának Aladárnak /1827-1923/ a 

leszármazottjai.) 
 

                                                                
                               Csíkszentkirályi és krasznahorkai             GRÓF ANDRÁSSY GÉZA 

                          Andrássy család 1766-os grófi címere;     Mátyás templomi halotti címere  
                                                                                             FIDELITATE ET FURTITUDINE  

                                                                                                      (hűség és bátorság)  
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ANDRÁSSY GÉZA OLYMPIAI SZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGEI 
ANDRÁSSY GÉZA NOB (1907-1938) TAGJA, MOB (1908-1927) ELNÖKE  

 

9Eleinte csak Athénról volt szó… 

1895. december 19-én, a világon hatodikként jött létre (a Magyar Olimpiai Bizottság a MOB jogelődje) az 

Olimpiai Játékokat Előkészítő Magyar Bizottság, a francia, a görög, az amerikai, a német és az ausztrál társ-

szervezet után. (1 évvel a NOB Párizsi megalakulása után.) Az 1863-ban létre hozott NEMZETI TORNA EGYLET 

(NTE) vállalta az előkészítés feladatait, és a kezdeti ódzkodás ellenére később a tekintélyes MAGYAR ATHLÉ-

TIKAI CLUB (MAC) vezetői is csatlakoztak az ügyhöz. 
 

Az első években ez csak jelentéktelen kis szervezet volt, amely meghúzódott a nagy sportklubok árnyékában, 

és az első olimpia után újra is kellett pozícionálnia magát, hiszen okafogyottá vált a működése. Mivel Párizsnak 

odaítélték a második játékot, Kemény Ferenc a szervezet véglegesítésének szentelte az idejét, és 1899. novem-

ber 10-én az NTE-ben meg is tartották az „Országos Olimpiai Nagybizottság” (még mindig nem Magyar Olim-

piai Bizottság) alakuló ülését. 
 

Aztán már az 1900-as évek elején végérvényesen az arisztokrata gyökerű atlé-

ták (MAC) fémjelezte vonal győzedelmeskedett Magyarországon a Kemény által 

is preferált polgáribb tornászok felett a sportirányításban, ezért ő hamar eltűnt a 

színről, helyette nagy formátumú figurák vitték az olimpizmus ügyét. Berzeviczy 

Albert is 1904 januárjában lemondott, miután kinevezték közoktatási miniszterré. 

Az utód, a közszeretetnek örvendő gróf Széchényi Imre Atlétikai Azövetségi 

elnök egy év regnálás után 1905-ben elhunyt, őt gróf Teleki Sándor követte. 

Időközben a NOB 1907-es hágai 9. (márciusban) megrendezett ülése után 

(ahol Andrássy Gézát beválasztották a NOB testületébe) a hazai kultuszkor-

mányzat elérkezettnek látta az időt arra, hogy végleges Magyar Olimpiai Bi-

zottságot állítson fel, az addigi ideiglenes szervezet helyett.  

1908. január 30-án került sor az „igazi” MOB alakuló ülésére a Nemzeti Lo-

vardában. (Melynek elnöke Andrássy Géza volt ekkor már.)  

A MOB első elnökének gróf Andrássy Gézát, társelnöknek a MAC háznagyát, Muzsa Gyulát választották, 

titkárnak Lauber Dezsőt nevezték ki. 
 

Ez az erős, immár a NOB által is teljes jogú tagként elfogadott Magyar 

Olimpiai Bizottság (MOB) valódi születésnapja. Innentől volt értelme 

komolyan a budapesti olimpiarendezésen is gondolkozni, amit őseink 

meg is tettek. 

Már az első újkori játékok tervezésekor, (1896 előtt) vélhetően csak 

csalinak dobták be a magyar főváros nevét (bár Kemény idehaza körbe-

haknizta az ötlettel az illetékes minisztériumokat), hogy a büszke görögök mégse lépjenek vissza a rendezéstől.  

Ugyanígy már az 1916-os olimpiát is elhozták volna Magyarországra, de ekkor még Berlin beelőzött, ám az 

1920-as házigazdáról döntő előzetes szavazáson már vita nélkül Budapest volt a befutó.  

Aztán jött az első világégés, az 1916-os olimpiát meg sem rendezték, 1920-ban pedig nemhogy mi láttuk volna 

vendégül a világot, de az a háborús vesztesek egyikeként hallani sem akartak még a részvételünkről sem, ahogy 

azt az 1915-ben Párizsból Lausanne-ba költöző NOB 1919 tavaszán (természetesen nélkülünk) eldöntötte. 

(Magyarország, pontosabban Budapest, ezt követően az 1936-os, az 1940-es, az 1944-es, az 1960-as olimpiára 

pályázott. A 2012-es, majd /ki ne emlékezne?/ a 2024-es nyári olimpia megrendezésében is gondolkodott, de ha 

el is jutottunk a kandidálásig, különböző okok miatt egyik próbálkozásból sem lett végül semmi.) 
 

Az olimpizmus az antwerpeni olimpiától való száműzetésünk miatt nem roppant meg Magyarországon. Sőt. 

A klebelsbergi kultúrpolitikának, a maihoz hasonlóan stabil bástyája volt a sport, és ebben nemcsak a szabadidős 

(Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter megfogalmazásában: tömeg) sport, hanem az elité is 

kitüntetett figyelmet kapott. A mindent átszövő centralizálásnak viszont a MOB is áldozatul esett, hiszen 1928. 

január 1-jei hatállyal elbukta önállóságát (hivatalosan az Országos Testnevelési Tanács IV. számú szakbizott-

sága lett), és hosszú időre, egy rövid időszakot leszámítva több mint hat évtizedre az illetékes magyar állami 

sportirányítás szárnyai alá került. 
 

Magyarok a NOB-ban 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságban 1908-tól gróf Andrássy Gyula lett a ma-

gyar tag, (1907-ben megválasztva) aki mellé egy évvel később második magyarként 

Muzsa Gyula is csatlakozott. Utóbbi egészen 1946-ig be is töltötte e funkcióját. Andrássy-t 1938-as halála 

                                                     
9 https://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/125-eves-az-olimpizmus-magyar-kepviseloje-a-mob-2800885 
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után, 1939-től a kormányzó nagyobbik fia, a sportrajongó ifj. Horthy Miklós követte, aki faramuci módon 

egészen 1948-ig megmaradt a világszervezet tagjának (hivatalosan életük végéig szólt a NOB-tagok mandá-

tuma), el lehet képzelni, ezzel mekkora fejfájást okozva a szovjetek által megszállt, a kommunista hatalomátvé-

tel felé rohamléptékkel haladó Magyarországnak. 
 

1908-1928 között volt gr. Andrássí Géza a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, 1907-1938 között a 

(NOB) Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is a tagja. (Az alábbi információkat olvashatjuk még.) 

 
10Biographical information 

Type IOC member 

Sex Male 

Full name 
Geza Gyula Sandor Janos Maria Csikszentkiralyi es krasznahorkai•Andrássy de Csíkszentkirály 

et Krasznahorka 

Used name Géza, Count•Andrássy 

Born 22 July 1856 in Budapest (HUN) 

Died 29 August 1938 in Budapest (HUN) 

Title(s) Count 

NOC  Hungary 

Biography 
Géza, Count Andrássy studied law in Budapest and Genève, and then studied in the United States in 1881. 

He was the owner of the Andrassy Iron Works, which he later sold, and was well-connected in the European 
social set before World War I. Andrássy was an intimate of Crown Prince Rudolph and a good friend of England’s 
King Edward VII. He served as a Member of Parliament (1891-97, 1910) and sat in the Upper House from 1898 
until his death. Count Andrássy was a big supporter of horse racing, polo, motor sports, and sailing, and served 
as President of Hungarian Athletic Club. During World War I, Count Andrássy served as a colonel in the Hussars, 
and his war actions led to his suspension by the IOC in 1919. He was not reinstated at the 1921 IOC Session 
although the matter was discussed. 

Organization roles 

Role Organization Tenure NOC As  

President Magyar Olimpiai Bizottság  1905—1927 HUN Géza, Count Andrássy 
 

Member International Olympic Committee  1907—1938 HUN Géza, Count Andrássy 
 

Special Notes 
 Listed in IOC Members of the Nobility (Count)    

(Itt kb. 60 count, lord, don, marquess, bey, baron van. E korban a sportélet létrehozásában döntő szerepük volt. 

 

Életrajz fordítása: 

Gróf Andrássy Géza jogot tanult Budapesten és Genfben, majd 1881-ben az Egyesült Államokban tanult. 

Tulajdonosa volt az Andrássy Vasműnek, amelyet később eladott, és az I. világháború előtti európai társa-

dalmi világban is szorosan kötődött. Andrássy közeli barátja volt Rudolf koronahercegnek és jó barátja VII. 

Edward angol királynak. Országgyűlési képviselő (1891-97, 1910), 1898-tól haláláig a felsőházban ült.  

Andrássy gróf a lóversenyzés, a póló, a motorsportok és a vitor-

lázás nagy támogatója, a Magyar Atlétikai Egyesület elnöke volt. 

Az első világháború idején Andrássy gróf ezredesként szolgált a 

huszároknál, háborús akciói miatt a NOB 1919-ben felfüggesztette. 

Az 1921-es NOB-ülésen nem helyezték vissza, bár az ügyet tárgyal-

ták.  
111912-ben még azonban a Stockholmi Olimpián ott volt. 

(Lásd maratoni futás startja.) 
 

Egy év múlva I. Ferenc József császárral találkozott az Olimpia 

érdekében, és végül az 1920-as Olimpia rendezési jogát sikerült is megszereznie. Ami végül nem valósulhatott 

meg. (Újabb eredménytelen próbálkozás volt az 1924-es Olimpiára.) 
 

Fontos információk ezek. Lásd a lóversenyzés és a póló (ami közismert volt eddig is) mellett a motorsportokat és a 

vitorlázást is támogatta. Továbbá, hogy gr. Andrássy Géza az I. Világháborúban ezredesként a huszároknál szolgált.   

                                                     
10 http://www.olympedia.org/athletes/899018 
11 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/435371-konske-polo-ci-golf-priniesol-ich-k-nam-majitel-kastiela-v-betliari/ 

http://www.olympedia.org/place_names/642
http://www.olympedia.org/place_names/642
http://www.olympedia.org/countries/HUN
http://www.olympedia.org/organizations/148
http://www.olympedia.org/countries/HUN
http://www.olympedia.org/organizations/1
http://www.olympedia.org/countries/HUN
http://www.olympedia.org/lists/53/manual
http://www.olympedia.org/countries/HUN
http://www.olympedia.org/countries/HUN
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1907 NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉSEK & OSTENDE A LONDONI OLIMPIÁHOZ KÉSZÜLÉS 
 

Andrássy Géza 1907 májusától megválasztott NOB tagként, mind aktív sportoló, mind pedig a magyar 

sportélet támogatójaként aktívan közreműködött az 1908-as Londoni Olimpia sikere érdekében.  

Ez magyarázza a 2007-es nemzetközi póló mérkőzéseket, melyen személyesen is részt vett, és legfőképpen 

az Ostendei helyszín megválasztását. 
 

OSTENDE, Belgium 

 
1907 07 12 Ostende,  

BPC 4:3 Angol 

 

 
1907 07 17 Ostende,  

BPC 4:1 Frankfurt 

 

 

 

 

FRANKFURT, Német Császárság 

 
1907 július 27-én Frankfurtban 

Kontinentális viadal kezdődik  

10 csapat 150 Polo Pony 
 

 
július 29 hétfő 

Nevice Cup; Berlin 7:1 Frankfurt 

Champion Cup; 

Spanyol Rugby 12:2 Frankfurt 

Angol 9: 3 Magyar 

Spanyol 6:4 Angol 

FRANKFURT, Német Császárság 

 
1907 kedd július 30. 

Magyar BPC 7:2 Frankfurtiak 

 

 
1907 szerda július 31. 

Spanyol 5:3 Magyar 

BPC Kontinentális II. helyezés 

 

 
szerda júl. 31  

szamarak ruhaversenye 

 

 

 

 

 

 

A Belgiumi Ostendében is 1907 július 12-17 már több nemzet csapata jött össze.  

A Német Császárságban lévő Frankfurtban pedig már igazi kontinens viadal zajlott. 10 csapattal 150 polo 

pony-val, ahol a Magyaroknak sikerült a Kontinentális II. helyezést elérni. 
 

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért mentek pont az olyan messzi Ostende-be a magyar póló játékosok? 
 

A Frankfurti, vagy a Hamburgi klubbal már rendszeres volt a kapcsolat, de Ostende nem illik e képbe. 

Igen feltűnő az is, hogy ennyi külföldi verseny látogattak, és maga a kontinentális viadal is újdonság volt. 
 

A kérdésre a választ az 1908-a Londoni Olimpia híre adja meg. Ugyanis Ostende-ből indultak a hajók Ang-

lia irányába. Tehát az Ostendei (és persze a Frankfurti út is) valójában az Olimpiai felkészülést szolgálta. 

Úgy gondolkodhatták, ha az utat bejárják Ostende-ig, onnantól már csak egy rövid hajóút kell, és már Ang-

liában is vannak.  
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1908-AS ELCSALT LONDONI OLIMPIAI 9:2-ES GYŐZELEM  
 

A Vadász- és Verseny-Lap 1908 július 10-i pénteki számának 377. oldaláról érdemes kiemelni egy külön-

leges hírt, mely szerint a Budapesti Póló Club csapata 

két nappal előtte (1908 jún. 8-án) a Wimbledon Park-

ban 9:2 arányban győzött a Brigade of Guard csapat 

felett a Londoni Olimpiádon. 

Eddig ugyanis mindenki úgy tudta, hogy Magyar Pó-

lósok csak egyedül az 1936-os Berlini Olimpián szere-

peltek, ahol IV. helyezést értek el. Ehhez képest ez egy 

szenzációs új hír. 

Az ókori görög Olimpiai játékokat i.sz. 393-ban Theodosius császár tiltotta be (mint pogány szokást) a 

kereszténység nevében. 1896-ban viszont újra Görögországban tartották meg az első újkori olimpiát. 

A következő alkalommal 1900-as, május 14-től október 28-ig tartó Párizsi Olimpián volt először póló, 

(más lovas sport nem is volt) melynek mérkőzései május 28-június 2-ig tartottak, és ott volt elődöntő és döntő 

mérkőzés is!  
A három vegyes (Olimpiai) csapat mellett (akik az első 3 helyezést vitték el) egyedül (a negyedik helyezést elérő) 

Mexico indított csak nemzeti csapatot. A következő St. Louis-i Olimpián, 1904-ben nem volt póló verseny. 
 

12 Második alkalommal 1908-ban, az április 27-tól, október 31-ig tartott, Londoni Olimpiádon volt póló.  

A póló versenyszámok, (az utólagos, hivatalos adatok szerint) azonban csak június 18-21-ig, vagyis pusz-

tán 3 napig tartottak, ahol csak 2 napon, és csak mindössze csak 2 mérkőzést tartottak.  
 

A 6 hónapig tartó Olimpiánál, miért kellett ilyen hamar, 2 játéknappal befejezni a póló játékokat?  

Mi magyarázhatta, hogy nem várták be a Magyar Póló Csapatot? Pedig lett volna rá bőven idő!  
 

 
Hivatalos adatok az 1908-as póló mérkőzésekről 

 

A legfeltűnőbb, hogy a hivatalos adatok szerint csak a 3 angol csapat kirívóan, csak a fenti 2 mérkőzéssel 

döntötte el, igen gyorsan a helyezéseket. A Roehampton csapata két elsöprő erejű győzelmével valóban jo-

gosan kapta meg az I. helyezést.  

Ugyanakkor vajon, miért nem játszott egymás ellen a Hurlingham és az Ireland csapat a 2-3 helyezé-

sért? (1900-as Párizsi Olimpián is volt külön mérkőzés a 3-4 helyezésért!) 

A Hurlingham és az Ireland csapat is ekkor még csak 1-1 mérkőzést játszott, nem hivatkozhattak tehát 

arra, hogy a lovaikat óhajtották kímélni. Miért volt, hogy csak 1-1 mérkőzést játszottak e csapatok, és utána ki 

is osztották mindkettőnek az Olimpiai II. helyezést?  

Miért? Nem a játékért érkeztek oda? Miért nem játszottak egymás ellen a 2.-3 helyért, ha már ott voltak? 
 

                                                     
12https://hu.wikipedia.org/wiki/Lovasp%C3%B3l%C3%B3_az_1908._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olim-

piai_j%C3%A1t%C3%A9kokon 
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Erre lehetséges magyarázatot keresve csak az merülhet fel, hogy az akkori kissé kiforratlan (amatőr) szerve-

zésnél, két pólós klub is elindította az 1908-as Londoni Olimpia póló sport számának a megszervezését.  

A Hurlingham és a Brigade of Guard csapat klubja is, és köztük ebben úgy tűnik külön vetélkedés folyt. 

A Brigade of Guard jobban állt azzal, hogy hozzá legalább egy külföldi (magyar) csapat is bejelentkezett. 

(Ez is annak köszönhetően történhetett, hogy Magyarországon kezdődött el elsőként a póló a kontinensen.) 
 

A Hurlingham Clubhoz csak még 2 hazai, angol klub csapat jelentkezett be, viszont a Hurlingham volt 

közismerten a híresebb klub. Így végül ez esetben, e külön „versenyszámban” utólag feltehetően ez dönthetett.  

Ehhez viszont az is kellett, hogy nagyon gyorsan lezárják a versenyt, még mielőtt a magyar csapat 

megérkezik Angliába! (Máskülönben befuthattak volna oda is, hogy jöttek ide is játszani!) 
 

Valószínűleg ezért kellett ilyen hamar eredményt is hirdetni, mivel felmerült bennük is, hogy oda is elmehet 

a magyar csapat. Az meg eléggé feltűnő lett volna, ha ott vannak, de nem engedik őket játszani! 

Ez lehet a teljesen logikus magyarázat, hogy miért kezdték el ilyen korán és zárták is le ilyen gyorsan, két 

versenynappal a mérkőzéseket. Ezért hirdettek gyorsan eredményt, a 2-3 helyezésért vívott mérkőzés nélkül.  

Így mire a magyarok odaértek már, azt mondhatták: -Sajnos, ők elkéstek, már vége a versenynek! 
 

Az Olimpia 6 hónapig, még egészen október 31-ig tartott, semmi más nem indokolta e hirtelen befejezést. 

Csak agy dolog zavarhatta meg a Hurlinghami szervezést, a magyarok érkezésének híre. 

Akkor még eléggé szervezetlen volt az Olimpia. (Nem volt olyan hivatalos szervezés, és mint manapság, 

rádió, tv, internetes közvetítést stb.)  

A Magyarokat egy másik, a Brigade of Guard klub hívta meg az Olimpiára,. Abban a tudatban mentek, 

hogy ott zajlik az Olimpia póló versenyszáma. (Brigade of Guard csapat ellen fölényesen győztek is, és persze, 

hogy leadták a hírt. Előző évben is megverték az angol, ahogy a frankfurti póló csapatot is.) 

A VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP 1908 július 10-i cikke szerint, július 8-án szerdán volt a BUDAPESTI POLO 

CLUB 9:2 Brigade of Guard mérkőzés. Ehhez jóval előbb, még június vége előtt meg kellett megérkezniük, 

mert a lovaikat legalább 2 hetet pihentetni kellett a hosszú vonat, majd hajóút után. A magyarok pár ezer 

kilométert utaztak vonaton a lovaikkal, majd át kellett kelniük hajóval a La Manche csatornán is.  

Úgy lehet kalkulálni, hogy a június 21-i 2. póló mérkőzés idejekor érkezhettek meg, de érkezésük híre meg-

előzhette őket. Az előző évben az angol csapatot is Ostendében megverő, magyar csapat jövetele és érkezése 

fontos hír volt, nem lehetett titok. Egy dom Miguel bragança herczeg és két magyar gróf érkezése jelentős 

társadalmi eseménynek is számított, melyről a helyi sajtó biztosan beszámolt már jó előre. 
 

Tehát Hurlingham club által szervezett 3 csapat mérkőzéseihez is nyugodtan bekapcsolódhatott volna a 

magyar csapat. A három angol csapat otthon volt, nem kellett utazniuk sehova sem, nyugodtan tárgyalhattak, 

várhattak volna, és amennyiben erre a szándék meg lett volna, meg is tudtak volna egyezni.  

(Az Olimpia sport szellemisége szerint legalább illett volna ezt megpróbálni! A magyar csapat megérkezéséig 

mondhatták ugyan azt, hogy nem is tudtak róla, de a hírekből tudniuk kellett, hogy meg fognak érkezni. 

Nyilvánvalóan elítélendő módon, a magyar csapat bevonása helyett, feltűnő gyorsan eredményt hirdettek, a 

2-3 helyezésért vívott mérkőzés nélkül, kirívó módon!) 
 

A sport diplomáciában már láttunk éppen elég hasonlót. Az 1920-as Olimpián például nem vehettek részt a Vi-

lágháborúban vesztes államok sportolói. Nem mellesleg Magyarországtól, Budapesttől elvették a rendezés jogát! 

Az 1936-os Berlini Argentína 11-0 Anglia mérkőzés után pedig úgy döntött az angol sportdiplomácia, a 

szövetségeseikkel, hogy többször nem is lesz póló az Olimpiákon. 
 

  
Hurlingham 1875; VII. Edward Wales-i herceg családjával;1908 Hurlingham győztes Roehampton csapat  
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ANDRÁSSY GÉZA LOBBIZÁSA AZ 1916, 1920, 1928-AS BUDAPESTI OLIMPIÁÉRT 
 

Miután Andrássy Géza Magyarország NOB képviselője lett 1907 márciusában (majd 1908-ban MOB 

elnök is) folyamatosan azon fáradozott, hogy az Olimpia, és azon belül magyar érdekeket képviselje.  

(Ennek része volt az 1907-es, olimpiára felkészítő lovaspóló turné, majd 1908-as Londoni Olimpián való 

póló csapat részvétele is.)  
 

13Elsőre az 1900-as párizsi világkiállítás alkalmával került sor lovassport részvételre, de akkor csak a lo-

vaspóló volt olimpiai szám. Az 1902-ben tartott torinói versenyen mérkőztek az osztrák-magyar monarchia 

lovasai első alkalommal más nemzetek lovasaival, de ez nem olimpiai verseny volt.  

A Londoni Olimpia (amit Róma korábban megkapott, de 1907-ben lemondott) előkészülete idején (1907 

júniusában Londonban megtartott Horse Show) már foglalkoztak a gondolattal, hogy a svéd Clarence Rosen 

gróf javaslatára a lovaglást is az olimpiai számok közé felvegyék. (Mint látható Svédországnak is egy arisz-

tokrata volt a NOB képviselő, ezért volt akkoriban nagyon fontos, hogy gróf Andrássy Gézának kiváló kapcso-

latai voltak az Európai uralkodó családokkal és arisztokráciával.) Ekkor gróf Andrássy Géza, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság tagjaként rögvest egy tiszteletdíjat adományozott. (Jelenleg Lausanne-ban őrzik, az Olim-

pia Múzeumban.) Azonban csak 1912-ben a Stockholmi Olimpián valósulhatott meg, hogy Jean Cariou   szá-

zados elnyerje azt.  
 

Andrássy Géza e kapcsolatrendszerének kialakulásában nagy szerepet játszott nagybátyja Andrássy Gyula 

(Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere) is, aki sok fontos emberrel Betlérre látogatott az ő édesapjához 

a Vasgrófhoz vadászni. (Így Gézával is találkoztak, majd később már hozzá érkeztek.) A vadászatnak akkor is 

igen fontos szerepe volt a diplomáciában. (Lásd Betléri Vadászatok fejezetet.)  

Andrássy Géza sportszeretetének, példamutatásának, szervezési munkájának és anyagi lehetőségeinek is 

fontos szerepe volt abban, hogy a Magyar Sportélet megfele-

lően fejlődhetett. Nagy segítségére volt a MOB által megválasz-

tott társelnöke Muzsa Gyula is. 

1908-ban igen sok magyar sportoló juthatott el az Londoni 

Olimpiára és jól szerepeltek a magyar versenyzők. (6. hely.) 
 

141909-ben egyszerre vadászott betléri kastélynál Henrik 

porosz herczeg, a német császár testvéröccse, és József fő-

herceg is, és feltehetően akkor is szóba hozhatta Andrássy 

Géza az Olimpia rendezési jogát, hiszen 1907-től NOB kép-

viselő, 1908-tól NOB elnök volt.  
 

(Lásd Betléri vadászat képeit. 1909 nov. Betlér gr. Andrássy Géza a Szulovai medvevadászatra indulva gép-

kocsin Henrik /1862-1929/ porosz királyi herceggel, és a vadászat képei. lóháton balról Henrik, majd puskával 

szintén ő, míg jobbján József főherceg. A 3. képen pedig a teríték medvékkel.) 
 

    
 

                                                     
13 http://csiobudapest.hu/kis-magyar-lovassport-tortenelem/ 
14 http://www.huszadikszazad.hu/cikk/a-betleri-vadaszat 
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Szulova vadászatra készülődés; Henrik és József főhercegek 2 vadkan, 1 medve teríték; Szulovai vadászok 

 

1912-ES STOCKHOLM OLIMPIA 
 

Andrássy Géza természetesen elutazott a Stockholmi Olimpiára is. Erről készült képek megtalálhatóak a 

Betléri kastély gyűjteményében. (Lásd alább a stadionban készült képeket.) 
 

   
 

1913-ban Ferenc Józseffel is találkozott Andrássy Géza az Olimpia rendezése ügyében. A dualista beren-

dezés részeként, ahogy önálló kormánya, parlamentje, hadereje, (és sok más önálló intézménye), úgy termé-

szetesen önálló olimpiai bizottsága is (MOB) volt Magyarországnak. Ugyanakkor Ferenc József, ahogy osztrák 

császár, úgy magyar király is volt. 

Tehát az ő támogatása is fontos 

volt. (Már csak azért is, hogy Bécs 

ne akarjon ellenpályázattal élni.) 
 

1914-re elkészültek az Olimpiai 

helyszíni tervek is az Újpesti szú-

nyogszigeten. (Lásd az Újpesti Szúnyog-szi-

geti beépítési terveket, I. betűvel jelzett 

250x100m-es pólópályával is természete-

sen. Sőt „kotorék pálya” is volt.) 
 

Kiderült az is, hogy miért volt fontos a né-

met herceg fogadása is, hiszen a Német csá-

szárság (Berlin) is pályázott az olimpiára. 

Végül az a megoldás született, hogy Berlin 

megkapja az 1916-os Olimpia rendezési 

jogát Budapest pedig 1920-as rendezési 

jogát Muzsa Gyulának is köszönhetően. 
 

(Lásd Az Újság 1912 07 01-es száma, ahol a Stockholmi Olimpia ered-

ményeit is közlik, ahol a svéd király maga osztotta ki a teniszverseny díjait. 

Valamint a Pesti Napló 1913 nov. 30-i számában a tudósítást.) 
 

151904-ben a Párizsi NOB gyűlésen Antwerpen kiprovokálta a szavazást az 1920-as olimpia ügyében, ahol 

21:7 arányban szavaztak Budapest javára. (Később mégis Antwerpenben rendezték meg a győztesek meg azt.)  
 

(Később még felmerült az 1928-as Budapesti Olimpia pályázata is. Erről már az 1914-től MOB társelnöknek 

megválasztott Muzsa Gyula tárgyalhatott, mivel korábban Andrássy Gézát felfüggesztették a NOB tisztségéből, 

mivel részt vett I. Világháború honvédő harcaiban. Ráadásul Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 1928 január 

1. dátummal megszűntette a MOB önállóságát. Ez vezethetett oda, hogy Andrássy Géza 1927-ig volt csak a 

MOB elnöke. Muzsa Gyula még tovább folytatta munkáját.)  

                                                     
15 http://olimpia.hu/120-eve-1895-december-19-en-alapitottak-a-mob-ot-torteneti-visszatekintes 
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1920-AS BUDAPESTI OLIMPIA RENDEZÉSI JOGÁNAK ELRABLÁSA 
 

16Vae victis (közismert latin szállóige), jelentése: „Jaj a legyőzötteknek”.  
 

I. e. 390-ben egy Brennus vezette gall hadsereg tönkreverte Róma csapatait az alliai csatában, majd ki-

fosztotta a védtelenül maradt várost. A fellegvárba szorult római védők közt éhség, az ostromlók közt is éhezés, 

de járvány is dúlt, így mindkét fél szerette volna befejezni a harcot. 
  

„Ekkor a szenátus ülést tartott s felhatalmazta a katonai tribunusokat a tárgyalásra” – írja Livius Q. 

Sulpicius katonai tribunus és Brennus, a gallus sereg vezére találkoztak, és megállapodva, ezer font aranyban 

(327 kg) határozták meg a római népnek (a világ jövendő urának) váltságdíját. Ezt az önmagában is szégyen-

letes dolgot még egy felháborító cselekedet tetézte. A gallusok hamis súlyokat hoztak elő, s a tribunus tiltako-

zására az arcátlan gallus ráadásul még a kardját is (a mérő súlyokat tartalmazó serpenyőbe) dobta, s elhangzott 

a rómaiaknak elviselhetetlenül hangzó kijelentés: „Jaj a legyőzötteknek!” 
 

Nos, a magyarok sem jártak jobban. Miután az országot megszálló csapatok kirabolták az országot, (vittek, 

ami csak mozgatható volt), 1920 június 4-én ránk kényszerített Trianoni békemegállapodás elvette országunk-

tól a népesség 63,5%-át, területének 71,4%-át, sőt hatalmas háborús jóvátételre kötelezték, de még a korábban 

megszavazott 2020-as Budapesti olimpia rendezési jogát is elvették Magyarországtól. Ezzel sem elégedtek 

meg, a sportolóinkat is eltiltották a részvételtől! (Andrássy Géza ez ellen nyilvánvalóan tiltakozott, így aztán 

NOB tagságát is el óhajtották venni, de mivel az életfogytig járt, „csak” felfüggesztették. Mondván hogy har-

colt a hazájáért, de ki nem harcolt érte?.) 
 

17 A korabeli sajtó így írt róla: „A mi magyar címertől ékes atlétáink nem mehetnek a jövő év tavaszán olimpiai 

babért szedni Antwerpenbe és vívóink (a világ legjobb vívói) sem védhetik meg Stockholmban szerzett olympiai 

bajnokságukat. Gyűlöletből, konokságból és tipikus John Bullra valló kí-

méletlen haszonlesésből olyan védőgyűrűt húzott az angol sport Antwer-

pen, az antwerpeni olympiász köré, hogy a magyar sport csak a távoli 

szemlélője lehet az 1920 nyarára tervezett belga olympiásznak” – szá-

molt be 1919 decemberében csalódottságát és dühét alig leplezve a 

Sporthírlap újságírója. A száz évvel ezelőtt, 1920. április 20-án kezdődött 

VII. nyári olimpia az első világháborúban győztes nagyhatalmak dönté-

séből kifolyólag a vesztes államok sportolói nélkül indult.” (Lásd koráb-

ban az 1908-as Londoni Olimpia lovaspóló versenyszámánál leírtakat!) 

1920-as Antwerpeni Olimpia maratoni befutója 

A rákövetkező 1924-es Párizsi olimpián már indulhattak a magyar 

sportolók, (megpróbáltuk ennek a rendezési jogát is a megszerezni, nem 

sikerült) de nagy ellenségének számító németek csak az 1928-as Amsz-

terdami olimpián indulhattak, majd a 1932-es Los Angelesi olimpiát kö-

vetően, már Berlin ők szervezhették a diadalittas 1936-os Olimpiát.  

Jól látható módon a Trianoni veszteségek miatt 1924-ben csak Párizs-

ban a 13. helyezést ért el Magyarország az éremtáblázaton. Amszter-

dami olimpián 9., Los Ange-

lesben már a Trianon előtti 

eredményekre volt (6. helye-

zés) képes a magyar sport.  

Andrássy Géza és Muzsa 

Gyula vezetésével tehát a 

MOB helyreállította a Magyar 

Sportnak a világban betöltött 

rangját.  

1936-ban pedig Andrássy 

Géza kedvenc sportjában, a Magyar Póló Csapat IV. Olimpiai helyezést ért el, 16:6-ra verve a német csapatot.  

Az éremtáblázatban pedig a magyarok a valaha volt legjobb, 3. helyezést érték el.  

                                                     
16 https://hu.wikipedia.org/wiki/Vae_victis_(sz%C3%A1ll%C3%B3ige) 
17 https://mult-kor.hu/az-olimpia-amelyet-a-vesztes-orszagok-nem-erdemeltek-meg-20200420 
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ANDRÁSSY GÉZA MAGYAR ATHLETIKAI CLUB (MAC) ELNÖKE 1883-TÓL 
 

18Mikor Esterházy Miksa gróf arra vállalkozott, hogy tért hódít nálunk az angol „ember-sportoknak”, nem 

könnyű dologba kezdett. Tudni kell, hogy előtte néhány speciálisan magyar tornajátékon kívül csupán a né-

metföldről ide származott „szobatornászatot" gyakorolták. Súlyzóztak, a korláton megcsinálták a nagy és kis 

„ollót”, a hullámzást, gyakorolták magukat a kar-, huszárforgóban, a nagy kelepczében, a kúszásban, meg még 

egy sereg olyan gimnasztikai mutatványban, melynek nagyon kevés praktikus haszna volt. Igazán kritikus, a 

másik portékáját lefitymáló mondatok. A német és angol testkultúra, a pedagógiai eszközként, közösségte-

remtő erőként alkalmazott tornamozgalom és az egyén rendszeres felkészítésén, a versenyszerű megméretése-

ken alapuló szabadtéri sportok szembeállítása.  

A Párizsban, Londonban és Amerikában követségi titkár-

ként dolgozó gróf Esterházy Miksa az 1870-es évek elején 

hazatérve fejébe vette, hogy elterjeszti itthon az athletikát, 

irányelve pedig az volt: a négy fal közé szorult áporodott le-

vegő helyett a szabadban szívott, friss levegőre van szüksége 

az embernek. Eltökéltsége hamarost gyümölcsözött, ugyanis 

kezdeményezésére 1875 áprilisában megalakult Magyaror-

szág (sőt a kontinens!) első, több szabadtéri sportágat tömö-

rítő egyesülete, a MAGYAR ATHLETIKAI CLUB, (MAC) 

amely május 6-án, éppen 140 éve rendezte meg az első hazai 

atlétikai Versenyt a mai Szabadság tér területén, az Újépület 

udvarán. (19Máshol a Nemzeti Lovardát jelölik helyszínként) Lásd 1875 május 6-i Athletikai viadal résztvevői 

Jobbról 3. Fittler Kamill, az első hazai bokszviadal nyertese 
 

A korabeli angol és német szaksajtó szerint az esemény európai mértékkel is úttörő kezdeményezésnek számított. 
 

A kizárólag MAC-istáknak és meghívott versenyzőknek meghirdetett viadalon 100 yardos futásban, rúdug-

rásban, térelőnyös súlydobásban, magasugrásban és ökölvívásban hirdettek győztest.  
 

1989-ben már az atlétika mellett, birkózás, evezés, 

gyephoki, korcsolyázás, labdarúgás, tenisz, ökölví-

vás, sí, úszás, vívás, motorkerékpározás, autózás 

sportágakra terjed ki a működése. A MAC rendezte az 

első nyilvános úszóversenyt is Váctól Budapestig.  

A MAC a labdarúgást is támogatta. 1898-ban volt az 

első MAC-Műegyetem mérkőzés, és az 1901-ben in-

dult magyar bajnokságon is indult csapatuk. 

1900-ban megépült a Margitszigeti lehajtó mellett feltöltött területre, 1902-re felépült a MAC stadion is. 

A MAC vérbeli arisztokrata egyesületként működött, támogatására, az angol sportok felkarolása szinte min-

den nemesi családot rábírt a Viator néven sportszakcikkeket is jegyző Esterházy Miksa, aki 1883-ban fáj-

dalmasan korán, 46 évesen hunyt el.  

Az egyesület vezetőségében igen befolyásos személyek foglaltak helyet. Az elnöki posztot több mint 40 évig 

töltötte be az alapító halála után megválasztott, (a lovaspólót meghonosító) gróf Andrássy Géza, míg gróf 

Széchenyi Imre 12 esztendőn át szolgált alelnökként.  
 

A MAC a hazai olimpiai mozgalom elindításában is szerepet vállalt, noha ez esetben nem ő vitte a prímet. 

Az első időszakban a nagy ellenlábasa, az 1863-ban létrehozott NEMZETI TORNAEGYLET vezetője Berzeviczy 

Albert lett az 1895-ben megalakult, olimpiai játékokat előkészítő magyar bizottság (tulajdonképpen az első 

NOB) elnöke, a MAC-ot képviselő Gerenday Györgyöt csak alelnökké választották meg. 

De ami késik, az nem múlik, a nem szűnő kötélhúzásnak az lett a vége, hogy 1907-ben Andrássy Géza 

foglalta el a NOB tagi tisztséget. 
201901 októberében vehette át a MAC a Margitszigeti 700 férőhelyes, fából ácsolt stadionját, gróf Ester-

házy Géza anyagi támogatásának köszönhetően.  

(1922-1936-ig minden évben a MAC pályán avatta fel a vitézeket Horthy Miklós.) 
 

                                                     
18 http://veteran-hunfencing.eu/wp-content/uploads/2015/07/Embersport%C5%B1z%C5%91k.pdf 
19 https://www.wikiwand.com/hu/Magyar_AC 
20 http://urbface.com/budapest/a-mac-atletikai-kozpont 
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1900 augusztus 19-én adták át a szigeti lehajtót, (a szárnyhidat az 1876-ban épült hídról), és ehhez ekkor 

feltöltötték a közelében lévő kis Festő (Budai) sziget és a Fő sziget közötti területet.  
 

A térképen jól 

látható, hogy a 

Kis szigeten é-

pült fel a MAC 

székház, és szin-

tén e Kis sziget 

és a Margitszi-

geti lehajtó mel-

lett feltöltött te-

rületen épült ki a MAC telep. 

Később további területeket is feltöltöttek, mellyel bővítették azt.  

Andrássy Géza MAC elnökként már érintett volt e Margitszigeti fejlesztésben. 

Jól látható módon, már 1901-ben lobbizott a lovaspóló Margitszigeti póló meg-

honosításában is. Mely csak jóval később 1927-ben valósulhatott meg, a MAC telep 

mellett. (Külön fejezett foglalkozik a Margit-híd szigeti lehajtójának építéséről, az 

1901-es dátumú Andrássy Géza fénykép kapcsán.) 
 

A MAGYAR ATHLETIKAI CLUB KÖZGYŰLÉSE 1902 NOVEMBER 
21A Magyar Athletikai Club múlt hó 31-én tartotta közgyűlését a club margitszigeti házában. Krasznay 

Ferencz dr. alelnök megnyitó beszédében megemlékezett a haladásról, a melyet a club a margitszigeti sportte-

lep megnyitásával tett. További vállvetett, komoly munkára hívja föl a nagyszámban megjelent clubtagokat, 

hogy mindazok a remények teljesüljenek, a melyeket az uj sporttelephez fűz.  
 

Krepelka Béla titkár jelentésében beszámol a múlt clubév eseményeiről. Hálásan emlékszik meg a hazai 

sajtónak támogatásáról. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel választtotta meg (újra) Andrássy Géza grófot, 

aki ebben az évben töltötte be clubelnöksége tizedik évét, a club tiszteletbeli tagjává is megválasztották és 

elhatározták, hogy emlékérmet nyújtanak át és eddigi működése 

emlékét a club sportéletében is megörökítik. Ugyancsak tisztelet-

beli tagjává választotta Széchenyi Imre gróf alelnököt, a ki szintén 

tíz év óta áll a club élén. Mind a kettő igaz lelkesedéssel pártolja a 

club és a magyar athletikai sport ügyét. Nagyértékű díjak alapításá-

val, nemzetközi sportreláczióink áldozatkész támogatásával mutat-

ták ki meleg érdeklődésüket hazai testedző sportunk iránt. 
22(Lásd a képen a MAC elérhetőségei) 

 

231928 június 5 MAC vacsora a Gellért szállóban. (Melyet ekkor már Gundel üzemeltetett.) 
 

  
                                     B. o. 2 Andrássy Géza;                 Ifj. Horthy István is a vendégek között volt.  

                                                     
21 http://www.huszadikszazad.hu/1902-november/sport/a-magyar-athletikai-club-kozgyulese 
22 https://library.hungaricana.hu/hu/view/BPLAKCIMJEGYZEK_25_1913/?pg=610&layout=s 
23 https://mandadb.hu/tetel/710594/MAC_diszvacsora_a_Gellert_Szalloban 
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ANDRÁSSY GÉZA A NEMZETI LOVARDA ELNÖKE 
 

24A Nemzeti Lovarda épülete 1857–1858-ban épült a mai Pol-

lack Mihály téren (akkor Eszterházy utcában) a neves korabeli épí-

tész, Ybl Miklós tervei alapján. Célja az volt, hogy lovarda mellett 

lövölde, vívó-, testgyakorló- és tánchelyszín legyen. (a MAGYAR 

ATHLÉTIKAI CLUB a MAC is itt működött. Lásd MOB-nál szerepét.) 

A romantikus stílusú épület egyetlen nyeregtetővel fedett orom-

falas középrésszel rendelkezett, amelyen vakívsoros párkányok és 

nagyméretű félköríves ablakok foglaltak helyet. Az oromzat csú-

csát bronz lószobor díszítette.  

Az épületet a második világháború során kiégett, romjait 1948-ban elbontották. (A tiltakozások ellenére is.) 
 

   
 

25A 19. sz-ban a pesti fűúri paloták természetes része volt a lóistálló és kocsiszín az udvaron, hiszen a hátas-

lovak és az alkalomhoz illő lovaskocsik a közlekedésük mindennapi része volt. Mivel e lovakat rendszeresen 

járatni is kellett. Erre kiváló helyszín volt a Városliget, ezért az odavezető (később Andrássy nevet kapó) su-

gárút kiépítését sokan támogatták, és 1870-76 között meg is épült a főváros lovasutcája. Majd folytatásként 

1885-ben a Stefánia út is, mely a Városligeten is áthaladva, a fővárosi lovas forgalom legfontosabb céljához 

elvezetve az 1880 óta működő Lóversenytérhez.  

Az Andrássy utat fakockákkal burkolták, hogy a lovak patáját óvják és kitiltották a teherfogalmat, a hátas-

lovaknak pedig külön sávot alakítottak ki. (Londonban a Hyde parkban most is így lehet lovagolni, ezt Buda-

pesten most is meg lehetne valósítani az állatkertből induló bérlovakkal külön lovas ősvényen.) Megtiltották a 

tömegközlekedéshez szükséges sínek elhelyezését, mert az gondot okoztak volna a fogatok kerekeinek beaka-

dásával. A kontinens első földalatti elektromos vonala is ennek köszönhetően jött létre, példamutató inno-

vációként, e tömegközlekedési 

probléma megoldásaként.  
 

1877-ben kezdte meg a működését 

a Lótenyésztés Emelésére Alakult 

Rt. a fővárosban. Első lépésként en-

gedélyt kértek ügető verseny rende-

zésére a Városligetben. A kezdemé-

nyezés annyira népszerű volt, hogy már 3 év múlva megépült a (Tattersall melletti) ügető pálya is. 

1880-ban ugyanekkor felépült (a nagy helyigénye miatt a városligettől kicsit messzebb lévő Népstadion he-

lyén, de mégis a nevét viselő) a Városligeti lóversenypálya is. (Andrássy Géza híres telivér tenyésztőként 

természetesen itt is érdekelt volt.) 

A lóverseny utáni corso végig az Andrássy úton egyike volt Budapest legszebb látványosságának. Krúdy 

Gyula egyik írásában felidézte az 1880-as évek közismert pesti úrilovasait: „Egy cilinderkalapos, uszályos, 

nagyon jó tartású, fátyolos hölgy ugratott 

ki az Eszterházy utcai Nemzeti Lovardá-

ból, ahol a hátaslovát tartotta, s nyereg-

ben útját a sugárúti köröndnek ve-

zette…….” 

(A mellékelt képen jól látható módon bal 

oldali közlekedési rend volt még ekkor.) 
 

Budapesten a Stefánia úthoz közel laktunk egy ideig, 2018-ban pedig az Andrássy úton mi is felvonultunk. 

                                                     
24 https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Lovarda 
25 https://m.mult-kor.hu/a-magyar-losport-gykerei-szorosan-sszefonodnak-a-varosliget-trtenetevel-20200402 



 38 

26Mint minden sportág, a lovassport is hosszú utat tett meg az egymás közötti spontán versengéstől a nem-

zetközileg elfogadott, szigorú szabályok szerint zajló, teljesítményre és rekordra törekvő versenyzésig. 
 

Az első lovasversenyt, amelyet a modern lovassport előzményének tartanak, 1864. április 15-én tartották 

Dublinban. A programban díjlovaglás és terepverseny szerepelt.  

Ezt követte a Párizsban 1866-ban tartott verseny, amely a következő években ötfordulós sorozattá fejlődött. 
 

1873-ban, Pozsonyban került sor az első osztrák-magyar lovasversenyre, majd 1874-től minden évben Bécs-

ben tartottak díjlovagló és díjugrató versenyt.  

Belgiumban csak 1881-ben, Olaszországban 1884-ben, Hollandiában 1886-ban, Németországban 1894-

ben volt lovasverseny.  

A díjlovaglásból, különböző követelményű díjugratásokból, fogatmérkőzésekből álló versenyt francia nevén 

concours hippique-nek hívták. Ez a név maradt fenn a lovasversenyek rövidítésében: CH. 
 

A 19. században nemigen fordultak elő nemzetközi versenyek.  
 

1900-as Párizsi világkiállítás alkalmával került sor az elsőre, de ekkor csak a lovaspóló volt csak az olim-

piai szám.  

1902-ben tartott torinói versenyen mérkőztek meg az osztrák-magyar monarchia lo-

vasai első alkalommal más nemzetek lovasaival.  
 

A londoni olimpia előkészülete idején (az 1907-ben megtartott Horse Show alatt) már 

foglalkoztak a gondolattal, hogy a svéd Clarence Rosen gróf javaslatára a lovaglást is az 

olimpiai számok közé veszik. Amire gróf Andrássy Géza, (mint Magyarország NOB 

képviselője és a Nemzeti Lovarda elnökeként is) egy tiszteletdíjat adományozott.  
 

E díjat 1912-ben a Stockholmi Olimpián (melyen Andrássy Géza is részt vett) Jean 

Cariou (francia) százados nyerte el.  

Ezt jelenleg Lausanne-ban őrzik, az Olimpia Múzeumban.  

                                                     
26 http://csiobudapest.hu/kis-magyar-lovassport-tortenelem/ 
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ANDRÁSSY GÉZA A MOTORSPORTOK TÁMOGATÓJA 
 

27Felvonuló harckocsik és száguldó versenyautók: dübörgő térfoglalás a Ligetben 

(2021. szeptember 6-i cikk) 

A Városliget egykor nyugodt zugaiban a lópatkó dobo-

gását a 20. századra végérvényesen felváltotta a gépjár-

művek „pöfögése”. A lakosság a kipufogóból áramló bű-

zös füsttel nem törődött, az új technikai vívmányt ünne-

pelte: az egykori béke szigete autó- és motorversenyek za-

jától visszhangzott. A száguldás fénykora 1970 után ha-

nyatlani kezdett, de a személygépkocsik, az autók és a bu-

szok maradtak, így a Városliget többé nem szabadulhatott 

a környezetszennyezés káros hatásaitól. 
 

A beköszöntő 20. század vívmánya: társaság gépkocsival 1900 körül, a Városliget egyik sétányán, a Kis Szín-

ház előtt. Jobbkormányos, mivel akkoriban a „balra hajts” szabálya szerint közlekedtek Magyarországon. 
 

1895-ben az első benzinmotoros budapesti autót még általános megrökönyödéssel fogadta az utca népe.  

Alig telt el néhány évtized, és az automobilok robbanásszerű elterjedése alapjaiban változtatta meg a közle-

kedést. Az 1900-as évek elején a Városliget sétaútjain is feltűntek a robbanómotoros járművek. Ekkoriban már 

nem féltek az autótól, épp ellenkezőleg: mint új technikai vívmányt ünnepelték. A kezdetleges kipufogókból 

áramló, bűzös füsttel senki nem foglalkozott. 
 

1902-ben tartották meg az első automobil-korzót, a résztvevők (köztük Andrássy Géza, Esterházy Mihály, 

Szapáry Pál grófok) a Kerepesi úti lovardánál gyülekeztek, s innen pöfögtek végig a Stefánia-úton és a 

városligeten át a római fürdőbe uzsonnára. 
 

28A Mercedes hazai históriája 1900-1928 

A Mercedes-Benz másik elődje, maga a Mercedes a Monarchia arisztokráciájának kedvelt járműve volt. Már 

a hivatalos képviselet megnyitása előtt megjelentek az első Mercedes luxusautók Budapest utcáin, hiszen a 

nemesurak előszeretettel látogattak Bécsbe vagy akár Párizsba, s ott vásároltak maguknak az új, divatos köz-

lekedőeszközből. A háromágú csillaggal díszített autók sikkesnek, azaz mai szóval „menőnek” számítottak.  

Az első részletes kimutatás 1908-ból maradt fenn, ez sajnos csak Budapestre korlátozódott. 1901-1908 között 

464 jármű kapott rendszámot. Ezek közül 1908-ban 41 Mercedes volt, s ezzel a márka listavezetőnek számított. 
 

A korai Mercedes luxusautó-tulajdonosok listája kicsiben a hazai elitet tükrözte: pl. Habsburg József fő-

herceg, a történelmi magyar családok közül Andrássy Géza báró (?), Odescalchi Géza herceg, Karátsonyi 

Jenő gróf, Nádasdy Tamás gróf, Károlyi Mihály gróf, továbbá Dréher Jenő, a hasonnevű sörgyár tulajdonosa, 

dr. Brüll Alfréd, egy ingatlan- és tőzsdeügyleteken meggazdagodott vállalkozó, aki vagyonával sportegyesü-

leteket támogatott, az osztrák származású Wimpffen Sziegfried, az ercsi cukorgyár alapítója és sokan mások.  
 

               
                   1909 november Betlér gr. Andrássy Géza;      Jobbra a Betléri kastélyban megőrzött ős autó 

Henrik porosz királyi herceggel Szulovai medvevadászatra indulva  

                                                     
27 https://mult-kor.hu/motorizalt-varosliget-a-lopatko-dobogasatol-az-autoversenyek-fenykoraig-20210906 
28 https://www.autoszektor.hu/hu/content/meseautotol-merkurig-17-resz-mercedes-tortenete-magyarorszagon-i-resz 
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ANDRÁSSY GÉZA A VITORLÁZÁS SPORT TÁMOGATÓJA 
 

29A balatoni panorámához már a XIX. század vége óta hozzátartozik a vitorlások látványa.  
 

A XIX. század első harmadában maga Széchenyi István volt az, aki Himfy nevű vitorlásával már hajózott 

a tavon, de a tavi vitorlássport kezdetei mégis csak az 1860-as évekre tehetők. 

A valódi áttörést az hozta meg, hogy az 1880-as években Andley Gosling angol főkonzul egyik kedvelt 

vidéke lett a Balaton, ezért Királynő nevű hajóját idehozatta szülőhazájából. 

1884 februárjában alakult meg a Balatoni Vitorlázó Egylet, amely valósággal felvirágoztatta a tavi vitor-

lássportot. Első, nagysikerű vitorlásversenyét 1885 augusztusában tartotta, később nevét STEFÁNIA YACHT 

EGYLETRE változtatta, majd kikötője és (Hauszmann Alajos egyleti tag terve szerint) klubháza is megépült.  
 

  
Balatonfüredi STEFÁNIA JACHT EGYLET épülete egykoron és ma 

 

A korszak tehetős arisztokratái sorra gyártatták itt vitorlásaikat: Esterházy Mihály Alma, 

Andrássy Géza Álmom, (a képeken látható vitorla nélkül motoros jacht már későbbi idő-

szakban képezte a tulajdonát), Károlyi László Arám, Andrássy Sándor 

Fergeteg, Esterházy Ferenc Gardenia, Nádasdy Ferenc Miczi, Ádám 

Károly Kishamis nevű yachtja készült el a balatoni hajógyárban.  

Az egylet tagjainak száma a 19. század végére a 100 főt is elérte.  

A jeles tagok ebben az időszakban a vitorlássport felfuttatása mellett 

a BALATONTAVI GŐZHAJÓZÁSI RT.-t is megalapították, így ösztönözve 

az éppen hanyatlását élő tavi gőzhajózást, életben tartva ezáltal a tavi közlekedést és a vízi életet.  
 

1892 neves év volt az egylet történetében, mert Stefánia főhercegnő 

Balatonfüredre látogatott. (Lásd képen.)  

A jeles alkalomra regattát rendeztek, melyen Andrássy Géza Álmom 

nevű hajója győzött, amit (a későbbi kormányzó) nagybányai Horthy 

Miklós sorhajózászlós vezetett. 
 

301896 augusztus 2-i Vasárnapi Újság cikkéből megtudhatjuk, hogy 

Andrássy Géza a Stefánia yacht-klub „vice commondore”-ja volt. 

Ahogy a kir. yacht-rajnak az ellen-commodore-ja is. 
 

311941-ben így mutatta be az átépített klubházat az újságíró: Kertjében gr. Andrássy Géza legendás Álmom 

nevű vitorlásának vasmacskája látható kőalapzaton, mint a vitorlázó világháborús hősök emlékműve, külső 

falán pedig Margó Ede kerek domborműve, a Ba-

latoni Mária látható.  

A klubház földszintjén magyaros berendezésű, 

színes tányérokkal, korsókkal díszített társalgó 

volt, bárszerűen kiképzett oldalhelyiségben. Az 

emeleten lévő három szoba közül a középső, tága-

sabb helyiségben régi hajózászlók függtek, többek 

között Stefánia főhercegnő és gróf Andrássy Géza díszlobogói, valamint neves művé-

szek által festett portrék, és gr. Esterházy Mihály Leonóra jachtjának képe.  

                                                     
29 https://likebalaton.hu/telepules/balaton/hireink/135-eve-alakult-meg-a-balatoni-vitorlazo-egylet-77412/ 
30 https://epa.oszk.hu/00000/00030/02215/pdf/02215.pdf 
31 http://www.helyismeret.hu/index.php?title=Vitorl%C3%A1s_Stef%C3%A1nia_%C3%89tterem 
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ANDRÁSSY GÉZA ÉS A MAGYAR GOLF LÉTREHOZÁSA 
 

321902. december 13-án, gróf Andrássy 

Géza, a MAGYAR ATLÉTIKAI CLUB elnöke 

tartotta a golf hazai első bemutatóját, a Fő-

városi Lóversenypályán.  
 

Az eseményt követően, a Tátralomnici 

Tátra Club vezetése (a hazánkba akkreditált 

R. Williams angol ezredes, katonai attasé ja-

vaslatára) elhatározta, hogy a golf meghono-

sítása érdekében pályaépítésbe kezd, és így 

Magyarország első golf versenyét 1909 aug. 11-én rendezték meg a tátralomnici 9 szakaszos pályán. (Lásd kép.) 
 

Lauber Dezső a MPB titkáraként egyre gyakrabban tartózkodott Budapesten. Ezért gróf Zichy Géza Lipóttal 

és Hatvany Károllyal közösen, egy fővárosi golfpálya megépítésén kezdett gondolkodni. A tervezés során a 

Széchenyi-hegy (Sváb-hegy) varázslatos környezetét találták a legmegfelelőbbnek ahhoz, hogy a világ egyik 

legszebb fekvésű pályáját építsék meg. 
 

A HEGYVIDÉKI PÁLYA SZÜLETÉSE 
 

33A hazai közvélemény 1902 decemberében találkozhatott e különös sportággal. 

Maga Andrássy Géza gróf, a MAGYAR ATLÉTIKAI CLUB ELNÖKE vett ütőt a kezébe, 

hogy bevezesse az érdeklődőket a golfozás kulisszatitkaiba. A közönségnek na-

gyon tetszett a bemutató. Úgy döntöttek, hogy igazi szakértőktől kérnek tanácsot a 

golfozás meghonosítására. A brit követségen ekkor Williams ezredes szolgált ka-

tonai attaséként. A lelkes sportember örömmel segített abban, hogy a „brit civilizá-

ció” eme vívmánya Magyarországon is meghonosodjon. 
 

A megfelelő helyszín megtalálása nem volt különösebben nehéz feladat, hiszen Hatvany báró és Lauber De-

zső is jól ismerete a Svábhegy környékét. A MAGYAR ATLÉTIKAI CLUB Laubert, az egyesület titkárát kérte fel a 

pálya és a hozzá tartozó épületek megtervezésére, majd kivitelezésére. A neves sportember (az athéni, a lon-

doni és a stockholmi magyar olimpiai csapat vezetője) egyben építészmérnök is volt, így örömmel elvállalta a 

megtisztelő feladatot. Lauber tanulmányozta a leghíresebb angliai és skóciai pályákat, hogy a hazai létesítmény 

semmiben sem maradjon el mögöttük.  

 

VILÁGSZÍNVONALON A SVÁBHEGYEN 
 

A megvalósított kilenclyukú pálya két és fél kilométer hosszú volt, és összesen negyvenöt holdnyi területű, 

nagy gonddal ápolt gyepszőnyeggel várta a sportolókat. A Fogaskerekű végállomásától alig negyed óra alatt 

lehetett kényelmes ütemben felsétálni ide. Már, ha valaki nem automobillal vagy hintó-

val érkezett. A klubház épülete előtt széles, fedett verandát alakítottak ki. A játékosok 

barátai vagy családtagjai innen követhették a mind népszerűbbé váló versenyeket. 
 

A Magyar Királyság második, Budapest első golfpályáját az idelátogató külföldiek 

szerint is jogosan tartották Európa legszebb ilyen létesítményének. Előkelő vendégek-

ben nem akadt hiány. Rendszeresen jártak fel ide országgyűlési képviselők, miniszte-

rek, bankárok és diplomaták is. A legnépszerűbb látogatók közé tartozott Sir Ernest 

Charles Thomas Troubridge angol tengernagy. Az idős férfi 1886-ban az oxfordi golf-

csapat kapitánya volt, így nem csoda, hogy mindent tudott e szép sportágról. Tudását szívesen megosztotta a 

zöld gyepre lépő magyar arisztokratákkal, például Andrássy gróffal. 
 

34A magyar golfsport első klubja a BUDAPESTI GOLF CLUB 1911 június 7-én alakult meg. Elnökének a 

MOB elnökét, gróf Andrássy Gézát választották meg, aki ebben az időben már a NOB tagjaként is tevé-

kenykedett. 
 

                                                     
32 https://hungolf.hu/szoveteg/magyar-golftortenet/magyar-golf-tortenete-1/ 
33 https://www.hegylakomagazin.hu/hegyvideki-tortenetek/267-kilenclyuku-svabhegy---golfozo-grofok-anno-a-hegyvideken 
34 https://hungolf.hu/szoveteg/magyar-golftortenet/magyar-golf-tortenete-1/ 
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A két világháború között volt a magyar golf aranykora.  

1939-ben megnyílt a Széchenyi-hegyen egy golfszálló is. (Lásd kép.) 
 

A II. világháború, mint minden hazai sportágra, a golfra is súlyos 

negatív hatást gyakorolt. A golfélet teljesen megszűnt Magyarorszá-

gon, a tagok és a támogatók többsége katonának állt, eltűnt, vagy gaz-

daságilag ellehetetlenült.  

1946-tól lehetett csak játszani újra, de gazdasági okokból akkor is csak 

kilenc szakaszon, hiszen a harcok tönkretették a svábhegyi pályát is. 

 
1946-ban a szovjet megszállás miatt hazánkba érkezett Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) angol-

amerikai tagjai, valamint az akkreditált diplomácia és kereskedelmi delegáltak is 9 szakaszon versenyezhettek 

a Széchényi-hegyi pályán.  

1947-ben a SZEB-küldöttség hazautazott és ezáltal megszűnt a Magyar Golf támogatása is. Ettől az időtől 

kezdve a klub versenynaplóját már nem, vagy csak hiányosan vezették, mert a 

klubkapitányt egy koncepciós per során börtönbüntetésre ítélték. A hatalom 

mindent megtett, hogy megnehezítse és ellehetetlenítse a golfsportot. A kerü-

leti pártszervezet a klub bezárását szorgalmazta. A golf nemkívánatos sportág 

lett Magyarországon. (A pólóhoz képest jóval később.) 

1950-ben a MAGYAR GOLF CLUBOT feloszlatták, a klubházat és a pályát a 

Budapest Főváros Szabadsághegyi Sporttelep néven, hatósági biztos felügye-

lete alá helyezik. Dacolva a politikai nyomással, ebben az évben még kilenc 

verseny rendeztek, köztük Bobby Jones Emlékversenyt, valamint a Magyar 

Bajnokságot.  

A politikai nyomás miatt a taglétszám napról-napra fogyatkozott, egyeseket 

börtönbe zártak vagy kitelepítettek, mások disszidáltak.  

1952-ben a fokozódó nemzetközi feszültség és a hidegháború hatására a Széchényi-hegyi pályát a szovjet 

csapatok elfoglalták és radarállomást telepítettek a helyére, amely egészen 1991-ig ott működött. 
 

A hatvanas évek közepén (az „enyhülés” részeként) a Vörös Csillag Szálló (volt Golf Szálló) kertjében ide-

genforgalmi céllal létrehoztak ugyan két green-t és három elütőt. Azonban ebben az időszakban is lehetetlen 

volt az ún. „fehér sport” űzése, mert a kapitalizmus és az imperializmus sportjának titulálták. Ezért egészen 

1975-ig a golfról Magyarországon csak álmodozni lehetett 
 

(Mily nagy a hasonlóság a póló és a golf sport története között. Lásd a szintén Andrássy Géza alapította póló 

sport történetét. A póló esetében azonban, már a náci megszálláskor internálták a pólójátékosok javarészét a 

többieket az oroszok vitték el. A II. Világháború után pedig azonnal megszüntették a Margitszigeti pályát és 

elbontották a klubházat.)  
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ANDRÁSSY GÉZA ÉS AZ AGARÁSZAT 
 

Miután igen sokat elidéztünk az Olimpiák és a póló sport történeteivel, most még vissza kell lépjünk idő-

rendben. Olyan sok sportban vett még rész Andrássy Géza az I. Világháborúig. 

Ezeket is sorba kell vegyük, mert itt is komoly érdemei voltak. 

 
35Agarász-egyesületek. 
36A vármegye területén az ez idő szerint is működő egyesületek sorát a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 

Agarász Egylet-tel kell megnyitnunk, mert ez alakult meg legkorábban. Vármegyénk agarászai 1891-ben Szol-

nokon egyesületbe tömörültek, amikor is Ujfalussy Sándor akkori főispánt választották az egylet elnökévé.  

Az egylet megalakítása és fejlesztése körül Szalay János földbirtokos szerzett érdemeket. Az egylet ügyeit 

jelenleg Baghy Gyula földbirtokos (elnök) és Váczy György dr. ügyvéd (titkár) vezetik. 
 

A magyar agarászatban vármegyénk földbirtokosai mindenkor vezető szerepet vittek, minek folytán 1897-

ben Szolnokon alakult meg báró Podmaniczky Géza elnöklete alatt és Baghy Béla dr., földbirtokos, valamint 

Hajdu Béla dr. ügyvéd közreműködésével az Országos Agarász Szövetség. 
 

Az Országos Agarász Szövetség mai vezetősége: gr. Andrássy Géza földbirtokos (elnök), Patay Tibor 

földbirtokos (alelnök) és Benkó Iván dr. vm. árv. elnök (igazgató) nagy lelkesedéssel munkálkodnak e tradi-

cionális és nemes sport fenntartásán. 

Úgy a vármegyei egylet, mint a szövetség évenként többször is versenyszerű agarászatokat szokott rendezni. 

Ezek az agarászatok nemcsak vármegyei, de országos jelentőségű sport- és társadalmi események. 

 

 
371933 december 9.-én megjelent Agarász-Értesítő, az Országos Agarász-Szövetség Hivatalos Közleménye.) 

   

 

 

 

 

 

  

                                                     
35 http://vfek.vfmk.hu/00000113/18_01fej.htm 
36 1934 Lengyel Sándor Vármegyénk Sportélete. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye 
37 https://epa.oszk.hu/04100/04101/00046/pdf/EPA04101_agarasz_ertesito_1933_05.pdf 
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ANDRÁSSY GÉZA ÉS A FALKAVADÁSZAT 
 

38Az Andrássyaknál minden évben Szent Hu-

bertusz napján, november 3-án nagyszabású róka-

vadászatot indítottak, ahol az előkelő magyar ne-

messég össze gyűlt.  
39Lásd Széchenyi Zsigmond könyvéből részlet. 

Ahol többek között gr. Andrássy-Esterházy Elia 

és Esterházy-Andrássy (Mária) Irma hercegnő 

(1858-1925 hg. Esterházy Antal felesége), valamint 

Andrássy-Kaunitz Irma hercegnő neve mellett 

Andrássy Tivadar, Gyula, Sándor és persze gr. 

Andrássy Géza, mint „master” neve is ott szerepel. 

A vadászathoz feltétlenül hozzátartozott a tisztavérű vadászkutyák tenyésztése is. 

Andrássy Géza Parkányban híres foxhoud kutyafajtát nevelt és tartott, amely Felső-Magyarország terü-

letén a legnagyobbnak számított egészen 1914-ig létezett. 

1885-ben Sisi is meglátogatta a Betléri falkavadászatot, férje Ferenc József császár és Andrássy Gyula 

társaságában. Ahogy Andrássy Manó és fia Géza is előszeretettel űzte e sportot. 
 

   
Andrássy Gyula, Sisi és Ferenc József rókavadászaton; Andrássy Manó és Andrássy Géza rókavadászaton 

 

   
Andrássy vécsei falkája Parnón;  Andrássy Géza a falkáját vezeti a vízben;      Falka akcióban rókát üldözve  

 

  
Andrássy Géza falkavadászaton;    Teríték rókákkal;                            Rókavadászat festményen 
 

Miután az I. Világháború és Trianon miatt Andrássy Géza Felső-Magyarországi birtokai Trianoni határon 

túlra estek, ezért utána már Budapesten szervezett hubertusz lovaglásokat.  

(Lásd később gr. Andrássy Géza tereplovaglások minden évben a Vérmezőn.)  

                                                     
38 http://www.svetobeznici.eu/hu/expozicio 
39 https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzZsVadKonyvgy_21/?pg=91&layout=s 
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1898 PARNÓ & TEREBESI FALKAVADÁSZAT,  

1896 OTTÓ FŐHERCEGGEL LOVAS VADÁSZATA 
 

  
 

A lovas vadászathoz mindenki odavitte a saját lovát, amelyben megbízott.  

Nem kockáztattak 

egy idegen lóval. 

(Mint manapság egy 

csikós lónak itt is tűr-

nie kellett fegyelme-

zetten, hogy a füle 

mellett „durrogtat-

nak”) 
 
 

401908 10 15 Betléri lovas vadászat:B.o. Ján Liechtenstein hg., középen Alizabet Amália főhcgnő, elől A. Géza. 
 

LOVAS VADÁSZAT (PIG-STICKING) & PÓLÓ 
 

41A cikk szerint a Parnói birtokon (heti 6x) volt falkavadászat 12 couple kutyával. A parnó-terebesi falka 

a kontinensen egyedülálló volt, amely még Angliában is ritkák. Andrássy Géza volt itt is a mester, és nagyon 

sok (póló sportnál megismert férfijátékos), és a hölgyek (így Andrássy Géza felesége) is részt vettek a hajtásban. 
 

Lovas vadászatot (vaddisznó hajsza, pig sticking) 

is tartottak, ahol vaddisznókat üldöztek és lándzsával 

ejtettek el. (Ez az Indiában is szolgáló dragonyosok 

kedvelt sportja volt, mert ezzel a harcmodorukat is 

tudták gyakorolni.) A sokfajta új sport meghonosítási 

kezdeményezés egyike volt ez is, mely nem terjedt el. 
 

Mellékhírként jelenik meg a póló, mely alapján úgy 

tűnik Andrássy Géza Parnón sem óhajtotta nélkü-

lözni a kedvenc sportját, a pólót. 
 

Az 1898-a VVL cikk két hasábja szerint többször is 

volt póló, és ez egyike a legérdekesebb lovas játékok-

nak: változatos, merész fordulatokban bővelkedő s na-

gyon próbára teszi nem csak a lovas ügyességét, de a ló 

gyorsaságát és kitartását is. (Ez a kezdeményezés sze-

rencsére eredményessé vált.) 
 

A Betléri birtokon megfordult falkavadászok név-

sorát össze lehet hasonlítani a MAGYAR PÓLÓ 1875-

1917 könyvben felsorolt póló játékosokéval.  

Andrássy Géza, Tivadar, Gyula és Sándor, Széche-

nyi Géza, Lónyai Gábor (Okolicsányin kívül) BPC ta-

gok voltak, ahogy Hadik Endre, Vécsey László is. 

Így 4-4 ellen garantáltan tudtak tehát játszani. (Persze 

az is lehet, hogy a többiek is beálltak játszani, hiszen, 

mind jó lovasok voltak.) 

Tehát Andrássy Géza még a parnói falkavadászaton is igyekezett a póló sportot űzni és egyúttal népszerűsíteni.  

                                                     
40 https://hodejov.estranky.cz/clanky/z-regionu-gemer/betliar--polovacka-na-medvede.html 
41Vadász és Verseny-Lap 1898 december 17. 646 
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LOVASVADÁSZ KULTÚREMLÉKEK 
 

300 000 éves Schöningeni lelet igazolja a (Pre) Neandervölgyiek vadászatát. Egy ló csi-

golyába fúródott falándzsát fedeztek fel. Maga a harci eszköz is érdekes ebben. Az közismert, 

hogy a csimpánzok is vadásznak (pusztakézzel) más kisebb testű állatokra. Az ember is „ra-

gadozó” ősidők óta, a vadász szenvedélyének nyilvánvalóan ez az alapja. 

Ugyanakkor nagyon sok állat (sőt ember) hátán is lehet közlekedni, és jóval hamarabb marhagoltak az emberek, 

mint lovagoltak, mivel a lovakat csak i.e. 4. évezredben háziasították.  

A lovak (és más állatok) háziasítására pontosan azért ke-

rült sor, mert egy idő után az ember nagyon jó fegyverekkel, 

(és ami legalább ennyire fontos, jó vadásztechnikával) ren-

delkezett, mely által a legtöbb nagytestű állatot úgy leva-

dászta, hogy az ki is pusztult. Ezért ezt követően a nagyva-

dakra vadászó, vadásznépek korszakának befellegzett. 

(Lásd mamutok kiirtása.) Ugyanakkor a vadásztechnika nem halt ki, sőt fejlődött, már csak azért is, mert ugyanazon 

fegyverekkel harcoltak a törzsek és népek egymás ellen is. 

A Yamna kultúra megtalálta a megoldást, többek között az őstulkok (marhák) háziasításával. Ezekkel továbbra 

is ki tudták használni a legelőket (sztyeppéken), ahol korábban a nagytestű állatok legelésztek. A marháikkal, any-

nyira eredményesek voltak, hogy ez által terjedtek el az indoeurópai nyelvek. (Perzsától, görögön át, a latin, ger-

mán és szláv nyelvek is.) E kultúrának az szabott határt északi irányban, hogy a marhák „marhák”. 
 

         
 

A marha délszaki állat, és hosszabb tél, magasabb hó esetén egyszerűen éhen halnak, mert nincs meg az az ösztö-

nük, ami a lovaknak meg van. A lovak ugyanis a hidegebb éghajlathoz volt szokva (még az Észak-Szibériai Szige-

teken is éltek, délebbre a szamárfélék, meg a zebra rokonaik éltek csak, egészen addig, míg a lovas harciszekrek 

által, nem terjedtek el a délebbi vidékeken is), ezért a havat lekaparja patájával a fűről. Így télen is tud táplálkozni. 
 

A lovakat is a húsukért, tejükért kezdték el háziasítani az északibb régiókban, később jöttek rá csak a kiváló 

harci hasznosításukra. (Egyszerre kezdték el minkét lófaj háziasítását, de idővel kiderült, hogy a Przsevarszkij 

ló kevésbe jó, így azoknak csak néhány elvadult példányai maradtak fenn. Lásd mongol vadló.) 
 

       
 

Egy idő után beigazolódott, hogy a harciszekeres haderőnél sokkal ütőképesebb a lovas haderő. (Azért pró-

bálkozások és még rész eredmények is voltak. Lásd képeket. Tigrisre pedig csak elefántháton lehetett bizton-

ságosan vadászni.) Mivel a harciszekerekkel és éppen úgy vadásztak, mint később a lóhátról, így könnyen 

megérthető, miért jobb a ló hátáról harcolni. Amennyiben egy szarvas üldözés közben az átmegy egy folyón, 

vagy éppen egy hosszanti akadályt átugrik, szekérrel már nem lehet tovább üldözni, míg a lóhátról igen. (Lásd 

Nimród legenda.) Márpedig a lovas vadászat és a lovas haderő teljes mértékben összefügg. 

A lovas vadászattal lehet elsajátítani és a harci gyakorlottságot fenntartani is legegyszerűbben. 

Mivel a lovas haderők biztosították egy-egy nép fennmaradását, ezért nem lehet csodálkozni, hogy kialakult 

a lovas vadász kultusz. Csodaszép ábrázolásokon láthatjuk igen sok nép múltjában e kultusz emléket. A görög 

kultúrában szárnyas lovat Pegazust ábrázolták Bellerophonészt, ahogy a kimérával harcol. Ez az ábrázolási 

forma annyira elterjedt az európai kultúrában, hogy jól látható módon, a Szent György ábrázolás is erre ha-

sonlít. Csak éppen kiméra helyett sárkányt vadászik, a ló szárnya helyett pedig a lovas kabátja lebeg. 
 

       
Kimmer-Trák; Szkíta lovasvadász; Seuso lovasvadász szarvassal; Avar lovas; Ashurnasirpal; Görög lovas; Szent György 
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A lovak háziasításának kezdetén már meg kellett ülniük azt, hiszen a szilaj ménest 

csak így tudták irányítani. A kiválóan hasznosítható lovak elterjedtek idővel előbb 

a nagy eurázsiai sztyeppén, majd az egész földkerekségen, ahogy a velük való harc 

és vadászat is. (A szkíta aranyfésű díszén megjelenő lovas katona is ezt mutatja.) A 

népeknek harcolniuk kellett a fennmaradásért, ahhoz pedig lovas harcosok kelettek. 

Akiknek a legjobb gyakorlás a lovas vadászat volt. Ehhez igen jól idomított lovakra 

van szükség. A ló igen értelmes állat, az embert elfogadja és megtanulja, hogy vele 

együtt már nem préda állat, hanem támadhatja is a ragadozókat. Igaz ezt megtette 

korábban is csikója védelmében.  

A Kárpát-medence is részese volt e sztyeppei lovas vadász kultúrkörnek, ez egy-

ben igazolja Seuso Kincs származási helyét is. Ugyanakkor, aki jól megfigyeli a 

lovas vadász ábrázolását az egy érdekes vadászmódot is bemutat. Nevezetesen a hálós vadászatot. Manapság 

az afrikai eladásra, áttelepítésre szánt vadakat fogják így élve be. Régebben is alkalmazták tehát ezt őseink, 

mely azzal az előnnyel is járt, hogy a hálóval, élve levadászott állatok hús sokáig eltartható volt. 
 

A kincseket az akkori zavaros helyzetben 

rejthették el, melyre jellemzően, 374-ben kö-

zös Kvád-Szarmata (Jazygokhoz csatlakoz-

tak a Kárpát-medencében a Szarmaták) invá-

zió érte Pannóniát, mert meggyilkolták a Ró-

maiak a küldöttségbe érkező Kvád királyt.  

(Ekkor, vagy más barbár betörés alkalmával 

4-5. sz-ban ásták el a Seuso kincsleletet. Mely 

jól mutatja, nem csak azt, hogy milyen virágzó 

vidék volt Pannónia, hanem azt is, a korábbi 

Kimmer/Hallstatt/Szkíta/Kelta lovas kultúra 

Pannóniában a Római uralom alatt is fennmaradt!) 

A tál legfelső részében a Szkíta lovasvadász jelenet jól ismerhető. 
 

Korábban mindenki a Seuso tál Pelso feliratát emelte ki, mely a Balaton latin neve. 

Ugyanakkor sokkal értékesebb és fontosabb a Seuso tál Lovasvadász szarvast üldöző felső jelenete. 
 

A Szkíta lovasvadász ábrázolások jól mutatják, e kultúra egyetemlegesen megtalálhatóak a Kimmer-Trák, 

a Szkíta, a Perzsa és Görög kultúrákban, de e Kárpát-medencei Kelta/Római kori Seuso kincsen is.  

Számunkra különösen érdekes ezért a Seuso kincs táljának e lovasvadászt ábrázoló jelenete, ahol ráadásul 

szarvast üldöz. Ezzel mindkét Szkíta kultusz is teret kap az ábrázoláson. A tál széli díszítésén is szarvas és 

lovas motívumok láthatóak. (Vagyis a tál készítője tökéletesen ismerte a lovasvadász és az aranyszarvas kul-

tuszt, mely tovább élt a Római korban is itt. Mivel a korábban itt élő lakosság tovább élhette életét, és meg-

őrizhette kultúráját, sőt át is adta azt az itt élő Rómaiaknak.) 
 

(A Nagyszentmiklósi Késői Avar leleten a koronás 

emberfejes szárnyas oroszlánon lovagló lovasvadász 

ábrázoláson a hátrafele nyilazó harcmodor a kieme-

lendő. Ahogy a korsó többi részén a turul madár, a 

griff és a szarvas harca. ) 
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Tehát mindkét Kárpát-medencei lelet tartalmazza a Szkíta kultúrára jellemző lovasvadász és a szarvas mo-

tívumot is. A Nagyszentmiklósi Késői Avar lelet pedig ezen túl a griffet és a turul madárt is, mely szintén 

közös Szkíta motívum. A griff és a turul madár is Koreától a Kárpát-medencéig több helyen felbukkanó, 

szintén Szkíta kultúrára jellemző mitikus állatok. 

A turul madár a Magyarokhoz és a Hunokhoz is szorosan kötődik. 
 

A lovas vadászatnak is több fajtája létezett. Lehetett egyedül is becserkészni a vadat, ahogy 

hajtó vadászatokat is szervezni. A haderőnél alkalmazott lándzsa és íj, kiváló vadászfegyver is 

volt. Az ábrázolásokon jól látható módon a kutya is hozzátartozott a lovas vadász technikájához.  

Igen speciális volt a solymász vadászat. (Ezt harci eszközként nem is használták.) 
 

A lovas vadász kultusz úgy húzódott vissza, ahogy a lovas haderők és a lovak szerepe is. 

Idővel a lovakat már egyre inkább csak kedvtelésből kezdtek tartani. Manapság is legtöbb ló a lovas sportoknak 

köszönheti létét, mely összefügg azzal is, hogy az évezredek során a ló és az ember kapcsolata igen szorossá vált. 

Andrássy Géza is ebből az okból forszírozta a lovas vadász sportot Betléren. 

A lovak hátáról íjjal és dárdával volt érdemes vadászni. A megsebzett vadat ugyanakkor már egyéb hajító fegy-

verrel is el lehetett ejteni.  

Az Andrássy Géza Betléri vadászatait ábrázoló képeken jól látható módon már lőfegyverekkel vadásztak. 

Érdekes módon manapság már senki nem vadászik lóhátról így lőfegyverrel. Feltehetően azért is mert nehezebb 

a „láthatatlannak lenni” lóhátról, mint meglapulva egy vadász lesen. 
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ANDRÁSSY GÉZA ÉS A VADÁSZ SPORT 
 

Andrássy Manó gr. (1821–1891) politikus, vadász, utazó, és Pálffy Gabriella 

grófnő fiaként született gr. Andrássy Géza. Apja 1891-es halálát követően megörö-

költe a Bethléri kastélyt is. (Ahogy a vadász szenvedélyét is.) 
Andrássy Géza sportok kedvelője, támogatója volt, melybe beletartozott a vadászat is. 

Parnón híres rókafalkát tartott, a betléri vadászatai messze földön híresek voltak.  

(A kastély pincéjében a trófeák most is láthatóak.) 
 

BETLÉRI KASTÉLY 
 

42A Betléri kastélyt reprezentációs célokra is alkalmasnak alakította ki az Andrássy család.  

I. Andrássy Manó gróf (1821–1891) a 17. század végi reneszánsz építmény helyén, 1881-1886 között építette 

fel a ma is látható kastélyt, melyhez az angliai vidéki kastélyokat vette alapul annak tervezésekor. Ugyanakkor 

az angliai hatás mellett a francia kastélyépítészeti stílus jegyei is megmutatkoznak az impozáns épületen.  
 

Andrássy Géza gróf (1856–1938) (miután édesapja 1891-es halálát követően a kastélyt is megörökölte, és 

a vasművet eladta) a 20. század elején modernizálta a vadászkastélyt. Villamosította, központi fűtést vezetett 

be, korszerű fürdőszobákkal egészítette ki. Emellett a lakosztályok is megújultak, kialakította a könyvtárat és 

a zeneszalont is. 

A gyönyörű környék és a csodás természeti táj jó lehetőséget kínált a nagy vadászatok lebonyolítására is.  

(Ezek egyúttal igen fontos társadalmi eseményeknek is számítottak, ahol sok mindent meg lehetett beszélni 

és elintézni. Így ennek is köszönhetően sikerült neki az 1920-as Olimpia rendezési jogát is elintéznie is.) 
 

   
Betléri kastély képeslapokon 

 

   
Betléri kastély mai képei 

 

BETLÉRI KASTÉLYKERT 
 

   
                                             Kastélypark szökőkútja;                       Ilona & II. Géza szeptemberi fürdőzése ott 

                                                     
42 https://felvidek.ma/2020/05/virtualis-barangolas-a-betleri-andrassy-kastelyban/ 
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                      Szökőkút szoborral;                 Vízesés;                         Szabadkőműves pavilon 

 

BETLÉRI KASTÉLY BELSŐ KÉPEI 
 

Havlik István evangélikus lelkésznek és a település lakosságának köszönhetően sikerült megőrizni a kas-

tély belső eredeti berendezéseit és kincseit. 
 

A kastély több rendkívül szép és értékes képeket is megőrzött. Az egyik lépcsőfordulójában lévő kép egy 

medvevadászatot ábrázol. Osztrák festő azt ábrázolta, amikor 976-ban II. Ottó megsebesítette a medvét, 

amely rátámadt. A császár életét I. Leopold Babenberg mentette meg, aki hősies cselekedetéért a császártól 

megkapta a birodalom keleti területét Ostmark-ot.  

(Az osztrákok innen eredeztetik történelműket.) 
 

  
      II. Ottó I. Leopold és a medve; 1867 Erzsébet királyné „Sisi” koronázása Andrássy Gyula által 

 

   
        Karikatúrák, j.o. Andrássy Géza;  Andrássy Géza középen;     Krasznahorka várának festménye 
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TRÓFEÁK 
 

    
      Afrikai vadásztrófeák;                  Elefánt lábak;                                 Múmia;                   Melanéziai fej 

HASZNÁLATI TÁRGYAK 
 

    
Nádasdy huszárok terme; Andrássy mintás Herendi porcellán; Női táska krokodilbőrből; Ötvös kincsek 

 

   
Kredenc unokák fényképeivel és díszórával;                 Vitrin;                                    Napóleon asztal 
 

ÉPÜLET BELSŐ KÉPEK 
 

   
Régi belső régi képek 

 

   
Földszinti hasonló nézőpontokból újkori képek 
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             Hall a Lépcsőházzal;                     Szalon festményekkel;                             Vendégszoba 

 

  
 

   
              Kék szalon festménnyel;                               Könyvtár;                    Vörös szalon A.G. Benczúr képé-

vel 
 

      
                      Napóleon szoba;                           Szoba szép képekkel;                             Fürdő szoba 

 

BETLÉRI VADÁSZATOK 
 

43A Betléri Kastélyt Andrássy 

Manó építette ilyen formára, és 

hozzá gyakran érkezett vadászatra 

testvére Andrássy Gyula is, (fele-

ségével Kendeffy Kaninkával) és az 

ő nemzetközi kapcsolatai révén pedig igen sok reprezentatív külföldi személy is.  

Andrássy Géza is e nevezetes személyekkel együtt vadászott, és apja halálát követően is 

szívesen látogattak hozzá ők Betlérre. 
 

Az 1885-ös hír azért érdekes, mert ezek szerint Andrássy Gyula (1823-1890) egészsége ek-

kor még megfelelő volt erre az útra is. (Lásd korábban 1885-ös festményt Sisivel és Ferenc Józseffel.)  

Ebből következően Andrássy Gyula a lovas sport nagy rajongójaként, Andrássy Géza (1884-ben elkez-

dett) lovaspóló játékát is megtekinthette és akár ki is próbálhatta a póló sportot. 
 

                                                     
43 https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzZsVadKonyvgy_21/?query=SZ&pg=81&layout=s 
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Egy 1887-es, emberevő medve 

vadászatánál való részvétel igazolja, 

hogy Andrássy Manó is ekkor még 

jó kondícióban volt akkor is.  

Tehát ő is láthatta fia kedvenc sportját és ki is próbálhatta a póló sportot. 

Kiváló lovasként tartották őt is számon, amit lovas képe is igazol.  

(Az 1848-as Pákozdi csatában lovas huszárként harcolt mind a 3 Andrássy testvér.)  
 

 
Vadászathoz felsorakozva, b.o. szürke lovon gr. Andrássy Géza;   

 

441880 ANDRÁSSY GÉZA MEDVEVADÁSZAT KÉSSEL 
 

  
1901 A mázsán a Betléri Kratki erdőben Andrássy Géza által elejtett medve 

 
 

1898 EMBEREVŐ MEDVE (SZÉCHENYI ZSIGMOND BETLÉRI VADÁSZAT) 
 

  
                                                                                        1897 Betléri teríték 2 medvével, vaddisznókkal 
 

                                                     
44 https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzZsVadKonyvgy_21/?pg=9&layout=s&query=szulova 
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1902 ANDRÁSSY GÉZA FIAINAK, ANDRÁSSY KÁROLY ÉS MANÓ VADÁSZATA 
 

 
 

Gr. Vay Sándor Andrássyak könyvében írta:  

„A Betléren tanyázó vadásztársaság többnyire a Szádvár és környékén fekvő erdőségekben vadászik, de ked-

velt kirándulóhely Szulova is, a mely vadásztanya a Rozsnyóról Iglóra vezető állami útnak a baloldalán, a 

Pozsálló hegyláncz folytatását alkotó hegyen van. 

Valóságos kis tündérlak ez a vadászkastély, a mely a magányos vadonban meglep japáni házakra emlékeztető 

tetőzetével, folyosóival, faragványaival. A déli oldalnak üvegfala van, a melyen át szabadon látható a szálas 

fenyőkkel ellepett hegyoldal.” 
 

   
 Lépcső, j.o. kucsmában Andrássy G.; Szulova hegytetejei vadászkastély;              1909 Szulován                    
 

451909-ben egyszerre vadászott betléri kastélynak Henrik porosz herczeg, (a német császár testvér-
öccse), és József főherczeg.  

(Lásd 1909 nov. Betlér gr. Andrássy Géza Szulovai medvevadászatra indulva Henrik /1862-1929/ porosz 

királyi herceggel. A két vadász balról Henrik, j.o. József főherceg, utóbbi lóháton is, és medvékkel a teríték.) 
 

    
 

   
 Szulova vadászatra készülődés; Henrik és József főhercegek 2 vadkan & 1 medve teríték;   Szulovai teríték 

 

                                                     
45 http://www.huszadikszazad.hu/cikk/a-betleri-vadaszat 
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1935 téli vadászaton A.G.;Melegedés a tűz körül, j.-ról. 3. A. G.;    Betléri vadászat szünetében piknikezés 

                                       j.o. Horthy Miklós kormányzó 

 

„HOROG-SPORT”, HORGÁSZAT BETLÉREN 
 

46A Betléri kastélynál a „horog-sportról” is van-

nak információk, melyet elsődlegesen a grófi höl-

gyek folytattak előszeretettel. (Lásd 1886 és 1882 

cikkeket.) 
 

Ugyanakkor, mint olvashatjuk a hölgyek a lovas 

vadászatból is kivették részüket a férfiakkal együtt. 
 
 

  

                                                     
46 https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzZsVadKonyvgy_21/?pg=24&layout=s&query=hal%C3%A1szat 
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SIELÉS ÉS SZÁNKÓZÁS 
 

A betléri képek igazolják, hogy a síelést és szánkózás is folytatták, téli sportként. 

Budapesten pedig a jégpályán jéghokit is játszottak már 1908-ban. 
 

 
1908 Andrássy Manó, jégkorong csapat tagjaként (balról 5.) a Vároligetben 

 

  
                                 1925 Ilona és II. Géza szánkón;          1931 Ilona szánkózik 
 

   
                               1925 II. Manó családjával síel;                 1926 II. Manó családjával síel. 
 

  
                                               1931-es síverseny,                    1935 Andrássy Ilona  17 évesen futóléccel 
 

Gondolom sokaknak feltűnt, hogy csak egy bottal síeltek még ekkor! 
 

  
                                  1932 Tátrai szánkózás;                                         Betléri szánkózás  
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KERÉKPÁROZÁS 
 

Betléri szobabelsőnél lehetett felfedezni egy három kerekű kerékpárt. 

Nemsokára sikerült olyan képet is találni, ahol II. Andrássy Géza kerékpározik a Betléri kastélykertben. 
 

   
 

Betlérben felnövekvő Ilona és II. Géza a lovaglást is már gyerekkoruk óta gyakorolták. 
 

   
                                                Hintalovon II. Géza;                      Géza és Ilona kutyáikkal 

 

  
                                                Lovas edzésen;                                      Testvérek lovas csizmásan 
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ANDRÁSSY GÉZA A MAGYAR PÓLÓ SPORT LÉTREHOZÓJA, BPC ELNÖKE 
 

 

1880-as évek elején Andrássy Gézának köszönhetően jött létre és 

erősödött meg a póló sport Magyarországon. (Lásd őt a Régi lóverseny-

pálya mögötti pólópályán 1902-ben.) 

Az Andrássy család több tagja mellett, igen sok lovassportot szerető, 

híres magyar személy is aktívan részt vett a póló sport meghonosításában.  

(Őket, jelentős érdemeikkel együtt, szintén megemlítettünk, a MAGYAR 

PÓLÓ 1875-1919-ig könyvben.)  
 

KEZDETEK PESTI GYEPI ÉS PARNÓI INDULÁS 
 

471883-ban kezdhette el gróf Andrássy Géza ismerőseivel a pólóedzé-

seket és mérkőzéseket, Budapesten a gróf Széchenyi István által alapí-

tott, 1817-től üzemelő „Pesti gyepen”. (Pontosabban e Régi Lóversenytér 

mögötti legelőn. Lásd térképek.) Tudjuk, hogy már 1884-ben a Parnói kas-

télyánál is pólóztak! 

Andrássy Géza saját kezűleg írta az MPC 1914-es Évkönyvére: 
48„Alapíttatott 1884, alapszabály 

változás 1904” Első játékosok: gróf 

Andrássy Tivadar, Lázár főhad-

nagy, Bánffy –stb.– Pálffy Dönczi, 
gróf Bánffy Miklós. A Budapesti 
Polo Club kezdete 1884-6 közt a Rákosi gyakorlóréten és Ludovika.” 

 

1884 január 31-én a Va-

dász- és Verseny-Lapban 
megjelent első hír, mely 

szerint, már 12 jelentkező 

taggal rendelkezik And-

rássy Géza, mellyel a Polo 

Club alakulás folyamat-

ban van. Ez azt igazolja 

(az 1884 január 31-es dátumból következően), hogy már előző évben, 1883-ban megkezdték az edzéseket, hiszen 

1884 januárjában, télen nem tudtak edzeni, anélkül pedig hogyan lett volna máris 12 tagjuk. 
 

1884 áprilisban már arról számol be a VVL, hogy a tavasz folyamán a „Polo-Club” (lapdajáték lóról) megalakul, 

fiatal parformance vadászok (hajtóvadászok) és huszárok által és Gr. A. G. már alkalmas hely után néz.  
 

Az 1885-es dátumú pólós kép is ezt mu-

tatja. (Erzsébetfalvi, határúti régi lóver-

senytér néven megemlítve.)  

Itt volt az 1827-től működő, „Pesti gyep”a 

„Régi” vagy „Pesti 

LÓ VERSENY tér” 

galopp pályája, me-

lyet gróf Széchenyi 

István kezdemé-

nyezésére jött létre. 
 

                                                     
47 1942 Aich Hubert P, MPC 1942 Évkönyve 
48 Aich Hubert Magyar Polo Club 1942-es évkönyvéből 
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„Pesti gyep” a „Pesti LÓ VERSENY Tér”, (mai Ferencvárosi pályaudvar) mögött kezdtek el pólózni 1884-ben 

 

E pálya ugyanakkor igen messze volt a városközponttól, ezért közelebbi területet kerestek. 
 

„LIGETI” LÓVERSENYTÉR (CSÖMÖRI ÚTI, ÚJ VERSENYTÉR, FERENC J. LAKTANYA MELLETTI RÉT) 
 

A Lovaregylet (a VVL-ben is közreadott) 1884-es áprilisi döntésével 

segített, amikor (az 1880-tól üzemelő) „ligeti” Lóversenytér hátsó ré-

szén helyet adott a póló pályához.  

(Ekkor elég volt egy rét. Igazi, egy mai követelményeknek megfelelő új 

pálya létrehozása jóval nagyobb feladat, több év mire a megfelelő típusú 

fű is kellően megerősödik.) 

(A Ligeti Lóversenytért ekkor „Új versenytérnek” is hívták, egészen az 

újabb „Új versenytér”, a mai Kincsem Park 1925-es megnyitásáig.) 

Az 1902-es VVL cikk a galopp kör belsejében nyílt póló pályáról ír.  

(Ilyen ötlet az újkori pólótörténelemben is felmerült a Kincsem Parkban, 

azonban a Galopp és ügető pálya körén belül nem lehet nyugodtan, konflik-

tusoktól mentesen működni egy pólópályának. Állandó súrlódást jelent a ga-

lopp-, és az ügetőpályán való átjárás.) 
 

Feltehetően ezért, később is inkább a „Városligeti”-nek, vagy „Ligeti”-

nek, de „Új Versenytérinek” és olykor „Csömörinek” is nevezett (akkor az 

„új”) galopp pálya mellett, a korábban kijelölt helyen lévő füves magaslati 

részen játszottak.  
 

1910-es képen a „Csömöri úti”, v. „Ligeti” Lóversenytér melletti póló 

pálya nézőközönsége. Bal szélen pólós eredményjelző tábla is látható.  
 

A régi térképen jól látható a „Ligeti” LÓVERSENYTÉR, (melynek helyén 

ma a Puskás Ferenc stadion áll) amely mellett pólóztak (az ovális kör jelezte 

területen), ahol ma a Papp L. Sportaréna 

van. (Mely a térképen jól látható módon, 

megfelelt az 1902 cikkben leírt Ferenc Jó-

zsef Laktanya melletti rétnek.) 

A j.o-i térképen a Lóvásártér (volt 

Ügető, amit tönkretettek), Tattersall, és a 

Ferencz J. laktanya is ábrázolva van. A 

terület mai képén már csak a Tattersall 

maradt meg a helyén.  

 

 

A fényképen a „Ligeti” Lóversenytér 

lelátója. (Mai Puskás stadion helyén.) 
 

 

 

A térkép a lóversenyterek helyeit jelzi  
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         1896 és 1897 „Rákosi” Lovassági Gyakorlótér; az 1927-tól „Új lóversenytér”(a mai Kincsem park) mögött 

 

A messzebb lévő Rákosi (Lovassági) Gyakorlótéren is pólóztak a kezdetekben, a fennmaradt fotók és in-

formációk tanulsága szerint. (Ez később, 1927 után a Honvéd Póló Club pályája volt.) 
 

LUDOVIKA KERTJE, NEMZETI LOVARDA 
Valószínűen az új, a városhoz közeli pólópálya létrehozásának nehézségei miatt 49 még eleinte a Ludovika 

Akadémia kertjében is pólóztak.  
 

   
                                      1904-1905 Ludovika kertje;             Ma (170x90m a réttel) Ludovika és a hátsó kertje 
 

   
1904 03 31 VVL  Nemzeti Lovarda hirdetménye, épülete és udvara; 1901 Andrássy Géza a Margitszigeten  

 

1901-ben Andrássy Géza a Margitsziget gyepén is pólózott. 
50 A VVL 1904 03 31-i száma információja szerint, a Nemzeti lovarda udvarán is pólóztak rövid ideig. 20 

korona évi tagdíjért bármikor rendelkezésre állt a nagyközönség részére is a póló kipróbálásának lehetősége. 

Sokat próbálkoztak később is, hogy megtalálják a megfelelő helyet a pólójátékhoz, míg végül a Lóverseny-

tér mellett (a mai Papp László Sportaréna helyén) sikerült megfelelő pályát építeni.   

                                                     
49 1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 111.o. 
50 Vadász és Verseny-Lap 1903 04 07 
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ELSŐ PÓLÓ JÁTÉKOSOK 1875-TŐL 1903-IG 
 

1875 augusztus 18-i dátummal a Vadász- és Verseny-Lap (VVL) száma irt először a Magyar 

Pólóról, ahogy ekkor hívták „labdázás lovon” 

gróf Batthyány Elemér általi bemutatásáról. 
 
 

Gróf Andrássy Gézát kell tekintenünk ugyan-

akkor az első igazi pólójátékosnak, és ő volt, aki 

megteremtette a Magyar Póló Sportot.  
51A BUDAPESTI POLO-CLUB 1904-es ÉV-

KÖNYVÉNEK egy példányán ez szerepel saját 

kezű írásával: 

„Alapíttatott 1884, alapszabály változás 1904” Első játékosok: 

gróf Andrássy Tivadar, Lázár főhadnagy, Bánffy –stb.– Pál-

ffy Dönczi, gróf Bánffy Miklós. A Budapesti Polo Club kezdete 
1884-6 közt a Rákosi gyakorlóréten és Ludovika.” 

 

1884 január 31-én a VVL hír ezt erősíti. Ekkor 

már 12 jelentkező tagja volt az alakuló Polo-

Clubnak.  
 

1884 04 14-én a VVL-ben megjelent hírből megtudhatjuk, 

hogy parformence-vadászokból, és huszárokból alakuló contin-

gensnek Gr. A.G. már keresi a megfelelő helyet a játékhoz, a 

Jockey-Club direktóriumával tárgyalva. 
 

52Aich Hubert is leírta: 1884-ben gróf Andrássy Géza is-

merőseivel megkezdte a pólóedzéseket, mérkőzéseket, (ahogy 

eddig tudtuk) a gróf Széchenyi István által alapított 1817-től 

üzemelő „Pesti gyep”, vagyis a Régi Lóversenytér mögötti területen.  
 

1884 11 16-i VVL hír, hogy a Parnón Andrássy Géza a szombati va-

dászati szünnapokon pólót szervez a falkavadászok és a 7. könnyűlovas 

(uhlanus) ezred tisztjeivel. (Akiket tehát, a falkavadászokkal együtt szin-

tén az első pólójátékosokként tisztelhetünk.)  
 

1885-es a MAGYAR POLO CLUB 1942-es évkönyvében megjelent képen: 

Andrássy Tivadar, 

Géza, Gyula és Sándor 

grófok, gróf Pejacsevics 

Albert, gróf Apponyi 

Gyula, gróf Károlyi La-

jos, Rohonczy Lőrinc. 
 

 

531896-es játékosok kö-

zött említi, név szerint Aich 

Hubert:  

„Andrássy Géza, Dezső, Ti-

vadar és Sándor grófok, gróf 

Apponyi Gyula, gróf Bánffy Miklós, gróf Károlyi Lajos, Rohonczy Gedeon és Rohonzy Lő-

rinc, gróf Teleki Géza és gróf  Pallavicini György. Megemlítik azt is, hogy a Ludovika Akadémia kertjében, majd a Rákosi Gyakorlótéren, 

végül pedig a Városligeti Lóversenytéren játszottak az urak.”  
 

 

                                                     
511942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 111.o. 
521942 Aich Hubert P, MPC 1942 Évkönyve 
53 942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 111.o. 
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541902-es képeken lát-

hatjuk Andrássy Gézát az 

üllői-úti Népliget mögött a 

régi Lóversenypályához 

tartozó gyepes mezőn a 

pólójáték után. 
 

1903 06 02 a BPC ala-

kulásánál már részletesen 

fel vannak sorolva a játé-

kosok nevei, külön itt is 

megemlítve a 16-ik cs. és 

kir. huszárezred tisztikarát, testületi tagként.  
 

1903 JÚNIUS 2-I VVL SZÁMBAN MEGJELENT A BUDAPESTI POLO-CLUB TAGLISTÁJA. 
(Ekkor már 8 alapító tag, 1 Tiszteletbeli tag, 49 rendes tag, tehát 

összesen 68 tag van megnevezve.) 
 

Gróf Andrássy Géza elnökké választása természetesnek tekinthető. 
 

Gróf Károlyi Lajos alelnökké választásában bizonyára jelentős sze-

repe volt, hogy ő is minden erejével támogatta a póló sport létrejöttét. 

(Lásd póló pálya költségéhez való hozzájárulása is.) 

Gróf Batthyány Elemér (a mártírhalált halt gróf Batthyány Lajos mi-

niszterelnök fia) tiszteletbeli taggá választása nyilvánvalóan összefügg-

hetett az 1875-ős póló bemutatójával, illetve, hogy a Lovaregylet elnö-

keként kifejezetten a lovassport mecénásának számított. (A Lovaregylet 

jelentős összegű támogatást adott, valamint pólópálya lehetőséget.) 

(Batthyány Elemér Andrássy Gézának /is/ rokona volt. Andrássy 

Ilona grófnőt, Gyula grófnak testileg-lelkileg hozzá hasonlító bajos 

leánya ugyanis az első vértanú miniszterelnöknek, gróf Batthyány La-

josnak hasonnevű unokáját választotta. Aki Batthyány Lajos 

Emanuela leányának volt a gyereke.) 
 

A választmányi tagok (ez a mai szóhasználatban vezetőségi/elnök-

ségi tagokat jelent, akik a közgyűlések közötti döntéseket meghozzák) 

esetében is olyan prominens személyek jöhettek szóba, akik munká-

jukkal, kapcsolatiakkal, vagy vagyonukkal jelentősen közreműködtek, 

(vagy várhatóan a továbbiakban segíteni tudtak) a BUDAPEST POLO-

CLUB létrejöttében, működésében.  
 

Manapság is így zajlik egy póló egyesületnél a tisztség kijelölése. A tiszteletbeli tag esetében az sem feltét-

lenül előírás, hogy jó pólójátékos legyen, ahogy a tagok esetében sem kötelező feltétlenül.  

Akkoriban szinte mindenki tudott lovagolni, akinek az egészsége ezt megengedte. Így a pólót ki is próbál-

hatta. A rendes tagoknál is igen sok olyan személy lehetett, aki lovagolni tudott, a pólóütőt is már fogott a 

kezében, de sehol nincs megemlítve konkrétan egy póló csapat játékosaként. Ezért a könyv hátulján külön jelzi 

a névjegyzék azt, aki valahol pólójátékosként is meg van említve és külön, aki „csak” póló klubtagként. 
 

Érdekes, hogy külön említik az akkori alapító tagokat (8 fő), akik nem azonosak azon nevekkel, akik korábbi 

(1884, 1885, 1896) dátummal vannak megemlítve, ráadásul még gróf Andrássy Géza sincs közöttük.  

Ebben szerepet játszhatott a tisztség igen magas, 500 koronás alapító tagi díjtételhez volt kötve. (Ezután 

viszont már nekik nem kellett tagdíjat fizetniük. Tehát egy hosszú távú befektetésnek kellett tekinteni.) 
  

A rendes tagok között már ott van a felsorolásban gróf Andrássy Géza, (elnök) és unoka testvére gróf Andrássy 

Gyula (ifjabb), és számtalan igen ismert név is. Érdekes, hogy „testületi tag” lehetett a 16-ik cs. és kir. huszárezred 

tisztikara. Ez azt jelentette, hogy lényegében az összes Magyar póló játékost képviselte, vagyis gyakorlatilag, mint 

sportági szövetség működött a BUDAPESTI POLO-CLUB. Ennek oka az volt, hogy másik polo club ekkor nem volt.  

                                                     
54 1902 08 12 Vasárnapi híre k 
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BUDAPESTI POLO-CLUB ALAPÍTÁSA, GR. ANDRÁSSY GÉZA ELNÖK 
  

1880-as évek elejétől gróf Andrássy Géza kezdett hozzá a póló sport megvalósításához Magyarországon. 

Ő kezdeményezte a BUDAPESTI POLO-CLUB létrehozását is 1884-től. (Lásd alább saját kezű feljegyzését.) 
 

Aich Hubert Poloiskola könyvének 112. oldalán ez olvasható:  

„1904-ben alakult meg az első magyar Poloclub, a Budapesti Polo Club, Andrássy 

Géza gróf elnöksége alatt…. Az alapszabályokat 1904 május 27-én fogadta el a bel-

ügyminisztérium. A Clubnak 1914-ben 31 alapító és 57 rendes tagja volt.”  

1905 május 8-án hagyta jóvá valójában, ehhez képest Kégl miniszteri o. tanácsos, (a 

miniszter meghagyásából) a Gróf Andrássy Géza elnök által képviselt BPC (feltehetően 

1904 május 27-én elfogadott) alapszabályát, 34885/III.a./905 M. Kir. Belügyminiszteri 

számmal, a BPC 1913-as évkönyvében lévő dokumentum szerint.  
 

1903 február 21-én adta közre a VVL a Budapesti <POLO-CLUB> Alapszabályait. 

Tehát már korábban meg kellett alakuljon (ami, mint olvasni fogjuk, többször is 

megtörtént), de hosszú idő telt el a klub megalakulás(ai)tól a végső jóváhagyásig. 
55A BUDAPESTI POLO-CLUB 1904-es ÉVKÖNYVÉNEK egy példányán gróf And-

rássy Géza saját kezű írásával ez az adat szerepel: 
 

„Alapíttatott 1884, alapszabály változás 1904” Első játékosok: gróf Andrássy Tivadar, Lázár főhadnagy, 

Bánffy –stb.– Pálffy Dönczi, gróf Bánffy Miklós. A Budapesti Polo Club kezdete 1884-6 közt a Rákosi gyakor-
lóréten és Ludovika.” 

1884 január 31-én a VVL-ben megje-

lent hír szól arról, hogy ekkor már 12 jelent-

kező tagja van az alakuló Polo-Clubnak.  
 

1884 04 14-én a VVL-ben megjelent hírből megtudhatjuk, hogy 

a Polo Club valószínű, hogy a tavasz folytán megalakul. A fiatal 

parforce-vadászok és huszárokból contingense lesz ez. 

Gr. A. G. pedig már az alkalmas helyet keresi, a Jockey-Club di-

rektóriumával tárgyalva, az újversenytér hátsó részében lévő magas 

plateaut részét átengednék e célja. 
 

1884 11 16-i hír a VVL-ben, hogy a Parnón Andrássy Géza a szombati 

vadászati szünnapokon pólót szervez, ahol a falkavadászok és a 7. könnyű-

lovas (uhlanus) ezred tisztjeivel.  

1891 01 11-én VVL-ben a polo-játék 15 éves 

történetéről írva megemlíti, hogy Andrássy Géza 

kezdeményezése folytán tavaly óta élénken szer-

vezik a póló-clubot. (Ekkor már 7 év telt el az 

1884-es első szervezésről szóló hírtől.) 
 

56Ernst József: „100 év a magyar lovassport 

történetéből” művében azt írja: 

„A BUDAPESTI POLO-CLUB 1901 tavasztán alakult meg. A 

Vadász- és Verseny-Lap rövid híre arról tudósított, hogy 

a klub május 9-re hirdetett gyűlését május 15-re halasz-

totta el. Elnöknek Andrássy Géza grófot választották meg. 

A tagság többsége az arisztokráciából került ki: Andrássy, 

Apponyi, Batthyány, Bethlen, Esterházy, Festetics, Károlyi, Széchenyi, stb. család tagjai mel-

lett megtaláljuk Bacsák Zsigmond, Miklósi Aladár nevét is. A titkári teendőket, dr. Magyar László látta el. A klub trénere pedig az angol 

Herbert Ritch volt. 
 

A klub a pólósport népszerűsítését, a lovassport fejlesztését, a polo pony tenyésztésének elősegítését tűzte ki célul. 

                                                     
55 1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 111.o. 
56 Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1972-1914, 210-212o. 
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Ahogy a klub közgyűlési beszámolójából kiderült, (ekkori) megalakulásuk évében 24 alkalommal 56 mér-

kőzést tartottak Budapesten a régi lóversenytér mellett lévő legelőn. Mivel ebben az időszakban más póló 

egyesület nem működött, a mérkőzéseket a klubon belüli vívták meg egymással, családi, baráti, stb. alapon 

létesült, 4-4 főből álló, más-más színű (kék-fehér, vörös-kék) mellényben játszó csapatok.  
 

A Polo-Club működését a Magyar lovaregylet is támogatta, és lehetővé tette, hogy állandó pályát létesítse-

nek a (Városligeti) Lóversenytér (most a Puskás Ferenc Stadion, autóbusz pályaudvar) északi részén. (A költ-

ségekhez gróf Károlyi Lajos is hozzájárult.)  

A Régi Lóversenypályán (Pesti Gyepen) istállókat és a saját pálya elkészültéig edzési lehetőséget biztosí-

tottak a klubnak.  
 

(Gróf Károlyi Lajos hozzájárulása, valamint a Magyar lovaregylet támogatása, akinek ekkor elnöke gróf 

Batthyány Elemér, kiemelkedő jelentőségű volt a magyar póló sportban. Ez látszani fog az 1903-as vezető-

ségválasztásnál is.)  

   
1901 05 09 „budapesti Polo társaság”;1901 05 10 Viktória királynő halála; 1901 05 18 Nemzeti Casinóban 

de. 11h Nemzeti Casinoban közgyűlés; Polo-Club gyűlése 05 13-áre halasztva;       meghívás a közgyűlésre 
 

A VVL-ből kikeresve a híreket, megtudhatjuk, hogy ekkor még nem használták a BUDAPESTI POLO-CLUB 

nevet, helyette „budapesti Polo társaság”, máshol meg a „budapesti Poló társaság”, kifejezést használták.  

(Tehát még a „póló” név használata is kérdéses volt, sokáig használták az angolból átvett „polo” írásmódon. A 

kor hangulatának átadása érdekében e könyvben is sok helyen a régi kifejezésekkel, írásmóddal lehet találkozni.)  
 

1901 05 06-i VVL újságcikkben már arról írnak, hogy május 9-én 11 órakor a Nemzeti Casinó földszinti 

helyiségében tartanak közgyűlést, az alapszabály módosítás és a Magyar lovaregylettel kötendő szerződés 

ügyében. Tehát akkor már meg volt az Alapszabályuk, ha az még hivatalos jóváhagyást nem is kapott.  

1901 05 10-én jelzik, hogy ezt 13-ára halasztották, majd újfent halasztottak 18-ra a közgyűlésüket.  

Megtudhatjuk azt is a hírekből, hogy gróf Batthyány Elemér, a malária néha kiújuló hatása miatt, nem jelent 

meg a versenytéren, viszont előtte hétfőn még ott volt a Magyar lovaregylet közgyűlésén.  

Kiderül az is, hogy a Magyar lovaregylet tiszteletbeli tagja volt Albert Edward angol király is, akihez 

részvéttáviratot küldtek anyja, Viktória királynő elhunyta alkalmával.  
 

   
         1902 február 22 gyűlések; 1902 02 03-re közgyűlési meghívó; 04 18 Lóversenytér közepén pálya 

 

1902 február 22-i VVL lapszám hírei megerősítik, hogy már 1901-ben megalakult a club, mert arról tudó-

sítanak a lapok, hogy 1902 február 19 választmányi és rendkívüli közgyűlést tartottak, melyen gróf Andrássy 
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Géza elnök, gróf Andrássy Sándor, gróf Andrássy Tivadar, gróf Apponyi Gyula, gróf Batthyány Gábor, 

gróf Cserkonics Pál, Rohonczy Lőrincz és gróf Széchenyi Imre vettek részt. (8 fő)  

A tavaszi játékok rendezői tisztségére gróf Batthyány Gábor és gróf Széchenyi Imre, a bírói tisztségre gróf 

Hadik-Barkóczi Endre lett felkérve.  
 

1902 március 2-án egy meghívót is közzé tettek a Magyar Lovaregylet helyiségében tartandó közgyűlésre 

és választmányi gyűlésre. Tervezet szerint sor kerül például az 1901. évi „megközelítő” zárszámadás bemu-

tatására, és 12 tagú választmányt is óhajtanak megválasztani.  

(Megtudhatjuk azt is, hogy a BUDAPESTI POLO-CLUB hivatalos címe: IV. ker. Kossuth Lajos utcza 5. volt.) 

 

1902 aug. 10-i Vasárnapi újság cikkében közzé tett 

képhez fűzött kommentár (mely szerint a meccs az MPC 

megalakulását követően zajlott) alapján is, valójában 

„újra” alakulás történt, a bejegyzés érdekében.  

Megtudhatjuk, hogy a közgyűlést követő mérkőzést még a 

Régi lóversenytérhez tartozó füves területen tartották. 

 

1902-ben közzéteszik, hogy megkezdődött a szezon, 

melyre a Ferenc József laktanya melletti réten edzenek, 

de a szezonnyitó mérkőzés a budapesti Lóversenytér kö-

zepén kialakított pólópályán, „angol gentleman trainer” felügyelete alatt lesz május 5-én. (Ezt megelőzően 

április 7-re volt ez kitűzve az indulás, de feltehetően az esős, hűvös idő okán még a pálya nem volt alkalmas erre.) 
 

Tehát talán a két kezünk ujjain sem tudnánk megszámolni, hányszor „alakult meg” a BPC, az viszont egy-

értelmű, hogy 1905 május 8-án jegyezték be véglegesen. 

 

BUDAPESTI POLO-CLUB ALAPSZABÁLYA 1903 
 

1903 február 21-én adta közre a VVL a BUDAPESTI <POLO-

CLUB> Alapszabályait. 
 

Az alapító tagoknak 500 koronát kellett befizetniük. (Igaz, ez-

zel „egyszer s mindenkorra” rendezték a tagdíjukat.)  

A „rendes” tagoknak csak 100 koronát kellett fizetni évente, 

de vállalniuk kell, hogy ugyanennyit megfizetnek 3 éven át. 

A „testületi tagok” kategória nyilvánvaló kedvezményt adott, 

csoportosan fizethették be a 300 koronát.  

(30 fős csoportos jelentkezésnél egy főre csak 10 korona jutott.) 

Kültagoknak csak 20 koronát egy évre (vagy egy hétre 5 koro-

nát) kellett befizetni.  

(Ez is egy lehetőség volt a kisebb pénztárcájú személyeknek, de 

ehhez szavazati jog nem járult, tehát nem szólhattak hozzá az 

egyesületi ügyekhez, a pólóversenyeken sem vehettek részt játé-

kosként, tehát csak olyan esetben jött szóba, ha valaki játéklehe-

tőség nélkül óhajtott klubtag lenni. Vagyis nézők voltak, vagy a 

Gymkhana versenyek résztvevői.) 

Érdekes, hogy már ekkor is voltak „club pony-k”. (Kérdés, mi-

lyen szabályokkal lehetett használni?) 

A tagdíjat január 1-én kellett befizetni, és ezt peres úton is be-

hajthatták, aki nem fizetett! 

Érdekes, hogy lehetőség volt a tagdíj többszörösének megfize-

tésére, ez többszörös szavazati joggal járt a testületi ülésen. 

Az alapszabályból kitűnik, hogy már akkor is voltak versenyek, 

és játékból kifolyó viták. 
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Pont ezen a lapszámban lett közzétéve, hogy az ügetősport megvalósítására korábban létrehozott úrkocsisok 

szövetkezetének megszüntetésére közgyűlést hívtak össze. Tehát ez az egyesület kudarcot vallott. (Szerencsére 

a póló sport nem járt így.) 

Idővel tehát nem csak a póló játékos létszám gyarapodott megfelelően, de be is jegyezték a Budapesti Polo 

Clubot, trénert is találtak az edzésekhez, az angol 57Herbert Ritch személyében, és egyre jobb lett a verseny-

eredményük is.  

Kezdetben Angliából exportálták a polo ponykat, majd Argentínából is, idő-

vel azonban beindult a hazai polo pony tenyésztés is.  
 

Az 1875-től tehát sok és pontos információval rendelkezünk a magyar póló 

sportról, hála a Vadász- és Verseny-Lap (VVL) híradásainak.  

A hazai edzőmérkőzéseket követően idővel nemzetközi túrákra került sor 

Hamburgba, Ostendébe, Párisba, Frankfurtba, és itt a magyar póló csapa-

tok jelentős sikereket értek el. Hamburgból, Frankfurtból pedig Budapestre is 

látogattak a csapatok.  

A póló játékosok elsőlegesen az arisztokrata családok tagjaiból verbuválód-

tak, de például a kiváló lovagló tudású huszár katonatisztek társulhattak cso-

portosan is, kedvezményekkel. A BUDAPESTI POLO-CLUB Alapszabálya erre 

külön lehetőséget biztosított. 

1904-ben már az uralkodó család tagjai rendszeresen látogatták a mérkőzéseket, és Ferenc József császár 

és király is személyesen kilátogatott megtekinteni a póló játékosokat. 
 

1907-ben Kontinentális Vándorkupán vett részt a Magyar Póló Csapat, ahol második helyezést ért el. 
 

Sőt 1908-ban a magyar csapat kiutazott a Londoni Olimpiára, ahol győztek a Brigade of Guard angol 

csapata ellen a Wimbledon parkban. Azonban úgy tűnik az akkori Olimpiák szervezetlensége, és a klubok 

egymás közötti vetélkedése okán, végül csak a Hurlingham Club által szervezett, 3 brit csapat egymás közötti 

vetélkedését számítja hivatalosnak az Olimpiai szervezet.  

(Lásd később külön az 1908-as Londoni Olimpiai szereplést és előzményei.) 

  

                                                     
57 1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 112.o. 
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1884 PARNÓI KASTÉLY PÓLÓPÁLYÁVAL 
 

58A 19 sz. második felében gróf I. Andrássy Emanuel (Manó) romantikus 

kastélyt építtetett Parnón, (ma Szlovákiához tartozik), mely korának egyik 

legtipikusabb neogótikus kúriája volt.  

A fényűzően berendezett kúriákhoz Fort Sándor budapesti építész számos 

olyan megoldást alkalmazott, amelyek a Betléri kastélyra is jellemzőek. 
 

Az 1880-as években átengedte fiának, Andrássy Gézának, (amikor az 

1882-ben megnősült) és Andrássy Manó a régebben megvásárolt és felújított 

Betléri kastélyába költözött.  

A VVL 1884 04 14 és 11 16-os tudósí-

tásaiból kiderült, hogy a lelkes parforce 

(falka v hajtó) vadászokból toborozta 

Andrássy Géza az első póló játékosait, 

és már ekkor 1884 áprilisában (!) Parnón is elkezdték a pólózást, a vadászati 

szünnapokon. Lehet, hogy itt voltak Magyarországon az első pólómérkőzések 

is, hiszen az áprilisi igen korai időpont. (Erről sajnos nem maradt fenn kép.) 
 

Andrássy család udvari festője, Vajda Zsigmond (1860–1931) készítette az 

akvarell képeket. 
 

  
                          Parnói kastély üvegház felőli oldala;                        Bejárat felőli képe 

 

  
1895-1899 között készült fényképek a Parnói kastélyról 

  

   
               Parnói kastély nyitott folyosója;                   Narancsház ;                    Fegyverszoba 

                                                     
58 https://www.facebook.com/MuzeumBetliar/posts/3446513845434625 
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Az udvarházban 1901. augusztus 9-én tűz ütött ki. 1909–1913 között kijavították az okozott károkat, de egy 

újabb tűzvész (1916-ban) újra lakhatatlanná tette a kastélyt. (Az udvarház ritka régiségei a család más lakó-

helyeibe kerültek.)  

1942–1943 között az udvarházat lebontották, a téglából építették a falu több épületét. 
 

59Ma védett 7,5 ha-os közpark van a helyén sok ritka szép, botanikai értékű fával, tóval. 

A parkban volt versenypálya (!), madárházak, etetők, pavilonok, filagória, szökőkutak és egyéb díszek. Pá-

vák és aranyfácánok szabadon kószáltak a parkban, hattyúk úszkáltak a tóban. A fácánházban fácánt és 

gyöngytyúkot tenyésztettek. A Narancsházban (üvegházban) trópusi növények és számos egzotikus madár 

volt, és kertészkedés is folyt. (Ez is elpusztult.) Megmaradt több száz fát tanösvényeken át lehet megtekinteni. 
 

   
                          Parnói kastély;                        Leégett toronnyal;                         Tó felőli panoráma 
 

   
Zászlós lovasok a Parnón; B.o. Andrássy Géza a parkban; Lóháton Andrássy G & A. Sándor hölgykoszorúval 

 

 
Andrássy Géza Parnói téglagyára  

                                                     
59 http://www.zsparchovany.sk/LNCH_Park/park_parchovany.html 
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1899 LÓTENYÉSZTÉS & POLO-LOVAGLÁS BETLÉREN – „LABDAÜTÉS LÓHÁTRÓL” BUDAPESTEN  
 

A régi Lóversenytér („Pesti gyep”) és az Üllői út közötti nagy legelőn folyt ekkor a <Labdaütés lóhátról> 

gróf Andrássy Géza és barátai között. A pálya négy sarka zászlókkal van jelölve köztük pedig mész csík jelöli 

a 300x200 lépésnyi nagyságú pálya szélét. A falabda kenderfonattal van körbe tekerve és bőrbe varrva.  
 

60A pony lovak egy része gróf Andrássy Tivadar Erdélyi, hostáti magashegységben lévő mokány kancák 

és Benazet arabs (lipizzai?) mén (mely a megboldogult Sissi királyné ajándéka) tenyészetből vannak.  

Másik része gróf Andrássy Géza gömöri (betléri) tenyészetéből valók. 

 

 

 

 
 

 

  

                                                     
60 Vadász és Verseny-Lap 1899 04 26. 164 
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1903 BETLÉRI PÓLÓZÁS  
 

Úgy tűnik Andrássy Géza annyira szerette a pólózást, hogy (miután Parnói kastély leégett) Betléren is 

létrehozott pólópályát, hogy a Betléri vadászatai alkalmával se kelljen kedvenc sportját nélkülöznie. 

1903-ban még póló kupát is rendezett itt. 

A kép felirata szerint a Budapesti Polo Club 

csapata nyerte a kupát. A kézzel írottak szerint 

ennek tagjai Andrássy Géza, Mr. Rich, Sigray, 

Károlyi Luki. A kép felírat hibás (megfogalma-

zója nem értett a pólóhoz) az 5. személy („civil-

ben”) Ernest Rennier a játékvezető volt. 
 

 
 

A további Betléri képek újabb információkhoz juttatnak bennünket. A kép feliratai szerint Andrássy „Gejza” 

„Papi”, Andrássy Tivadar (Teodor), Károlyi Mihály (Michel), Rohonczy Lőrincz és Rich úr is játszott még.  
 

 
 

Megint 5 nevet említett a Szlovák Nemzeti Múzeum (snm) feliratozója. 

Miközben tudjuk 4-4 ellen zajlottak ekkor is a mérkőzések.  

Tehát amennyiben az egyik (a győztes BPC) csapat tagjai: Andrássy 

Géza, Sigray (Antal), Károly Luki (aki Károly Lajos a BPC alelnöke le-

hetett) és Mr. (Herbert) Ritch voltak. Akkor (a MAGYAR POLO 1885-

1917-ig könyv adati alapján61) a többi megemlített név a másik (vesztes) 

csapat tagja volt. Közte Andrássy Tivadar (1857-1905), Rohonczy Lőrincz és Károlyi Mihály. Tehát már csak 

1 csapattag neve hiányzik. Ugyanakkor ez is valójában BPC csapat volt. (Más klub nem is működött ekkor.) 

(Lásd a VVL 1903 június 2-i száma jelent meg a BUDAPESTI POLO-CLUB taglistája.) 

 

Azt biztosan tudjuk, hogy Betléren volt lótenyészete Andrássy Gézának, a lovaspóló képek is a Betléri 

Kastély gyűjteményében vannak. Tehát minden bizonnyal ott (is) pólóztak.  

                                                     
61 Dr. Ivanics György: a MAGYAR POLO 1885-1917-ig  
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1901-TŐL A MARGITSZIGETI PÓLÓPÁLYA TÖRTÉNETE 
 

Az 1901-es, gróf Andrássy Gézát ábrázoló kép tanulsága szerint a 

Margitszigeten már ekkor játszottak pólót a Margitszigeten, tehát va-

lahol volt pólópálya. (Vagy inkább arra alkalmas rét terület.) Azon-

ban ekkor a Margitsziget még nem volt feltöltés által kiszélesítve, 

csak részben, tehát csak máshol játszhattak, nem ott ahol a sziget bu-

dai oldalán kiépített pólópálya 1928-ban megnyílt. 

1876-ra készült el a Margit-híd, melynek építője a Margitsziget 

csúcsánál lévő kis zátonyt is felhasználta. A híd ennél a pontnál 

megtörik, hogy a két hídág merőleges legyen a Duna áramlására. 

1900 augusztus 19-én adták csak át a szigeti lehajtót, (szárnyhidat), és 

ehhez ekkor feltöltötték a közelében lévő kis Festő (Budai) szigetet, vala-

mint ez és a fő sziget közötti területet. (Addig csak csónakkal lehetett meg-

közelíteni a Margit-szigetet.) Érdekesség, hogy a hídnak fakocka burkolata 

volt! Így lovakkal télen is lehetett közlekedni rajta. 

(Már a korábbi időszakban is feltöltéssel és kotrással is alakítgatták a 

szigetet, pontosabban a szigeteket, mert akkor még több tagból is állt.) 
 

Az 1920-as év végére fejező-

dött be a mai állapotának a kiala-

kítása, újabb feltöltésekkel. A 

tervrajzon zöld vonallal van je-

lölve a sziget régi határvonala. 

Jól látható, hogy a „Lovaspóló 

pálya” területe az újonnan feltöl-

tött részen lett kialakítva, de már 

csak az I. Világháború után. 
 

Kérdés tehát: Hol pólózhatott 

1901-ben Andrássy Géza a 

Margitszigeten?  
 

Erre az 1873-ra elkészült, (de már az 1872-es rajzon is ábrázolt) 

Gyógyfürdő és Nagy szálló előtti (képen piros csillaggal jelzett) 

Nagyrét lehetett alkalmas. Onnét lehetett látni az 1901-es Andrássy 

Géza képen látható a pesti „lapos” panorámát. (Felső kép.) 
  

Az 1927-es Vérmezői újrakezdést követően az új Margitszigeti 

pólópálya lett a fő versenyhelyszín. (Andrássy Géza még ezt is meg-

élhette.) Itt viszont már a budai, „hegyes” panoráma látszik. 

A Rákosi pályát pedig a Honvéd Polo Club használta. 
 

A II. Világháborúban harcok voltak itt a szigeten is.  

A Margit-szigeten lévő MPC klubházat még renoválni lehetett 

volna, de éppen úgy szétrombolták, és eltűntették, mint a várban 

lévő meg más épületeket. A pólópályára pedig olyan létesítménye-

ket helyeztek el, hogy azt többé ne lehessen pólópályának használni. 
 

Így mi is hosszú ideig kerestük, majd építettük fel csak a Tabajdon 

a Váli-víz melletti Pólóközpontot, 2 full size pályával. (Alsó kép.) 
 

Az I. Világháború előtti időszakban tehát, (a képek tanulsága sze-

rint) egymás után illetve egyszerre több helyszínen (Ligeti pálya, 

Rákosi Gyakorlótér, Ludovika kertje, Nemzeti Lovardában és a 

Margitsziget) is játszottak, és a Ligeti pálya (mai Papp László 

aréna helyén) lett a leglátogatottabb. 
 

Ennek az is lehetett a magyarázata, hogy mindenhol csak 1-1 pálya 

volt, mely könnyen tönkremehetett, jelentősebb terhelés mellett. 

Ezért is használhattak alternatív pályákat is.  
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ANDRÁSSY CSALÁD PÓLÓJÁTÉKOSAI, MÉNESEI, KASTÉLYAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Andrássy Géza igyekezett a legtöbb családtagját bevonni a 

pólóba, a kedvenc sportjába, ahogy minden más ismerősét is. 

(Volt olyan mérkőzés ahol 4 Andrássy játszott 4 Széchényivel.) 
 

1904 05 16-i VVL cikkben, a József 

herceg látogatása miatt, póló bemutatót 

rendeztek 8 csapattal és ekkor is 4 And-

rássy (Géza, Károly, Sándort és Tivadar) 

is játszott. Itt megemlítik, hogy Ferenc 

József király is ki fog jönni, és ki is jött a 

megjelent kép alapján. 
 

Az Andrássy családfán piros színnel és 

„PJ” betűkkel van jelölve (8 fő), aki dokumentáltan pólózott és külön (? +4 fő), aki feltehetően kipróbálhatta. 

A BPC-ban Andrássy Gézán kívül, Andrássy Sándor, ifj. Gyula, Tivadar, Károly, ifj. Manó grófok, 

Az MPC-ban gróf Andrássy Géza unokája ifj. Géza (1920-1997) és Aladár unokája Mihály (1993-1990) is póló-

zott, (tehát összesen 8 Andrássy családtag) játszott, melyre írásos bizonyítékok is vannak. 

Egészségi állapotuk és kiváló lovas tudásuk alapján, joggal feltétezhető ugyanakkor, hogy az idősebb 

Andrássyak (Manó, Gyula, Aladár), ahogy Andrássy Imre is kipróbálhatták a póló sportot Andrássy Géza 

biztatására. Tehát feltehetően 12 Andrássy családtag pólózhatott. 
 

Az Andrássy család tagjainak kiemelkedő szerepe volt a Magyarországi lótenyésztés (lásd már továbbiak-

ban a róluk és méneseikről szóló fejezeteket) és a ló- és lovassport fejlődésének elősegítésében is. Így nyil-

vánvalóan nem maradhattak ki a póló sportból sem, annak megalakítását követően. 
 

      
„Sissi” Erzsébet Királyné;  Andrássy Gyula & testvére Manó;              Andrássy Géza;   Andrássy Tivadar  

 

Az Andrássy családnak a Magyar történelemben is oly kimagaslók az érdemei, és olyan híresek voltak a 

XIX. század Magyar történelemben, mint a XX. században a Kennedy családnak az USA-ban. Nem véletlen, 

hogy Jókai Mór regényeiben is felismerhető alakjuk és tetteik.  
 

A magyar filmművészet ugyanakkor adósa Magyarországnak az életük megfilmesítésével!  
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ANDRÁSSY GYULA GRÓF (1823-1990) MAGYARORSZÁG ELSŐ MINISZTERELNÖKE, TŐKETERBESI ÁG 
 

Gróf Andrássy Gyula vált a leghíresebbé a családjukból, a 1848-as forradalomban játszott szerepéért, a 

kiegyezés létrehozójaként (és persze „Sissi császárnéval való romantikus kapcsolata révén), majd azt követően 

Magyarország Miniszterelnökként, később pedig az Osztrák-Magyar Monarchia Külügyminiszterekén.  

Andrássy Gyula közismerten a lovaglás szerelmese volt, és tekintélyével, tudásával, vagyonával is segítette 

a magyar lótenyésztést, valamint a lovassport fejlődését. (Lásd előző oldalon lovas képét.) 
62(1990-ben halt meg. Legalább 7 évvel előbb elkezdett pólóról nyilvánvalóan tudomást szerzett, és érdekel-

hette is őt. 1889-ben még fel tudott szólalni a Parlamentben a véderő-törvény tárgyalásakor, és korábban 

Betléri vadászatokon is részt vett. Lásd ott. Tehát kipróbálhatta ő is Andrássy Géza biztatására a pólót.) 
 

ANDRÁSSY GYULA TISZADOBI KASTÉLYA 
 

   
                  Bejárat felőli oldal;                   Kert felőli oldal (1904);            Tiszapart felőli kastély kép 
 

   
Nagy terem kandallóval anno; 2020-ban csak a kandalló maradt; A. Gyula dédunokájával Pallavicini Zitával 

 

ANDRÁSSY TIVADAR GRÓF (1857-1905) BPC VÁLASZTMÁNYI & RENDES TAG, PJ. 
 

1903 06 02 VVL lapban Gróf Andrássy Tivadar (gróf Andrássy Gyula első szülött fia, ifj. gróf Andrássy 

Gyula bátyja,) neve is meg van említve, mint a BUDAPESTI POLO CLUB alapító tagja, ahogy az első játékosok 

között is említik.  

1885-ben készült fotón is látható. 

Az 1903-as Betléri pólós fotóknál 

is megemlítik a nevét. 

1904 05 17-i VVL-ben, mint az Er-

délyi csapat tagjaként van megemlítve, 

az Erdélyi birtokai miatt.  

                                                     
62 https://cultura.hu/aktualis/andrassy-gyula-grof-130-eve-halt-meg/ 
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63Ernst József is megemlíti: Gróf Andrássy Géza rendelkezett a leg-

több póló pónival (11) a parnói ménese által, gróf Andrássy Tivadar 

pedig Erdélyi ménesében foglalkozott tenyésztéssel, de a legtöbb lovat 

Angliából szerezték be.  
 

1905 05 15-i VVL száma halálát követően megemlékezik róla. Méltatja 

korábbi tevékenységeit, és külön részletesen beszámolt a lótenyésztés és 

a lóversenysport terén elért eredményeiről, sőt még a legeredményesebb 

lovairól is említést tesz. 

 

ANDRÁSSY TIVADAR TŐKETEREBESI MÉNESE 
 

64A tőketerebesi ménesben 00:1 telivér, azon fölül mintegy ötven fél-

vér és ismeretlen származású kanczákat fedeztetnek. A legrégebben 

használt (1868) fedező mén a telivér "Jester" volt, melynek számos iva-

déka még mindig anyakanczákul szolgál. Jesteren kívül a hetvenes 

években kincstári különféle fajú fedezők és saját arab mének is voltak 

használva. A kincstári mének ivadékai közül különösen Schagya ivadé-

kai játszottak akkori időben a bécsi piaczon szerzett, és keresettek voltak. 

(Manapság Bábolnán van a Shagya arab ménes.) 

Jester óta számos telivér mén fedezett itt, gyakran gyors egymásután-

ban; azon fölül Norfolker (Confidence, Nordstern) angol félvérek (Csi-

nos, Bimbó, Revolver, Furioso stb.)  

(Furioso mén volt a mai Furioso-north star lófajta egyik őse, melynek 

Hódmezővásárhelyen is van ménese, a Kéktói ménes.) 

Lippizai, Czinderi-mének, amiért e tenyésztésnek sincs semmi egységes, határozottan kidomborodott jel-

lege. Az itteni telivértenyésztésnek is megvolt a maga sajátossága. Volt telivér, de nem úgy kezelték s nem is 

használták telivérnek, hanem keresztezésre vadászlovaknál és juckereknél (Wrangel: megfelel a tényállás-

nak). Az utolsó birtokos alatt futtató-istállót rendeztek be. 
 

ANDRÁSSY TIVADAR TŐKETEREBESI KASTÉLY 
  

65A Tőketerebesen eredetileg a Párics vár állt. Melyet 1686-ban Thököly kurucai felrobbantottak, mielőtt 

a Habsburgok kezére kerülhetett volna. 

Anyagából a Csákyak 1786-ban építettek kastélyt. 1838-ban há-

zasság révén került az Andrássyakhoz. (Akik azt 1838-ban gróf 

Andrássy Károlyné, szül. gróf Szapáry Etelka révén nyerték.) Ezt 

követően a kastélyt neoreneszánsz stílusban felújították. 

Itt nevelkedett Andrássy Gyula. 1830-tól Kossuth Lajos is itt 

élt, mint a családjogi képviselője. 
66Andrássy Tivadar (1857-1905) Andrássy Gyula (1823-1890) 

fia volt, így örökség gyanánt került hozzá a Tőketerebesi kastély. 
 

67Tivadar lánya, Andrássy Katinka grófnő így emlékszik visz-

sza ezekre az eseményekre:  

"Emlékeimben Tőketerebes elsősorban a rókavadászatokkal kö-

tődik össze. Mindent, ami a hajtóvadászathoz szükséges volt, egy 

falkát, egy „master-t” és segédeit Angliából hozták be. A rókava-

dászatok idején sok vendég volt a kastélyban, és mindegyikük ma-

gával hozta a lovait. Vidám és mozgalmas élet lüktetett körülöt-

tünk: a farkukat türelmetlenül csóváló kutyák, a piros frakkok és a 

vadászkürtök hangja a gyerekszobám ablakai alatt szép emlék, ami 

gyermekkoromból maradt."  
 

                                                     
63 Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1872-1914; 211.o. 
64 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/zemplen-varmegye-1E176/mezogazdasag-es-allattenyesztes-irta-grof-mailath-jozsef-1E7C9/a-parnoi-menes-1E803/ 
65 https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91keterebes 
66https://www.facebook.com/MuzeumBetliar/photos/po%C4%BEova%C4%8Dky-u-andr%C3%A1ssyovcov-v-%C5%BEivotoch-aristokracie-mali-po%C4%BEova%C4%8Dky-mimoriadny-v%C3%BDzn/1290122864407078 
67 https://www.facebook.com/MuzeumBetliar/photos/a.340182596067781/4267656099987058 
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   Andrássy Mauzóleum; benne a szarkofág; Koronázási kép Sisivel;       Tőketerebesi kastély mai képe 

 

A II. Világháborút követően katonai kórházat alakítottak ki benne, és ezért állaga igencsak megromlott. 

A kastély berendezéséből sokat még az Andrássy család próbált kimenekíteni Tiszadobra és Budapestre, 

a maradékot elhordták. Utóbbi évtizedben felújították és honismereti múzeumként működik. 

(A közeli látható még a Páricsi vár romjai, és kastély mellett Andrássy Gyula mauzóleuma is megtekinthető.) 

 

ANDRÁSSY GYULA IFJ. GRÓF (1860-1929), BPC VÁLASZTMÁNYI & RENDES TAG,  
 

68Ifj. gróf Andrássy Gyula (gróf Andrássy Gyula fia), (jogi 

szakíró, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó külügyminisztere, 

a Magyar Királyság belügyminisztere) is szinte a kezdetektől pó-

lózott. (1885-ös képen is ott volt.) Ez nem volt véletlen, hiszen 

családjában nagy hagyományai voltak a lovassportnak.  
 

Az idősebb gróf Andrássy Gyula 

nyilvánvalóan megtekintette fia, 

ifj. Gyula póló mérkőzéseit, ahogy 

testvére gróf Andrássy Manó, a 

„vasgróf” is feltehetően megtekin-

tett Géza fia játékát, és ismerve a 

lovagló tudásukat, lovassportok 

iránti lelkesedésüket is, bizonyára 

ki is próbálták a póló sportot ők is. 
 

A mellékelt fénykép tanulsága 

szerint is Ifj. Andrássy Gyula 

1890-es években is pólózott.  

Szerepel a neve 1903 06 02 VVL 

számban leközölt BPC alapító tagi 

listán, ahogy az 1904-es későbbi 

felvételen is. 
 

Andrássy Gyulának nem voltak 

gyerekei, ugyanakkor Tivadar 

testvére özvegyét Zichy Eleonórát elvéve, 4 lányát segítette felnevelni.  

A leányok csak a gymkhana lovasportban (lásd később) vettek részt, hogy ők is szerepelhessenek a pólós 

rendezvényeken, mivel a póló sportot nem űzhették, az akkor szokásos dáma nyerek miatt.  

Így a család ezen ágán további pólójátékost nem említhetünk meg, ami azt is jelenti, hogy az Andrássy 

család Tőketerebesi férfi ága kihalt.  

                                                     
68 https://hu.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1ssy_Gyula_(politikus,_1860%E2%80%931929) 
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ANDRÁSSY ALADÁR GRÓF (1827-1903) HOMONNAI ÁG 
 

69Gróf Andrássy Károly 3. fia (Manó és Gyula grófok) legifjabb öccse Andrássy Aladár 1827 február 26-

án született. Mint minden Andrássy fiú, ő is típusa volt a törhetetlen hazafiságú magyar főnemesnek, aki nagy 

rangjával és vagyonával járó kötelességeit mindenkor lelkesen és buzgón teljesítette. 

1848-ban ő is ott harcolt Pákozdnál testvéreivel Jellasic ellen. Majd később Ben apó seregében Erdélyben 

küzdött. Így a szabadságharc bukása után rövid időre külföldre kellett menekülnie.  

1860-1861-ben 2000 koronát adott az MTA céljára. Tehát ekkor már hazatérhetett birtokaira. 
 

1862-ben Wenckheim Leontine grófnőt vezette oltárhoz, akivel a Czindery-javakat kapta hozományul.  

A grófné is élénken részt vett úgy a budapesti főrangú világ, mint Zemplén vármegye társaséletében, s mikor 

1863-ban ínség dúlt országszerte a homonnai kastélyban több jótékony célú előadást is rendezett a szűköl-

ködők javára. A grófi pár boldog házasságából két gyermek, Andrássy Sándor gróf és Andrássy Mária 

grófnő származtak.  

Andrássy Aladár gróf vitéze volt az aranygyapjas rendnek, a Lipót-rendnek, valóságos belső titkos taná-

csos, kamarás és főudvarmester. 
 

A 3 fiú (Manó, Gyula, Aladár) közül gróf Andrássy Aladár (1827-1903) élt a legtovább. Így sokszor meg-

tekinthette fiát gróf Andrássy Sándor a politikust, sportvezetőt, országgyűlési képviselőt is a pólópályán, és 

még kipróbálhatta ős is a pólót nyilvánvalóan 

1903 április 2-án halt meg, Krasznahorkán helyezték őt is nyugalomba. Felesége 18 évvel élte túl a tekinté-

lyes és köztiszteletben álló férfit. 
 

ANDRÁSSY ALADÁR CZINDERI MÉNESE 

A lónemesítéssel is kiemelten foglalkozott. Híres volt szigetvári uradalmában a Czindery-féle ménes. Erről 

egy jó adoma is maradt fenn Dunántúl. 
Egy ízben fogadott a pesti kaszinóban, hogy azoknak a híres Czindery lovaknak a farka a földet söpri. Meg 

is írta Szigetvárra, hozzanak fel vagy kettőt. Mikor a lovak érkezését aztán jelezték, azzal a barátjával, a kivel 

fogadott, kimentek a budai pályaudvarra. Beszuszog a vonat s kezdik a két remek állatot kivagonírozni. And-

rássy Aladár csak néz, egyre néz, de nem tud hová lenni a bosszúságtól. A telivér állatok remek, hosszú 

lompos farkát ugyanis (hogy elegánsabbul fessenek) tőből levágatta a gróf direktora. Andrássy, a kiben sok 

volt a család ismeretes humorából, kibosszankodva magát, bement a távíróhivatalba s igazgatójának csak két 

szót sürgönyözött, de azokat nem tette ablakába a direktor úr. 

(Nem tőből vágták le a ló farkát, hanem a ló farokcsontjainak végződése után. Manapság furcsának tűnik ez, 

de aki látott már bogáccsal megtelt lófarkat, az értheti, miért tették ezt, ahogy az alábbi képeken is láthatóak. 

Nyárra a ló farok újra megnő, és már tud vele újra legyezni a ló. A bogáncs ugyanis csak ősszel „ragadós”.) 
 

    
             Andrássy Gyula;               Sissi vadászaton;                  Andrássy Manó;        Andrássy Géza 

 

ANDRÁSSY ALADÁR HOMONNAI MÉNES 
 

70Közelebbi adatok hiányában a homonnai ménesről nem szólhatunk oly behatóan, amint azt megérdemelné. 

E ménesben évenként 00:30 kanczát födöztetnek, melyek között még tiszta Czinderi-kanczák találhatók, me-

lyeket a legkülönbözőbb keresztezésekre használnak. Kívánatos volna ezt a vért tisztaságában megtartani, mert 

nemes, élénk s a mellett jámbor és rendkívül kitartó lovak. Sokoldalú keresztezések után, a melyeknél a 

kanczákat számos év alatt használták, már az igaz utat meg is lehetett találni; véleményünk szerint legjobb 

lenne a fölfrissítés a lippizaiakkal, mert az ivadékok több szélességet s az annyira kedves lippizai járást kap-

nák, a nélkül, hogy bokában finomabbak lennének.  

                                                     
69 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/gomor-kishont-varmegye-894E/az-andrassyak-irta-grof-vay-sandor-9CCC/aladar-9D8A/ 
70 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/zemplen-

varmegye-1E176/mezogazdasag-es-allattenyesztes-irta-grof-mailath-jozsef-1E7C9/a-parnoi-menes-1E803/ 
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ANDRÁSSY ALADÁR HOMONNAI KASTÉLY & JESZENŐI VÁR 
 

71A kastély helyén már a középkorban is állt egy árokkal körülvett vár, ami 

Petenye fia Péter birtokában volt. Ennek az erődítménynek a nyomaira az 1966-ban 

végzett felújítási munkálatok során találtak.  

1449-ben említik először a várkastélyt, amikor husziták foglalták el, ezt követően 

tűz ütött ki. 

A régi várkastély 1619-ben teljesen leégett, ekkor épült a reprezentatív célt szolgáló kastély, amely egészen 

1684-ig a Drugethek tulajdona volt. Hozzájuk fűződik egy legenda egy átjáróról a kastély és Jeszenő vára 

között (mintegy 3 km-re). Bár nem tudni, valóban készült-e ilyen menekülő útvonal, a kastély környéki feltá-

rások során találtak egy járatot a vár irányában, ám ez 50 méter után véget ér. A várban is megtalálták egy 

földalatti járat nyomait, de ez is csak néhány méter hosszúságú. 

Házasság útján a kastély először a Zichy családhoz, majd a Csákyakhoz került.  
 

1812-ben Andrássy Károly gróf és Szapáry Etelka grófnő házassága révén lett az Andrássyak birtoka. Ők 

pedig a francia barokk kastélyok mintájára alakították át. 

(Az ő gyerekeik voltak Manó, Gyula, Aladár 1827-1903, utóbbinak a fia pedig Sándor 1865-1905.)  
 

    
 

    
 

1946-ban egy tűzvész során megrongálódott a kastély, 1950 és 1953 között a helyreállítás után az Állami Orosz 

Gimnáziumnak adott otthont.  

Ez az élet fintora volt. Lehet, hogy még ekkor is emlékeztek a boros hordókra.  
 

Idézzünk Andrássy Imrénél később leírtakat:  

„A sok kastély közül először Homonnára, a trianoni békekötés után elcsatolt 

területre költöztek. Azt mondják, az első világháború alatt a birtok borospin-

céje állította meg a főváros felé tartó oroszokat.”  

Újabb felújításokat követően 1971-ben nyílt meg itt a Vihorláti Múzeum első állandó kiállítása. 
 

ANDRÁSSY ALADÁR BUDAPESTI PALOTÁJA, ANDRÁSSY U. 59 
 

   
 Régi belső képek 
 

                                                     
71 https://hu.wikipedia.org/wiki/Homonnai_kast%C3%A9ly 
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Andrássy Aladár palotája ma irodaháznak átépítve 

 

ANDRÁSSY SÁNDOR GRÓF (1863-1946) BPC VÁLASZTMÁNYI & RENDES TAG, PJ. 
 

Andrássy Sándor, Andrássy Aladár és Weinckheim Leontine egyetlen fia volt. 

Egyetemi tanulmányainak elvégzését követően 

Angliában és Franciaországban járt. 
72Országgyűlési képviselő (1884-1918), fő-

rendházi, majd felsőházi tag. 
 

1878-ban az első sílécet Hammerfestből ő hozta. 

Ő volt a magyarországi autósport elindítója, első 

szervezője. 1906-tól a Királyi Magyar Automo-

bil Club (KMAC) alapító elnökévé választották. A Pannonia 

Evezős Club elnöke is volt. 
 

Természetesen Andrássy Géza őt is „megfertőzte” a póló sporttal. Így a több András-

syval együtt ott szerepel a BPC 1903-as hivatalos alakulásánál, választmányi tagként. 
 

Az I. Világháború alatt az orosz, majd az olasz fonton szolgált. 

A csehszlovák megszállásig a Felsőbodrogi Vízszabályozási Társulat elnöke volt. 

Birtokai a Szabolcs vármegyei Tiszadob kastélya (lásd Andrássy Gyulánál), kör-

nyékén voltak. Birtokolta a Homonnai kastély is. 
 

   
Parnó Andrássy Sándor állva &;    Frontszolgálaton Andrássy Gézával, Homonna Andrássy S. Kastély 

lovon Andrássy Géza, lovas hölgyekkel 
 

ANDRÁSSY IMRE GRÓF (1891-1985) BPC PJ. 
 

Andrássy Imre Andrássy Aladár (1828-1903) unokája, Sándor idősebb fia. 

A Velejtei kastélya miatt a Csehszlovák megszállás alatt bajba került.  

A BUDAPEST HÍRLAP 1928 04 03-i cikkéből értesülhettünk, 

hogy majd 10 évvel a kisantant megszállás után is, nem élhe-

tett nyugton birtokán, koncepciós eljárást indítottak ellene, és 

gyakorlatilag 700 000 cseh koronával kifosztották, elüldöz-

ték, menekülnie kellett Csehszlovákiából.  
 

73Feljegyezték, hogy 1914 szeptember 9-én Jablownál egy 

nagyobb járőr egységük erős ellenséges tűzbe került, mely 

miatt Tóth és Szűcs huszárok lovai elhullottak. Gróf Andrássy és huszár Turóczi, ellenséges tűzben parancs 

nélkül is visszahozták őket, melyért II. osztályú ezüst vitézségi éremmel jutalmazták.  

1915 április 25-i haditettéért az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel József főherceg személyesen tüntette ki.  

Hőstetteit másképpen ítélhette meg a Csehszlovák hatalom. Lehet, az ellen is ilyen hősiesen küzdött. 
 

                                                     
72 https://intezet.nori.gov.hu/national-tombs/budapest/fiumei-uti-temeto/andrassy-sandor-csikszentkiralyi-es-krasznahoraki-grof/ 
73 http://www.hungarianarmedforces.com/as/19161230/andrassy.htm 
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ANDRÁSSY MIHÁLY GRÓF (1893-1990) 
 
74Andrássy Aladár unokája, Sándor fiatalabbik fia Andrássy Mihály 

1920-ban végzett a József Műegyetemen, mely után a Müncheni Technikai 

főiskolán és a Detroiti Egyetemen is tanult. Főrendházi tag volt 1918-tól, 

1939-1944 között a Felsőház tagja.  

(A képen éppen a 1930 körül a Parlamenthez érkezik motorjával.)  

Magyar Motorcsónak Club (1924), a Budapesti Motor Yacht Club ala-

pító tagja és elnöke (1934-1944), a Nemzetközi Motorcsónak Szövetség 

alapító tagja (1925-1944). A Magyar Polo Club 1943-as évkönyvében lát-

ható neve. 1942-es belépési dátummal, hcp. értékelés nélkül. 

Édesapja Andrássy Sándor volt az utolsó tulajdonosa a Tiszadobi kas-

télynak, melyet II. Világháború után államosítottak. Andrássy Mihály 

is emigrálni kényszerült, Montrealban telepedett le, s a Magyar Nem-

zeti Bizottmány tagjaként bekapcsolódott az emigráns politikai életbe. 

A Magyar Cserkész Szövetség tb. elnöke is volt. 1990 06 30-án a Ka-

nada Windsorban halt meg. 

1926-ban született Andrássy Ilona, 1928-ban Gabriella leánya, fe-

leségétől gr. Károlyi Gariellától (aki szül:1899). 

1927-ben született Andrássy Gyula fiának 1965-ban született Ilona 

és 1967-ben ifj. Andrássy Mihály nevű fia. Ők Kanadában élnek. Érdekes lenne velük felvenni a kapcsolatot, 

mint az Andrássy család utolsó képviselői. 

  

                                                     
74 https://www.nevpont.hu/palyakep/andrassy-mihaly-352fe 
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ANDRÁSSY MANÓ GRÓF (1821-1890) A „VASGRÓF”, BETLÉRI FŐÁG  
 

Gróf Andrássy Géza apja gróf Andrássy (Emmanuel) Manó Oláhpatakon született. (A Betléri ág alapí-

tója.) A vasércfeldolgozás és kohászat terén végzett te-

vékenysége okán kapta a „vasgróf” nevet. (Lásd Ruda-

bányai vasérctelep, vaskohók, vasgyárak, Salgótarjáni 

vasmű.) 

Világlátott újító arisztokrata volt.  

1840-es években Ny-Európai utat tett, és Spanyolorszá-

got, Portugáliát, Marokkót is bejárta. 

1848-ban részt vett az utolsó rendi országgyűlésen, Pá-

kozdi csatában együtt harcolt Gyulával és Aladárral. 

1849-ban, miután Windisch-Grátz bevonul Budára, ő 

emigrál. (Mint kiderült szeretője elöl menekült el. Lásd később bővebben.) Beutazza Indiát, Kínát, Indonéziát, 

Ceylont. (Könyve 1853-ban jelent meg: Utazás Kelet Indiákon.) Hazatérve Tisza szabályozásban is részt vett. 

Tudományos akadémia tagja, és országgyűlési képviselő is lett. Betléri kastélyát visszavásárolta, felújí-

totta, halastavakat létesített. Házasságából fián Andrássy Gézán kívül 4 lánya született.  

(Életének érdekesebb eseményeiről még külön megemlékezünk.) 

1890-ben halt meg, (14 hónappal élte túl öccsét, Gyulát), a Krasznahorkai várban temették el.  
 

Fia által elkezdett póló sport nyilvánvalóan érdekelhette, hiszen többször is láthatta őt játszani, így jó lovas-

ként és mivel egészsége is megengedte, biztosan kipróbálhatta azt.  

 

ANDRÁSSY GÉZA GRÓF (1856-1938) BPC ELNÖKE & RENDES TAG, PJ. 
 

Gróf Andrássy Géza (Andrássy Manó a „vasgróf” fia) a BUDAPESTI POLO-CLUB létrehozója, elnöke.  

Családja lovas hagyományainak ismeretében jobban érthető, miért válhatott a 

Magyarországi ló és lovassport támogatójává és a Magyar Póló Sport megvalósí-

tójává. A pólósport megalakulásánál és eseményeinél több helyen is olvashattunk 

róla, ahogy a képeken is szerepelt. 

 

1896 augusztus 2-i Vasárnapi Újság számában lévő tudósításból megtudhat-

tuk, hogy Andrássy Gézának a Parnói és a Betléri istállóiban összesen 250 lóból álló ménese volt. 

Oly annyira szerette a pólót, hogy nem csak Budapesten szervezte azt, hanem előbb a Parnói, majd a Betléri 

kastélyánál is épített póló pályát és szervezett póló versenyeket. (Lásd korábban.) 
 

  
751909 tavasz Andrássy G, j. Bethlen István, b. Széchenyi L; 1903 Andrássy G. (j.o. ülve) a Betléri kastélynál 

 

  

                                                     
75 https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=072593 
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NAGYEKEMENCI KASTÉLY  

PARNÓI MÉNES 
76Nagy lótenyésztés van gróf Andrássy Géza parnói uradalmá-

ban, ahova Nagykemencze is tartozik.  

Noha ebben az uradalomban évenként sok csikó van. A ’Biszte’ 

tanyán elhelyezett 00:14 telivér kanczákat, az állomány zömének 

nincs meghatározott jellege, minthogy a legkülönbözőbb csődörök 

vannak tenyészállatokkul használva. Telivér, félvér, lippizai, ame-

rikai trober, még Percheronok is födöznek minden rendszer nél-

kül. Egy Czinderi kaczákból álló szép csoportot az ’Alkander’ amerikai troberrel födöztek; az eredmény 

(amint előre látható volt) nem igen sikerülhetett, mert ezt a különnemű keresztezést megszüntették. 
 

77Gróf Andrássy Géza parnói uradalmához tartozik: Kincses, Albin, Tehna, Tussa, Tussaújfalu, Hór, Vé-

cse, Vásárhely, Lucskócz, Bosnicza és Bánszka.15,053 kataszteri hold. (Ezen kívül Gömörben, Szabolcs- és 

Abaújban.) Ötös vetőforgó szerint művelt, intenzív gazdaság, lóhere, luczerna, bükköny és repcze terméssel. 

Mint különös termelési ágak, a czukorrépa, czikória és mák szerepelnek. 
 

Lótenyésztés: angol telivér és félvér, amerikai alkander és czinderi faj: 24 telivér kancza és szaporulata. 

Körülbelül 50 drb félvér kancza és szaporulata. Alkander és czinderi faj 30 kancza és szaporulata. Ezen kívül 

3 angol telivér mén. 125 drb igásló 

1900 május 12-i VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP 

egyszersmind az ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAP-

JA (szombati) lapjában olvasható: 

Éves telivércsikók árverése tartatik 1900 május 

14-én 2 órakor Budapesten árverésre kerülnek: 
 

21 ménes 160 csikója között ott volt gróf And-

rássy Géza Parnói ménesének 13 lova is. 
 

1902-es VVL cikkében jelzik, hogy Andrássy Géza azon tenyésztők közé 

tartozik, akik maguk versenyeztetik a lovaikat.  

Pontosan megadták azt is, hogy meny-

nyi volt a versenyzésből az összes ver-

senydíj bevétele, és melyik lova, mek-

kora bevétel t eredményezett. 

 

TÓALMÁSI ANDRÁSSY GÉZA KASTÉLY 
 

781910-ben került megvásárlásra a Turai kastélyhoz közeli birtok.  

(1900-ban eladott vasmű részvényekből bőven telt neki erre is.) 

Az egész nemesi birtok 1892-ig a báró Prónayak kezén volt, aki a régi 

kiskastélyban lakott. Lásd régi kép. (Utóbbi manapság leromlott állapot-

ban, magántulajdonban van.) 
 

Prónay báró halálát követően, oldalági tulajdonosok örökösök híján, a 

birtokot eladták Wahrmann Renáta családjának. Ybl Miklós tervei alapján, a millennium idején ők építették 

meg az új, barokk stílusú kastélyt.  

A pazar kastélyban érdekes módon egy parasztszobát is berendeztek.  

Apja halálát követően Renáta „nagyvilági” életet élt itt, melyhez hozzátartozott az ópium élvezete is. 
 

                                                     
76 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/zemplen-

varmegye-1E176/mezogazdasag-es-allattenyesztes-irta-grof-mailath-jozsef-1E7C9/a-parnoi-menes-1E803/ 
77 http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0026/9.html 
78 https://csodalatosmagyarorszag.hu/latnivalok/muemlekek-szobrok/andrassy-kastely-toalmas/?map=on 



 82 

   
Tóalmásy kastély tófelöli oldala;                          Kastélybelső;                               Paraszt szoba 

 

Az Andrássy család többi vidéki kastélya és pesti palotáik mellett a tóalmási kastély nyaralásra és vadá-

szatokra volt fönntartva.  

Andrássy Géza 1938-ban meghalt, ezután fia, az ifj. Andrássy Manó örökölte.  

A park továbbépítését már az új tulajdonosok végezték. Önálló áramfejlesztő berendezéssel, artézi kutak 

fúrásával közművesítettek, további épületeket, fürdőmedencét létesítettek. 

Nagy szakértelemmel foglalkoztatott kertész gondos munkáját dicséri a télikert, az üvegház (a kastély olda-

lán) és a kastély körüli park. A park kialakításánál-továbbépítésénél ügyeltek arra, hogy a mesterségesen léte-

sített halastó, a víz utánpótlást biztosító, majd kivezető patakok vadregényessé váljanak. Hozzá illő növényzet 

ültetése révén, különféle halakkal, rákok betelepítésével, valamint átjárók és hidak építésével. 

A kastély és park 1945 után a SZOT kezelésében gyermekek üdültetését szolgálta. (Manapság egy alapítvány 

tulajdona és előzetes regisztrációval látogatható.) 

A rendszerváltást megelőző évtizedekben számos film, így például A tizedes meg a többiek vagy a Csár-

dáskirálynő forgatási helyszíneként is működött. 
 

   
Tóalmásy kastély képei 

 

ANDRÁSSY KÁROLY GRÓF (1888-1910) BPC PJ. 
 

Gróf Andrássy Károly (gróf Andrássy Géza idősebb fia, az ifj. Manó 

bátyja) is együtt pólózott a többi Andrássy Gézával. 
 

Igen fiatalon 1896-ban, 8 évesen már pólózott. Ott látható a képen. 

1904 05 16 VVL cikkében látható 

módon József főhercegi látogatásnál 

szervezett lovaspóló kupánnak is 

(már 16 évesen) póló játékos volt.  

Nagyon korán, 22 éves korában 

„hosszadalmas és kínos betegésben” 

halt meg. (Akkor a „vakbélgyul-

ladás” műtéti kezelése még nem volt 

olyan fejlett, mint manapság.) 

A gróf Hencel-féle kert pozsonyi 

országúti falával átellenben temették 

el egy római szarkofágban. 
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   Ostandében 1907-es Nyugat-Európai póló túrán és Frankfurtban, ahol a magyar csapatban játszott is 

 

   
Andrássy Károly édesapjával az 1906-os,                  Andrássy Károly által festett képek 

Kassai Rákóczi ünnepi felvonuláson,  
 

ANDRÁSSY MANÓ GRÓF IFJ. (1892-1853) BPC PJ. 
 

Ifj. gróf Andrássy Manó (1892-1853, Géza fiatalabbik fia, a „vasgróf” unokája),  
 

1909 májusi VVL cikkeiből megtudhatjuk, hogy rendszeresen (17 évesen) 

szerepelt már ekkor a pólómérkőzésen. 

 

Feltehetően, mert 

bátyja, Károly a 

tanulmányai miatt 

akadályoztatva 

volt.  

 

1909 05 21-én le 

kellett cserélni, mert eltalálták halántékon a póló labdával Andrássy Manót. 
 

ANDRÁSSY MANÓ (IFJ.) CINDERI MÉNESE, ARGENTIN ÉS SKÓT PONY TENYÉSZETE 
 

Ő volt, aki elsőként belevágott a póló lovak tenyésztésébe.  

(79Lásd interneten fellelhető fényképe, melyhez tévesen nagyapja adatait írták oda: 

Gr. Andrássy Manó 1821-1891.) 
80Cinderi ménesében argentín és skót ponykat tenyésztett.  
 

1902-es VVL híradásából megtudhatjuk, 

hogy Hamburgba érkezett 5 darab teljesen „be-

játszott” argentin ló, melyek eladásra várnak. Tehát ilyen módon már akkor is be 

lehetett szerezni argentin lovakat. 
 

(Később báró Kemény család alsózsuki ménesében, majd a báró Wesselényiek, utóbb pedig a gróf Telekiek 

zsibói ménesében is neveltek póló lovakat.)  

(Manapság a MAGYAR POLO CLUB Tabajdi ménesében is tenyésztik az argentin polo pony lovakat.) 
 

                                                     
79 https://www.europeana.eu/hu/item/2064401/_mnm_MNMMUSEUM1817914 
80 1942 Aich Hubert Poloiskola MPC 1942 kiadása; 112.o.  
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ANDRÁSSY GÉZA GRÓF IFJ. (1920-1997) 
 

Andrássy Géza unokájának (ifj. Manó fi-

ának) a Magyar Polo Club 1943-as évköny-

vében látható neve a klubtagok felsorolásá-

ban. 1942-es belépési dátummal, 0-ás hcp. 

értékelése volt.  

Ifj. Andrássy Géza 1920 12 20-án Bécsben született. Ahova szülei (Ifj. gr. Andrássy Manó, gr. Choloniewska 

Mária) a Tanácskozás elől menekültek, és még ekkor is ott voltak. A Trianoni határok meghúzását követően 

szüleivel visszatértek Betlérre és ő ott cserepedet fel, de idővel már találkozhatott nagyapjával, Andrássy Gézával 

Budapesten is. (Lásd későbbi fejezeteknél.) 
 

     
Andrássy Géza és unokái, továbbá Ilona és II. Géza lóval, lovagló szerelésben  és kutyáikkal 

 

A II. Világháború végén neki is menekülnie kellett és sokáig a Liechtensteini Vaduzban élt, 1997 12 20-án a 

Svájci St. Gallenben halt meg.  

Gr. Wilczek Erzsébet (1920-2004) feleségétől 1947 egy Erzsébet nevű leány született, így fiú ágon vele 

kihalt az Andrássy család Betléri ága.  

COUNT ANDRÁSSY INTERNATIONAL POLO CUP 
 

Az Andrássy-ak dicső tettei, és különösen Andrássy Gyula kezdetben kalandos, majd fantasztikusan sikeres 

pályafutása, sokkal nagyobb figyelmet érdemelne, és minden magyar büszke lehet rájuk.  

Számunkra érthető módon, Andrássy Géza igen színes és tartalmas élete, és a Magyar Sportéltének megte-

remtése érdekében tett erőfeszítése legalább ennyire példa értékű. 

Sokak számára érdekes, kalandfilm sorozat is készülhetne gróf Andrássy Gyuláról és az Andrássy-akról, 

mellyel adós nemzetünk feléjük. Ráadásul ez sokak számára szép példát jelenthetne a hazafiságra. 
 

A MAGYAR POLO CLUB minden évben megrendezi a COUNT ANDRÁSSY POLO CUP-ot, 

az Andrássy családnak a Magyar Hazáért, a Magyar Sportért, különösen pedig a Magyar 

Póló Sportért hozott áldozatos tetteik emlékének ápolása érdekében.  

E rendezvényekre a magyar póló sport további alapítóinak és korábbi játékosainak leszárma-

zottai is hagyományosan meg vannak hívva, díszvendégként. 
 

A magyar „pólós családok” érdekes történelmi momentumainak kiemelésével és érdekesebb híreivel nem 

csak a magyar póló sportról tudhatunk meg igen sokat, hanem magáról a magyar történelemről is több, tanul-

ságos, néha pedig szórakoztató emlékhez is juthatunk. (Lásd bővebben a MAGYAR POLO 1875-1917-ig, majd 

MAGYAR PÓLÓ 1917-1945 és most már az ANDRÁSSY GÉZA 1856-1938 könyvekben.)  
 

PÓLÓS EMLÉKEK MEGÖRZÉSÉVEL GAZDAGABBAK LESZÜNK MINDANNYIAN 
 

A leírt „pólós” (póló sportoló, pólót támogató) családok válogatott története, jól mutatja, hogy a történelem, 

a póló sport és a különböző családok között kialakult érdekes kapcsolatok mennyire összefüggő, tanulságos és 

színes történet. A leírtakból látható, ahogy egy család, úgy egy nemzet múltja is mindig „visszaköszön”. 
 

2014 első COUNT ANDRÁSSY CUP: Andrássy, Pallavicini, Bat-

thyány, Károlyi, Almásy, Kégl és Ivanics családok képviselőivel. 
 

A magyar pólósport indulásnál kiemelkedő szerephez jutott ma-

gyar nemesi családok külön, kiemelten megemlítésre kerültek. 

Ezek közül különösen kiemelkedő az Andrássy-ak szerepe, leg-

fontosabb szerepet pedig vitathatatlanul gróf Andrássy Géza ját-

szotta, miközben az összes felsorolt személynek érdemei vannak. 
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A póló csapatsport, ahhoz minden alkalommal minimum 8 játékosra van szükség, és minél többen játsszák a 

sportot, minél több az adott klub tagsága, annál érdekesebb maga a póló sportélet.  

A póló ugyanis nem egyszerűen egy sport, hanem egy életmód. A pólópályán zajló sporton túl szervesen 

hozzátartozik a hozzá kötődő társasági élet is. 
 

SZÜKSÉGES MEGEMLÍTENI A MAGYAR NEMESI CSALÁDOK ÉRDEMEIT: 

Igen sok magyar nemesi családnak vannak jelentős érdemei Magyarország fennmaradásában és fejlődésében.  

Az is az igazsághoz tartozik, hogy a főnemesi családok között igen sok személy negatív szerepet is játszott. 

Az Andrássyak között is volt olyan, akiről a Döbrögi uraságot lehetett volna megmintázni. Ráadásul eleve 

irigységet válthatott ki a hatalmas vagyonuk. A főnemesi családok közeli házasságai miatt pedig genetikai 

betegségek is sűrűbben keletkezhettek. Ellenségeik előszeretettel hangoztattak ilyen és hasonló érveket. 
 

Azonban legalább ennyire fontos az érdemeiket is elismerni.  

Akkoriban minden országban a nemesség tagjai volt csak olyan helyzetben, hogy az adott nemzet boldogu-

lásáért sokat tehessenek. (Vagy nem törődésükkel, árulásukkal romlásba döntsék azt.)  

Amennyiben egy tehetős, befolyásos ember az ország érdekeit megfelelően felmérve a hazáért cselekedett, annak 

meg is lett az eredménye és igen sokat tudott segíteni. Erre pedig nagyon sok példa van a magyar történelemben. 
 

A II. Világháborút követően, ideológiai okokból mégis mérhetetlen terrornak és igazságtalan üldözésnek 

lettek kitéve a kommunista/szocialista diktatúra alatt e családok tagjai. 
 

Magyarországon már annyiféle kárpótlás volt, de e hazaszerető és a hazáért igen sokat tévő híres nemesi 

családok kárpótlása elmaradt. 

Nem a gazdagságuk, kiváltságaik helyreállítására volna szükség, hanem legalább, a nevüket, emléküket meg-

őrző alapítványok létrehozása és azok támogatási lehetőségének biztosítása. Ezek garantálhatnák e családok 

által létrehozott értékek és e családok hős, hazaszerető tetteinek emlékének a megóvását.  

Amennyiben e pusztulóban lévő értékek, emlékek nem vesznek el, azzal az egész Magyar Nemzet gazdagabb 

marad, ha elvész, annyival szegényebbek leszünk mindannyian. 
 

Gondolkodjunk önzően, ne engedjük ezen értékeket veszni hagyni, annyival szegényebbek lennénk! 
 

Sokkal szegényebb lenne Anglia is VIII. Henrik, Sir Winston Churchill, Erzsébet királynő, Diana és a pólózó 

Charles, Vilmos és Harry hercegek nélkül. Csak néhány példát említve az „uralkodó osztályuk” tagjai közül.  

Egy angol sem lenne olyan ostoba, hogy ezek emlékét elpusztítani akarná, ahogy például Magyarországon 

sok mindent, így például az Alcsútdobozi kastélyt elpusztították csak azért, mert tulajdonosa egy (magyar 

barát, magyarrá vált) Habsburg volt. Elvakultságukban nem vették még azt sem figyelemben, hogy az ő 

családja, József nádor (1776-1847) óta már rég magyar volt, és igen sokat tettek a magyar hazájukért. 
 

A MAGYAR POLO CLUB a GRÓF ANDRÁSSY KUPA megrendezésével, és az érintettek családok díszven-

dégként történő meghívásával próbált tenni annak érdekében, hogy ezek az emlékek megőrződjenek. 
 

Hasonlóan a magyar póló és az abban szereplő híres személyek történetének összegyűjtésével, közreadá-

sával, az elődeink által létrehozott értékeket óhajtjuk megőrizni és a köztudatban megtartani.  
 

ANDRÁSSY GYULA SZOBRÁNAK ÚJRAAVATÁSA 
 

Biztató fejleménynek számít, hogy gróf Andrássy Gyula helyreállított szobra újra ott áll a Parlament előtt. 

Az Andrássy-ak emlékét ápoló, korábban említett tevékenységének köszönhetően 

a MAGYAR POLO CLUB képviselői ott lehettek a szobor hivatalos újra avatásán 

2016 09 13-án. (110 évvel az első szoboravatást követően. Lásd fénykép.) 
 

81(A politikus nemes telivér lovon ül, a lovat az Andrássy család Rigó nevű pari-

pájáról mintázta a művész.) 
 

A szobor újjá állításának közismert érdekessége, hogy a hajdani Sztálin szobor meg-

maradt töredékének bronzát is felhasználták hozzá, mivel az eredeti Andrássy szobor 

ledöntését követően, a Sztálin szoborhoz használták annak az anyagát. 
 

Kevésbé ismert egy másik, az eredeti szobor avatásához kapcsolódó történet, mely részben az Ivanics család 

történeténél lett részletesen leírva, (lásd ott) részben pedig Andrássy Gyula történetéhez kapcsolódik. 

Budapest 1892-ben határozta el, hogy az épülő Parlament mellett legyen a főváros első lovasszobra, még-

pedig gróf Andrássy Gyuláé, de a Parlament építése 1904-ig elhúzódott, így végül csak 1906-ban tudták 

felavatni az Andrássy szobrot, melyet Ferencz József császár és király avatott fel személyesen. 
 

                                                     
81 Prohászka László a Lovas szobrok című könyve. 
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Andrássy Gyula és Erzsébet királyné kapcsolatáról az Andrássy családnál írtunk. Ferenc Józsefet nyil-

vánvalóan nem hagyta teljesen hidegen ez, bármennyire is kénytelen volt gr. Andrássy Gyula érdemeit elis-

merni. (Többek között, ahogy Sissinek, úgy Andrássy Gyulának is köszönhető volt a Kiegyezés. Magyar ná-

dorként ő tette Ferenc József fejére a magyar koronát, és később Magyarország első miniszterelnökeként, 

majd az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztereként is igen fontos volt számára is.) 
 

Ferenc József azonban nem mulasztotta el a kínálkozó alkalmat, egy elégtételre. 

Nevezetesen, a török elleni hatalmas győzelmet jelentő 1697-es Zentai csata, 

(és a szintén nagyon jelentős 1716-os Péterváradi csata) hadvezérének emlékére 

Zenta városa megrendelte Savoyai Jenő lovas szobrát. 

(E csatákban részt vett és jelentős érdemeket szerzett Ivanics György lovaskapi-

tány, így a Zetni csata Tisza parti lovas rohamában, majd 1716 november 9-én 

Pancsova visszafoglalásánál is, már a Viszlay lovasezredével. Ezzel fejeződött be 

Temesköz visszaszerzése és egyúttal Magyarország teljesen felszabadítása a török uralom alól.)  

Zenta városa azonban nem tudta kifizetni a megrendelt Savoyai szobor árát, (vagy csak alkudni szeretett 

volna az árából) de egy váratlan vevő bejelentkezett rá. 

1900-ban így már a Budai várban felavathatták Budapest első lovasszobrát, (megelőzve Andrássy Gyula 

szoboravatását) és azóta is ott áll Savoyai Jenő szobra. (Aki részt vett Buda felszabadításában, jobb kezén meg 

is sérült, de fővezérként Lotharingiai Károly hercegé lehetett volna ez az érdem, vagy még inkább Bercsényi 

Miklósé, aki Magyarország felszabadításában és Buda felszabadításában is derekasan küzdött lovasezredével.) 

A szobor megvásárlója pedig nem más volt, mint maga Ferenc József császár és király. 

Így titkolt, utólagos elégtételként elérhette, hogy nem Andrássy Gyula szobra lett az első lovasszobor. (Sejt-

hető, hogy a féltékenységén túl, az is bánthatta őt, hogy nem neki akartak a magyarok lovas szobrot állítani. 

Így viszont elérte, hogy egy osztrák tábornoknak áll ott a szobra a várban, aki igaz, valójában francia volt.) 

Immáron mindkét lovasszobor újra helyén áll, úgy, hogy 1 km távolságból egymást is láthatják. 

E történetből is láthatjuk, a történelmi múltunk elpusztítása milyen fontos tényekkel, történelmi események-

kel, érdekes történetekkel szegényítene meg bennünket, és ezek megőrzése mennyivel gazdagíthat bennünket.  

  



 87 

GHYMKANA LOVAS SPORTJÁTÉKOK, MELYEK NEM TERJEDTEK EL 
  

1900 május 20-án az Új lóversenytér közepén (tehát a mai Puskás 

Stadion küzdő terén, ahol a labdát rúgják) átadott póló pálya 

(melynek létrehozását előző év decemberben szavazta meg a 

Lovaregylet) avatásánál megemlítették, hogy 4 Andrássy küzdött 4 

Széchényivel. Ekkorra már nagyobb szabású póló mérkőzések is zaj-

lottak, amiről a sajtó is részletesen tudósított. Exkluzív társasági ese-

ménnyé váltak a póló mérkőzések, ahol más lovasjátékokat 

(Ghymkanát) is rendeztek szórakoztatásul. (A VVL részletesen le is 

írta, hogyan zajlottak e versenyszámok.) 
 

Ekkor még a póló is furcsa, új sportnak számított, és próbálkoztak 

sok olyan lovas versenyszámmal is, amit ma megnevetünk, de akkor 

még nem tudhatták, melyik lesz elterjedt sportág. 
 

A 400 m-es síkverseny mai 

szemmel sem furcsa, de például a 

(kifeszített papír) falon való átlo-

vaglás, (amelyben Andrássy Géza 

győzött, lásd mellékelt, homályos 

képen) kuriózumnak számít. 

Labdavivő (pályán körbe) ver-

seny, Akadályverseny (égő szivarral, esernyővel), hölgyeknek Díj-

lovaglás és egyéb más érdekes versenyek is zajlottak.  

Például az Oszlopverseny, a Lovas fogósdi, a „Je de barre”, a 

Burgonyacipelés, a Kugli verseny, a „Babák felöltöztetése” vagy a 

„Czérna tűbeöltése” lovas versenyszám sem lett Olimpiai verseny kate-

gória. (A „labdaütés lóhátról” név sem gyökeredzett meg a pólóra.) 
  

Ezekkel a közönség létszámának növelését óhajtották elérni, mert 

ezekre azok is kijöttek így, akik nem pólóztak. 

A hölgyeknek is tudtak így szerepelni, mivel ők a dámanyereg köte-

lező használata miatt nem tudtak pólózni. Az úri hölgyek számára kö-

telező volt a lovaglótudás, azonban a dámanyereg is.  
82A féloldalas „szamaragolás” a férfiaknál 

is természetes volt. A fiestákon, a díszesen 

felnyergelt ló hátán az uruk mögött ülnek 

most is féloldalasan, a hölgyek.  Ebből fejlő-

dött ki a 16. sz-ban a dámanyereg, melynek 

korábban bal oldalt lévő „szarvát” Medici 

Katalin feljebb tetette, így átvethette rajta a 

lábát, és a (bal) kengyelt is ő vezette be. Ké-

sőbb vezették be a második szarvat, ettől 

kezdve az előkelő hölgyek ilyen nyerget 

használtak. (Sissi királyné is ezt használta 

lásd képe, ahogy a Budapesti Polo Club 

mérkőzéseire kilátogató hölgyek is. Parnói 

képen is látható néhány ló hátán ilyen dámanyereg.) 

  

Géza fejedelem feleségéről, Sarolt fejedelemasszonyról (950-1008?) feljegyezték, hogy férfiasan és nagyon 

jól lovagolt. Lady Godiva (980-1067) Merci grófja Coventry ura közismert festményén is ez látható. 

Manapság a hölgyek már nem használják az dámanyerget és pólózhatnak a férfiakkal együtt és külön is, 

ahogy nekik teszik. Így nincs szükség ezekre a különleges gymkhana lovas sportokra.  

Ugyanakkor a western lovasoknál a (bika és ló) rodeónál nem szerepelnek, így ott a hordókerülő gymkhana 

játékkal szerepelnek, hasonló megfontolásból. (Tehát itt élte túl és lett népszerű a gymkhana sportág.) 

Ugyanígy a póló mérkőzések színesítésére mi is próbálkozunk lovas és egyéb csapat sportok bemutatóival.  

                                                     
82 http://www.lovasok.hu/index.php?i=17162 
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SAND, SNOW, INDOOR, KERÉPÁROS PÓLÓ, PATO, KÖKPÁR (BUZKASHI), LÓ/AUTÓ VERSENY. 
 

       
 

A póló versenyeken ugyanakkor hagyományosan igyekszünk bemutatkozási lehetőséget biztosítani egy-egy új 

érdekes lovas sportnak. Így mutatkozhatott be ló/autó gyorsulási verseny (ahol rövidtávon mindig a ló győz!), 

a dámanyerges női karusszel, a kaszkadőrök, a lovas íjászok, a pato (horseball), a kökpár (buzkashi), az ox 

game (műkecskossal buzkashi),  

Hasonlóan a kerékpáros póló, snow polo (havas pályán), aréna v. sand polo (kis, homokos pályán), 

indoor polo (fedeles lovardában). (Brioni szigetén agyagos pályán játszottak! Van ahol elefánton, szamáron, 

tevén, jak hátán is űzik a pólót!) 
 

GHYMKANA AZ 1913 MÁJUS ANGOL-MAGYAR MÉRKŐZÉSEN 
  

 
05 13 hivatásos lovarnők kizárva 

 
2013 05 19 Angolok ellen 25-én 

  
2013 05 19 polo csak fél sor 

 
 

A konvencionálisabb Díjugratás, Díjlovaglás, Pony síkverseny, Pony-gátverseny (148 cm-es polo pony mé-

retkorlátozás még érvényben volt ekkor) mellett továbbra is szerepelt a programban a Gymkhana is.  
 

Ezt többféleképpen írták. Van ahol ”Gymhana”-ként is írják, más helyen „Ghymkana”-ként (helyesen) írott 

szó nem tudott meggyökerezni még ekkor.  

Külön kikötötték, hogy kizárólag úrlovasoknak. A hölgyek esetében pedig külön ki lett kötve, hogy „hivatásos 

lovarnők kizárva” és a „Stockholmi díjugratási szabályok a mérvadóak”. (1912-ben elsőként ott volt Olimpiai szám 

a Díjugratás és Díjlovaglás.) 

Itt is szerepelt a „Czérna és tű”, „Babaverseny”, „Karóverseny” verseny, ahogy még a Kötélhúzás is. 
 

Újításként ekkor „Gymhana” részekén nők is részt vehettek 

„Stick and ball race”-n, vagyis már ők is üthették a póló lab-

dát, de csak egyénileg vezethették a labdát, nem állhattak be a 

pólójátékba. (Bár ki volt írva: Polo Lady’s nomination, de 

nincs hír, hogy végül női csapatok versenyeztek volna.) 
 

Az angolul írott „Banding race”, versenyszámok mibenléte 

valószínűleg titok marad, amíg nem fejti meg ezek jelentését 

valaki. A „Lloyd Lindsay Competition”és az „Affinity 

race”játékról még lesz szó, A Jeu-de-barret lovas fogócskát 

jelentett. (Lásd mellékelt képen.) 
 

2013 05 19-i Polo Open Cup elnevezés azt igazolja, hogy már ekkor is játszottak már handicap és „Open” 

mérkőzéseket is. 
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Eötvös R. bárónő, gr. Széchenyi Irma.;   Almásy Pálné;          Parnó (Hommanai) Andrássy Sándor gyalogosan & 

Odescalchi hcg, gr. Almásy Pálné;      & Andrássy Géza            Andrássy Géza lovon, lovas hölgyekkel 

Andrássy Géza tereplovagláson 

 

GYMKHANA MÁS PÓLÓ VERESENYEKEN IS 
 

A VVL az 1908 05 17-i és a 1908 05 25-i tudósításában számolt be a póló 

versenyről, melyen szerepeltek e speciális gymkhana lovas számok. 

A póló meccseken szerepelt Andrássy Géza mellett Károly és Manó fia is. 

Ezt követett a hölgyek versenye. Melynek Andrássy Géza volt a főszervezője. 

A Bending race (Oszlopverseny) során a 

hölgyek karókat kerülve lovagoltak. 
 

 

Burgonya dobálást nem részletezték, de 

feltehetően valamit el kellett vele találniuk.  
 

(1903-ban még a Burgonya verseny úgy 

zajlott, hogy a lovasoknak az ölükbe kellett 

felvenni és minél több krumplit ott megtar-

tani a célig. Akkor volt Fregoli verseny is, 

mely során át kellett öltözniük, és volt Lég-

hajó verseny is, ahol „léghajókat”, feltehe-

tően léggömböket kellett begyűjteni. Lásd 

alsó cikk.) 
 

Kugli versenyen kugli bábukat kellett le-

dönteni, oda, majd visszalovaglással. 

Jeu de barre fogócskát jelent, de volt 

Pózna fogósdi is zenével. 

Jumping competitionban hat gátat, sö-

vényt és falat is kellett ugratni. 

Llayd-Linsday Race-ban két-két pár volt 

egy csoportban. Adott jelre indultak és egy célnál leszálltak, a felállított bábúkat golyóval ledöntötték, ha ezekkel 

végezek visszamentek a hölgy párjuk által addig tartott lóhoz, majd a párok egymással lovagolva értek a célba. 

Affenity race estében is párosan versenyeztek. Itt a hölgyeknek le kellett szállniuk a lóról, s a visszatérő lova-

goknak kellett felsegíteniük, majd egymás kezét fogva célig lovagolni.  
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1914 UTOLSÓ PÓLÓ MÉRKŐZÉSEK MÁJUSBAN 
 

2014 05 15 VVL hírben még felsorolták a május 18-i mérkőzésre ekkor 

a városligeti versenytéren lévő pályán edző játékosokat. Közte volt And-

rássy Géza és fia az ifj. Andrássy Manó is. 
 

2014 05 25-án zárult a tavaszi szezon, ahol a pólómérkőzések mellett 

ekkor is volt Gymkhana és Pony díjugrató versenyszám is. 
 

2014-ben május 27-én jelent meg a VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP-ban az 

utolsó pólós hír, (ez idáig igen sok, a magyar pólós életről szóló, fontos 

hírről értesülhettünk e lapból) bár az impresszumban ott szerepelt még 

egészen 1919-ig, a lap megszűntéig a BUDAPESTI POLO-CLUB neve. 
 

Érdemes megemlíteni, hogy az utolsó megjelent pólós hír május 27-i 

dátumú, míg a szarajevói merénylet rá 1 hónappal később, 1914 június 

28-án volt. 
 

Rá egy újabb hónappal 2014 július 28-án hadat üzen az Osztrák Mo-

narchia Szerbiának, miután az nem volt hajlandó megfelelően együtt-

működni a merénylő elfogása érdekében.  

 

 

 

Az I. Világháború miatt nem csak a pólósport szakadt meg ekkor, hanem egy borzalmas korszak jött.  

(Majd csak 1927 után újulhatott meg és foglalkozhatunk igen nagy időkihagyást követően.) 
 

   
 

Magyarország hatalmas erőfeszítést kellett tegyen, hogy megvédje országát abban a háborúban, melybe a 

Habsburg birodalom hajszolta bele, melynek részéről semmi értelme nem volt  számára. 

Nem csak az óriási emberveszteséget kellett megérni, de a (német kapitulációt követően) Antant hathatós 

segítségével idővel a szomszédos országok megszállását, országunk kirablását, majd az országunk feldara-

bolását is. 

A Trianoni diktátum névvel jelzett módon kirabolva, megalázva, területeinket mindenfajta ürüggyel elra-

bolva, (ahol már tiszta magyar lakosság volt, ott a vasútvonal, folyami határvonal és egyéb  „csak” indok-

kal), de még külön háborús kártérítésre is kötelezve zárta országunk a II. Világháborút.  

Miután végre az utolsó román megszálló katonai is elhagyta az országot, egymással kisantant néven ösz-

szeszövetkezve még további retorziókat is kilátásba helyeztek a kisantant országai. 

Borzasztó nagy gond volt, hogy a „csonka” Magyarországban meg lehessen az életet szervezni.  

Élelmet és fedelet kellett adni az elrabolt országrészekből hozzánk menekült magyaroknak. A bányáktól, 

ipari létesítményektől, vasúthálózattal, de éppenséggel a mozdonyoktól , vagonoktól vagy az akkor még 

fontos munkaerőnek számító lovaktól is megfosztva, borzasztó erőfeszítésbe telt mire újra lábba tudott állni 

az ország, a magyar emberek életképességét, kitartását és találékonyságát újra beigazolva.  



 91 

ANDRÁSSY GÉZA TOVÁBBI FONTOSABB TÖRTÉNETEI AZ I. VILÁHÁBORÚ ELÖTT 
 

1869 ANDRÁSSSY GÉZA SZUEZI CSATORNA ÁTADÁSÁN 
 

1896-ban Andrássy Géza (13 évesen) részt vett a Szuezi csatorna megnyitásán.  
 

83Az ókorban is ástak csatornákat, mely a Nílust kötötte össze a Vörös-tenger-

rel a kereskedelmi hajózás érdekében. Később is többször felmerült a Földközi 

tengert a Vörös tenderrel összekötő csatorna megépítése. (Báró Tóth Ferenc ne-

véhez kötődik az újkori terv propagálása, mely terv Napóleonhoz is eljutott.)  

Az építkezés megkezdéséhez igen sok és komoly politikai és gazdasági tár-

gyalásokat kellett folytatni évekig Lesseps Ferdinándnak. (Miközben 1853-

ban hirtelen meghalt felesége és 2 fia is. A csatorna átadását követően 1869 

év végén 64 évesen újra házasodott a 40 évvel fiatalabb Mauritiusi szárma-

zású hölggyel. A képen a tőle származó 7 leányával látható.)  

Az építkezés során is nagyon sok gondot kellett megoldani, de még az átadás sem volt probléma mentes.  
 

841869 November 15-én futott be a hajó Port Said-ba I. Ferenc József k.u.k. uralkodóval és gróf Andrássy 

Gyulával Magyarország miniszterelnökével. Este váratlanul hatalmas tűz ütött ki a városban. Kétezer egyip-

tomi katonát vetettek be a pusztító elemek elleni harcba. A lángok makacsul ellenálltak a vízsugaraknak. A 

lángnyelvek már egy hatalmas raktárnak a tetejét nyaldosták, amelyben robbantóanyaggal telt ládákat tároltak. 

A várost a pusztulás fenyegette, de a katonáknak az utolsó pillanatban sikerült a tüzet megfékezniük.  

A csatorna avatás előtti napon egy hajó is elakadt a csatornában (amelyet a tervekhez képest kezdetben jóval 

kisebbre valósítottak meg, pénzhiány miatt) és nem tudták kiszabadítani, ezért egyszerűen felrobbantották. 

„Az egész világ iránytűje kelet felé van most fordítva, hol egy nagy elme fogta 

magát, s megváltoztatná a földrajzot. Elszakított két világrészt, hogy összekös-

sön két tengert. S e csodaművet, mely Lesseps nevét örökössé s a hála tárgyává 

teszi, megy most nézni, ki csak teheti. Mennek fejedelmek, nagyurak, tudósok, 

kereskedők és írók. S megy a magyar király is, hogy II. Endre után az első 

legyen, ki látta Konstantinápolyt és Jeruzsálemet. Ha csak egy kéjút volna 

szóban, akkor egyet sóhajthatnánk a százezrek fölött, a melybe ez kerülni fog; 

de ez érdek-út is egyszersmind, mert a suezi csatorna nem azért esik a mi Ad-

riánkhoz oly közel, hogy ne vonhatnánk belőle sok hasznot, ha e jó alkalmat 

nem nézzük közönyösen. Az volt eddig is a baj, hogy a Bécsben lakó magyar 

királyok nem kelet felé tekintgettek, hanem Frankfurtba jártak. Gróf And-

rássy Gyula szintén kíséri a királyt, s mivel az egyiptomi alkirály öt utijegyet 

is küldött neki, néhány főhivatalnok s egy-két író (úgy mondják: hogy 

Kecskeméthy Aurél és b. Pongrácz Emil) az alkirály költségén fogják meg-

járni Egyiptomot, ahová most annyian vágynak és oly kevesen juthatnak.” – 

E sorokat a Hazánk s a külföld című folyóirat újságírója vetette papírra 

1869. október 25-én. 
 

1798-ban Napóleon egyiptomi hadjárata során utasította mérnö-

keit egy mesterséges vízi út tervének kidolgozására, de földmérője, 

Jacques-Marie Le Père téves számításai alapján 10 méteres szintkü-

lönbséget mutatott ki a két tenger között, így elvetették az építkezést. 

1846-ban nemzetközi tudósokból álló társaság tanulmányozta újból 

a csatorna megvalósíthatóságát, amely az újabb mérések alapján kivi-

telezhetőnek tűnt. A tudósok közül Luigi Negrelli, olasz származású 

osztrák mérnök dolgozta ki részletesen a tervet, de a munkálatok meg-

kezdését már nem érte meg, 1858-ban meghalt. Az építkezés végül 

1859-ben indulhatott meg, azt követően, hogy 1854-ben Ferdinand 

de Lessepsnek sikerült megnyernie az egyiptomi alkirályt, Muham-

mad Szaid pasát az ügynek, és megkapta tőle a koncessziót. A mun-

kát tíz év alatt hatalmas erőfeszítések árán végezték el, és a csatornát 

1869. november 17-én fényes ünnepségek közepette nyitották meg. 

                                                     
83 http://hidrologia.hu/vandorgyules/37/word/0606_nagy_laszlo.pdf 
84 https://www.oszk.hu/kiallitasok/kelet-kapuja-szuez?mobile=off 
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Megépítésekor a csatorna 164 km hosszú és 8 m mély volt, ebből következően hamarosan érezhetőek voltak a 

fogyatékosságai, a nagyobb hajók csak lassan haladhattak benne és gyakran megfeneklettek.  

A Pallas Nagy Lexikona szerint „1882-ben 3198 hajónál 416 megfeneklési eset fordult elő, s összesen 21 643 

óra időveszteség állt elő”. A csatorna bővítése tehát nagyon hamar elkerülhetetlen volt. Mostanra, a 2010-es 

adatok szerint 193,30 km hosszú és 24 m mély lett. 
 

    
 

E sorokat a „Hazánk s a külföld” című folyóirat újságírója vetette papírra 1869. október 25-én. Ferenc József 

magyar király keleti útjáról részletesen tudósítottak a hazai napilapok. Így beszámoltak arról is, hogy útban 

Szuez felé, a király megállt Isztambulban, ahol Abdul Aziz szultán látta őt vendégül, és megajándékozta négy 

corvinával, melyeket Ferenc József Triesztbe visszaérkezve, gróf Andrássy Gyula miniszterelnök útján, a 

Széchényi Országos Könyvtárnak ajándékozott. Ahogyan a lapok is említették, II. Endre után Ferenc József 

volt az első magyar király, aki felkereste a Szentföldet. A Szuezi-csatorna megnyitását követően Egyiptomban 

utazgatott, megtekintett több műemléket és megmászta a Kheopszpiramist is. A napilapokon kívül a király 

kíséretében lévő írók, és újságírók útirajzaiban, visszaemlékezéseiben is olvashatunk a csatorna megnyitásáról. 
 

Gr. Andrássy Gyula 1849 májusától Istambuli nagykövet volt. Így a török kapcsolatai segíthették ezt az utat 

és a corvinák visszaadását is.  

Andrássy Géza pedig nyilvánvalóan nagybátyja 

kíséretében vehetett részt az úton. (Az Count And-

rássy Polo Cup meghívójában mi is „Önt és család-

ját, kísérőjét” megfogalmazást használjuk. Tehát 

mindig kísérőkre is vonatkozik a meghívás.)  

Így nem csak a Szuezi csatorna avatás ünnepsé-

gén vehetett részt Andrássy Géza, hanem a küldött-

séggel együtt meglátogathatta ő is Isztambult, a 

Szentföldet és piramisokat is.  

(A mellékelt kép bizonyítja, hogy tényleg megin-

dult az Egyiptomi túrizmus mert 4 évvel később, 

1893-ban készül képen gr. Andrássy Emanuel leá-

nya (Andrássy Géza testvére) Karácsonyi (And-

rássy) Karolina (1865-1937), gr. Karácsonyi Ala-

dár férjével és sógorával látható.)  
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1878 ANDRÁSSY GÉZA A BOSZNIA OKKUPÁCIÓ RÉSZTVEVŐJE 
 

85A boszniai okkupáció (1878) idején Andrássy Gyula fiával Andrássy Tivadarral együtt Andrássy Géza 

gróf is részt vett a hadjáratban s azóta is tartalékos tisztje a hadseregnek.(86Lásd 1896-ban Millenniumi ünnep-

ségről szóló a Vasárnapi újságban megjelent kép, gr. Andrássy Géza bosnyák zászlóval.)  
 

Az 1878 júniusában aláírt Berlini Szerződés (ahol 

gr. Andrássy Gyula, mint az Osztrák-Magyar Monar-

chia külügyminisztereként tárgyalt, lásd a képen közé-

pen) XXV. cikke alapján az Osztrák-Magyar Monar-

chia felhatalmazást nyert az európai nagyhatalmaktól 

Bosznia és Hercegovina megszállására és igazgatására, 

a Novi Pazari szandzsákban (mely elválasztja egymástól 

Szerbiát és Montenegrót) pedig katonai csapatok állo-

másoztatására. A balkáni kérdés már régóta napirenden 

volt a duális Monarchia külpolitikai agendájában, több 

terv is született az egyre gyengülő Oszmán birodalom egyre instabilabb balkáni területeinek rendezéséről.  

Andrássy Gyula későbbi közös külügyminiszter már magyar miniszterelnökként is (1867–71) foglalkozott a 

balkáni ügyekkel. Az volt a terve, hogy Szerbiát minél szorosabban a Monarchiához kapcsolja, mivel úgy látta, 

Szerbia kulcspozícióban lesz az Oszmán Birodalom felbomlása után, s nem lenne szerencsés, ha ezt Oroszország 

használná ki. Ezért akarta megnyerni Szerbia szimpátiáját, méghozzá Bosznia és Hercegovina keleti és déli 

területeinek felajánlásával, míg az ország északi és nyugati részét Horvátországnak ajánlotta volna. Tervében 

akkor még támogatta Kállay Benjámin is, aki abban az időben a Monarchia belgrádi konzuljaként szolgált. 

A  Monarchia külpolitikai döntéshozói, Beust és maga a császár azonban elvetették Andrássy tervét. 
 

Bosznia megszállása 1878. július 28-án vette kezdetét és október 

20-ra fejeződött be, ugyanakkor a helyi lakosság ellenállása 1882-ig 

folyamatos volt. A katonai vezetés nem számított a helyi muszlim la-

kosság igen heves ellenállására, melyet török csapatok is támogattak. 

A közös hadsereg létszáma a legnagyobb harcok idején 1878 augusz-

tusában, Szarajevó ostrománál elérte a 280 ezer főt, melynek kéthar-

mad részét a magyar korona országaiból sorozták be. Az emberi vesz-

teség 7700 fő, (köztük 5260 magyar katona) és a hadjárat költsége 200 

millió koronát tett ki.  

A megszállás befejezése után, 1879. április 21-én hosszú egyeztetések után írta alá a Bosznia-Hercegovina és 

Novi Pazar helyzetét rendező konstantinápolyi vagy más néven Novi Pazári (vagy Jenipazari) egyezményt Fe-

renc József császár és II. Abdulhamid szultán között, melyre a Berlini Szerződés kötelezte őket. 

A konvenció de jure meghagyta a szultán szuverenitását a tartományok felett. Az Osztrák-magyar közigazgatás 

azonban hamarosan de facto kiépült az állami szuverenitás minden fontos területén. A Szultán szuverenitása 

inkább csak szimbolikus értelmet kapott, ugyanis a konvenció csak a szultánnak, mint vallási vezetőnek a szu-

verenitásáról szól, hiszen a szultán nevének említése az istentiszteleteken és a török zászló felvonása a kulturális 

és vallási jogok körébe tartozik. 

 

  

                                                     
85 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/gomor-kis-
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1881 TÚRIZMUS, 1901 KEMPINGEZÉS ANDRÁSSY GÉZA  
 

87881881-ben Andrássy Géza gróf, tanulmányait elvégezve, Széchenyi Géza és Imre grófok, valamint ifj. 

Hoyos Ernő gróf és Gudenus Gábor báró kíséretében Amerikába indult, hogy ott nemzetgazdasági tanulmányo-

kat téve, egyszersmind a vadászat kedvtelésének is hódoljon. Alligátorokra, grizli-medvére, wapity-szarvasra, 

bölényre s vadlovakra vadászott társaival (A trófeák egy része ma is látható a Betléri 

kastélyban. Sztereó fényképek is, amit ott vásárolt. Fennmaradtak ceruza és akvarell 

illusztrációk is) és útjában még egy könyv írására is ráért. Ez a nagybecsű munka a 

homestead-ről (otthonmentesítésről) tárgyal s oly nagy szakavatottsággal készült, 

hogy több jogi könyvben, mint forrásmunkát idézik. 

Húsz év múlva (1901-ben) meg is ülte a társaság ennek az amerikai útnak az emlékezetét. Andrássy gróf elha-

tározta ugyanis, hogy visszavarázsolja az amerikai vadászéletet s életben lévő négy társával, a szulovai erdő 

mélyében, szabad ég alatt üt tanyát. Felállították az amerikai sátrakat, cserkésztek őzbakokra, kint főztek, ettek, 

aludtak, vidám tréfákat űzve, teljesen felelevenítették ifjúkoruk gondtalan napjait. Az urak többnyire mind abban 

a ruhában tanyáztak itt, a melyet Amerikában viseltek. Andrássy Géza teljesen korrekt mexikói jelmezét öltötte 

fel, melynek szürke nemez-kalapja egy helyen ki is van csorbítva. Nagyon emlékezetes kalap ez! Egyszer valami 

szűk ösvényen mászott keresztül a gróf s mászás 

közben elsült a puskája. Saját fegyverének két go-

lyója átszakította a kalap peremét, az Isten csodá-

latos kedvezéséből megkímélve a nemes gróf éle-

tét. Andrássy grófné és gyermekei is kijöttek egy 

napon a sátortáborba, mert a gróf óhajtotta, hadd 

lássa családja is, hogy élt ő húsz esztendőnek 

előtte az amerikai ősrengetegben. A lobogó tűz 

mellett sült vadászszeletek pompásan ízlettek s la-

koma alatt a gróf fiacskái, Károly és Manó, talpra-

esett pohárköszöntőkkel ünnepelték vendégeiket. 

Ebéd után főúri műkedvelők állottak bandába. 

Gudenus báró citerázott, Andrássy Maricza 

grófnő, a háziúr leánya hegedűjét vette elő s szebb-

nél-szebb dalokkal szórakoztatta a társaságot. Kint volt Rozsnyóról Berki Berti zenekara is s a czigányok lelke-

sedését emelte, midőn a remekül hegedülőMaricza grófnő beállott közéjük prímásnak, Széchenyi Imre gróf pe-

dig gordonkásnak. A fiatal grófnő valóban művészileg hegedül s még a czigányok is rendesen megbámulják, 

hogy húzza a magyar nótát. 

 

1896 ANDRÁSSY GÉZA MILLENNIUMI ÜNNEPSÉGEKEN VALÓ RÉSZVÉTELE 
 

A Vadász és Versenyújság 1896 08 02-i számból érdekes híreket szerezhet-

tünk. Az 1896 június 8-i millenniumi díszmenetben Bosznia zászlajával vo-

nult fel Andrássy Géza. 
 

Ugyanakkor megtudhattuk e cikkből 

azt is, hogy ez évben Andrássy Miklós 

részt vett a tragédiába torkollott cár ko-

ronázásán is. (Erről a cikk nem írt.) 
891896 május 14-én óriási pompával 

történt meg a koronázás. Azonban a cár rá néhány nappal meghirdette, hogy 

megvendégeli a népét, akik ilyenkor ajándékra is számíthattak. Ezért óriási tö-

meg kezdett összegyűlni. 
 

A tumultusban 1400 ember halt meg. A cár ezt követő estén mégis megtar-

totta a francia küldöttekkel tervezett bált. Ebből nagy lázongás keletkezett, és 

a cár megkapta „Véres Miklós” nevet. 
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1906 II. RÁKÓCZI FERENC ÚJRATEMETÉSÉN ANDRÁSSY GÉZA KÁROLY FIÁVAL 
 

901906 október 29-én került sor II. Rákóczi Ferenc újratemetésére a Kassai Szent Erszébet-főszékesegyházban. 

(A képen Andrássy Géza Károly fiával a Kassai díszmenetben.) 
 

A Rodostóban száműzetésben lévő fejedelmet, miután 1735 április 

8-án meghalt, kívánságának megfelelően édesanyja, Zrínyi Ilona 

mellé temették el Konstantinápolyban a galatai jezsuita templomban 

(később ez a lazarista misszió St. Benoît-, azaz Szent Benedek-temp-

loma lett). Édesanyja, Zrínyi Ilona mellé temették el, szíve pedig a 

Párizshoz közeli Grosbois-ba került. II. Rákóczi Ferenc a szabadság-

harc leverése után menedéket kapott a francia udvarban, amit nagyon 

megszeretett és soha nem felejtette el Grosbois-t. Haláláig szívében 

őrizte a hely és a francia nép iránti szeretetét. Halála után bebalzsa-

mozott szívét és vallásos munkáinak kéziratait ide hozták, a grosbois-i kamalduliak őrizetére bízva. A francia 

forradalom zűrzavaros napjaiban a bebalzsamozott szív azonban örökre eltűnt. 

A hamvak hazahozatalának gondolata már a reformkorban megjelent, politikai okokból azonban az 1870-es 

évekig nem kerülhetett szóba komolyan és még ezután is évtizedek teltek el, mire a gondolat megvalósult. 

A hazahozatalról látványos parlamenti jelenetben egyezett meg 1904 március 10-én Tisza István miniszterel-

nök és Thaly Kálmán, az ellenzéki Függetlenségi Párt alelnöke  

Az Országgyűlés 1906 október 23-án törölte el a Rákóczit és társait megbélyegző 1715. évi 49. tc. 2. és 3. §-

ait, az uralkodó, I. Ferenc József Magyarország megkoronázott apostoli királya pedig már másnap szentesítette 

a döntést. 

A Hamvakat 1906 október 28-án Budapestre kerül-

tek és a Szent István-bazilikában ravatalozták fel. 

Ezt követően szállították Kassára, ahol a Szent Er-

zsébet-dómban az északi hajó alá épített kriptába he-

lyezték el örök nyugalomba. 

Ahol nem csak II. Rákóczi Fe-

renc, hanem édesanyja Zrínyi 

Ilona és a fejedelem idősebb 

fia Rákóczi József hamvait is 

elhelyezték. (Lásd 2 kép.) 
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1988-1910 GRÓF ANDRÁSSY KÁROLY  
 

911888. nov. 14-én született Budapesten csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Károly.  

Nagyapja, Manó a „Vasgróf”, a születés hírére tízezer koronát osztatott szét a Rozs-

nyó város szegényei között. A kis unoka a szépapja, Károly nevét kapta, ki Széchenyi 

István gróf méltó kortársa volt, részt vett a Lánczhíd építés és a Tisza szabályozás 

dolgaiban is. 

Az ifjú Károly gyerekkorát nagyobbrészt a Betléri kastélyban töltötte, hol Turcsá-

nyi Béla tanár volt a gondos nevelője, magántanulója volt a Rozsnyói katolikus fő-

gimnáziumnak, hol a hazafias premontrei tanárok előtt vizsgázott, akik fényes jövőt 

jósoltak a szép tehetségű gyermeknek. 1907-ben tette le az érettségi vizsgálatot, ki-

tűnő eredménnyel s mivel apja a diplomáciai pályára szánta, a budapesti egyetemen 

jogot hallgatott és az alapvizsgálatokat eredményesen tette le. 

1908-ban Edelsheim Gyula Lipót gróf és fia, valamint báró 

Radvánszky kíséretében hosszabb külföldi útra ment, meg-

fordult többek között Irlandban és Görlandban, hol társaival 

jegesmedvékre vadászott. Hármat el is ejtett, két fiatal bocsot 

pedig lasszóval fogott be, s ezek most nagyra növekedve, a 

betléri park vízesései alatt hűsölnek. Ezt az érdekes vadá-

szati jelenetet Géza gróf olajfestményben megörökítette. 

(Eszkimó öltözet is megtalálható a kastályban.) 

1909 őszén, a jogi vizsgáit után, katonai szolgálatra jelentkezett. A fiatal gróf 

életvidáman és teljesen egészségesen vonult be Klagenfurtba, az ott állomásozó 

6. sz. Württembergi gömöri huszárezredbe, de minthogy itt tiszti iskola nem 

volt, áthelyeztette magát a 9. sz. Nádasdy huszárezredhez, hol egyik őse, And-

rássy Ádám, későbbi altábornagy, valamikori ezredparancsnok volt.  

A Nádasdy huszárezrednél csakhamar az első lovasok sorába emelkedett, ami 

természetes is, mert a gróf egyéb sportok mellett már kis korától fogva szenve-

déllyel űzte a lovaglást. Mint kitűnő lövő, bátor vadász, már diákkorában két 

hatalmas medvét ejtett el a betléri erdőségben. (1908-as zsákmányáról kép is készült.) 
 

Pár év előtt, mint elsőrendű lovast a Budapesti Polo Club mérkőzésén a király személyesen megdicsérte. 
 

1910. október 30-án vakbélgyulladás következtében hunyt el.  
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1911 SZUDÁNI VADÁSZATON ANDRÁSSY GÉZA 
 

Juszuf Kemál egyiptomi basával közel fél évig vadászott Szudánban (1911).  
92A Szuezi-csatorna 1869-es megnyitása (amelyen Andrássy Gyula is részt vett) jelentős mértékben egysze-

rűbbé tette az utazást a Közel- és Távol-Keletre. A kereskedelem fellendülése mellett az európai utazók, főleg 

arisztokraták indultak felfedezni a sokszínű, egzotikus országokat. Köztük voltak az Andrássyak is, akik szá-

mos érdekes tárggyal tértek haza. Ezeket a család tagjai is nagyra becsülték, a korabeli sajtóhírek szerint And-

rássy Manó azt tervezte, hogy a (Betléri) parkban önálló múzeumot hoz létre a gyűjtemény számára. (Ő 1821-

ben volt É-Afrikában.)  

Az utazás és a vadászat fontos szerepet töltött be az arisztokrácia életében, s a 19. század második felétől 

találkozhatunk egy új jelenséggel, az egzotikus helyekre 

tett vadászexpedíciókkal. A sikeres szafarihoz hozzátar-

tozott nemcsak a trófeák, hanem a meglátogatott térség 

őslakosai tárgyainak hazahozatala is, hogy ezekkel dí-

szítsék lakhelyeiket. 

Andrássy Géza afrikai expedíciója (amelyet fia ha-

lála miatti bánata enyhítése céljából tett, lásd alább fia 

történetét) során összegyűlt trófeák, tárgyak és fényké-

pek adják az új tárlat alapját. Látszólag a trófeák vannak 

túlsúlyban, azonban legnagyobb számban fegyvereket 

és használati tárgyakat találni a kiállított darabok között. 

 
93Andrássy Géza gróf vadászata 1911 május 

Andrássy Géza gróf egyike az ország kevés legérdekesebb embereinek. Nem abból a szempontból boncol-

gatva, hogy mennyi vagyona van, és hány őst számlál: pusztán, mint ember. Művészi hajlamokkal van teli. 

Ha Andacseknek született volna, tán híres festő lett volna belőle. Humora az a lassúkás, széles medrű, 

amit az angol mellett csak a magyar tud produkálni. 

Túl az ötvenen, mikor már más ember fia a kuckónál melegszik és dicséri a regés előidőket, ő élére állott 

egy fiatal társaságnak és megalapította a magyar lovaspólót. 

Most, túl a hatvanon, nagy csapás érte: elvesztette a fiát. Csak az tudja, hogy milyen rettentő szenvedés 

volt ez reá, aki látta őket együtt, mikor a daliás apa és a hozzá hasonlatos fia két szerető testvér gyanánt 

érintkeztek. Ezt a szenvedést próbálta felejteni Andrássy Géza egy nagystílű afrikai vadászatával a felső 

Nílus partján. Vele voltak még Windischgratz herceg és a félig-meddig való házigazdájuk: Chiamil pasa. 

Itt közlünk az érdekes vadászatokról egy csoportképet. Látjuk róla, hogy jól töltötték az idejüket az érde-

kes vadászok. Azt is konstatálhatjuk, hogy nevezetes jó szerencsével jártak. De legfőképpen látjuk, hogy 

Andrássy Géza ma is az az erős férfi, akinek évtizedek óta ismertük. Nem fog rajta a balsors, mert a magyar 

őserő dacol benne. 
 

A Betléri kastélyban berendezett tárlat legérdekesebb darabjai között a legérdekesebbek a vadásztrófeák, pre-

parált állatok, amelyeket Andrássy Géza hozott Szudánból.  
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ANDRÁSSY MANÓ HÍRES SZERELMI TÖRTÉNETE 
 

Andrássy Manó (1821-1891) életrajzában volt egy zavaró tényező számomra, nem illett a róla alkotott képbe. 

A Pákozdi csatában testvéreivel együtt részt vett, de aztán még a Szabadságharc 1949 októberi bukása előtt, 

évelején elhagyta az országot. (Úgy tűnt gyáván időben eliszkolt a harc elöl, a 11 hónapos Kelet-Indiai útra.) 
 

Tudjuk róla, hogy előszeretettel utazott. Az egyetem elvégzését követően bejárta Nyugat-

Európát, (utazásairól könyvet is írt) és megfordult Észak-Afrikában is. 
 

94Bethléri kastély falán látható egy szép hölgy képe. Aki a Budapesti Kálvin téri református 

templomhoz épített részben lévő szarkofágban nyugszik. (Valójában előle menekült.) 
 

95Charlotte Strachan gróf Zichy-Ferraris Manóval (szül 1808) való házassága révén 

költözött Magyarországra. Férje katonai pályára lépett, és az 1848-as Szabadásgharc 

alatt a Moson vármegye nemzetőrségének őrnagyaként szolgált. (Családját 

megosztotta ez időszak. Testvére Bódog az ellentétes oldalon harcolt, sógora pedig nem 

más volt, mint Metternich osztrák kancelllár.) 

Nem volt elég e probléma, ez időszakra válságba jutott a 11 évvel korábban (1837-

ben) kötött házassága Charlotte Strachannal, aki Richard John Strachan báró, angol 

admirális leány volt. Felesége 7 évvel fiatalabb volt, (akit európai útján ismert meg) és úgy hírlett édesanyja 

Louisa Dillon is meglehetősen szabados életet élt. 

A British Múzeum gyűjteményében fennmaradt egy metszet, amel ykét 

csókolódzó hölgyet ábrázol: Lady Strachant és Sarah Elisabeth Gravillet. 

Egy másik kép a szeretőjével, Lord Hertforddal örökítette meg őt meghitt 

közelségben. Aki Louisa Dillon halálát követően 3 lányát adoptálta és rájuk 

örökítette tekintélyes vagyonát. 

Zichy-Ferraris Manó neki építette 1841-ben a Duna partján az Oroszvári, angol stílusú kastélyt. („Magyar 

Windsort”. A Lady nem igazából támogatta ezt valójában, mivel nem óhajtott olyan messze élni.) 
 

Egy másik Manó gróf (lásd önarc képét) felbukkanása tette tönkre a 

kapcsolatukat, mely titok ráadásul hamar lelepleződött. (Valójában e 

házasság már rég elromlott.) 

Széchenyi István gróf 1848-ban így írt róla: „Üzérkedik az Andrássyjával, 

fényes nappal!” 

Eötvös Károlytól megtudhatjuk: „Szemrevaló fiú, tizenhárom évvel fiata-

labb, mint a férj, gazdag, nőtlen, s a legelső főrendek közül való. Az asszony 

szerelme örülésig mély és lángoló volt. De akiért lángolt: az elutazott tőle Afrikába, Ázsiába, Egyiptomba, Kelet-

Indiába keresztül tengeren és világon. Az Asszony utána ment és kereste mindenütt. A férfi hazajött, utána ha-

zajött az asszony is.” 

A férj ezután válást kezdeményezett és ennek részeként 1848-ban Bécsben megköttetett az egyezmény szerint évi 

25 000 pengőforintot köteles adni Zichy gróf, mivel az asszony igen tekintélyes, 1 720 000 (!!!!) ezüst forint hozo-

mánnyal érkezett, amit férje az adósságainak rendezésére is fordított. (1843-1845 között csődper is zajlott ellene. Az 

oroszvári Kastély is e hozományból épült, amit Zichy-Ferraris Manó kénytelen volt eladni Bódog testvérének.) 
 

A szerelmi viszony az asszony 36 éves korában történt öngyilkosságával végződött. (1851 11 

12-én Oláhpatakon, tehát Andrássy Manó kastélyában történt.) Nem hirtelen felindultságában 

tette, mivel 3 nappal előtte végrendelkezett. Nem lehet tudni pontosan mi késztette erre, talán 

gyógyíthatatlan betegség. A szerelmi bánatnak némileg ellentmond, hogy végrendeletének vég-

rehajtójának Andrássy Manót jelölte meg. Mivel végrendeletét férjezett nevén írta alá, (így volt 

hiteles) ebből következően a hosszú évek alatt sem történhetett meg a válása. (Talán férje katolikus 

vallása lehetett az akadály, melyhez pápai engedély is kellett akkor.) Így nem házasodhatott meg 

Andrássy Manóval, (aki ekkor már 30 éves volt) nem születhettek törvényes gyerekei tőle. (Zichy 

gróftól sem született 11 év alatt gyereke!) Márpedig a hatalmas Andrássy vagyon örököst kívánt. 
 

4 évvel később Andrássy Manó elvette gr. Pálffy Gabriellát, akitől több gyerek is született, 

közte Andrássy Géza örököse. (Zichy-Ferraris Manó nem nősült újra, de egy hasonló stílusú 

kastély épített Somlószőlősön magának.) 

1853-ban adta ki gróf Andrássy Manó UTAZÁS A KELET-INDIÁKON című könyvét   

                                                     
94 https://www.dobrenoviny.sk/c/179243/pribeh-lasky-ukryty-v-betliarskom-kastieli-grofka-kvoli-laske-k-andrassymu-precestovala-pol-sveta 
95 https://wmn.hu/kult/53012-az-asszony-szerelme-orulesig-mely-es-langolo-volt--charlotte-zichy-strachan-egy-xix-szazadi-szerelmi-botrany-hosnoje 
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TOVÁBI ANDRÁSSY KASTÉLYOK 
 

ANDRÁSSY DÉNES VÁRHOSSZÚRÉTI KASTÉLYA & MÉNESE 
 

96Régente híres volt az Andrássy Dénes gróf hosszúréti angol félvér ménese. 
 

Gr. Andrássy György (1797-1872) második gyerekeként született Andrássy Dénes gróf, és sokáig az édes-

apja által épített Várhosszúréti kastélyban nevelkedett, mígnem a tanulmányinak folytatása céljából Bécsbe 

nem költözött, ahol elkezdődött a könyv elején tárgyalt szerelmi kapcsolata. 

A várhosszúréti Andrássy kastély is megélte az ilyen reprezentatív épületek szomorú II. világháború utáni 

„szokásos” sorsát, a múlttal együtt el akartak tüntetni ezt is a kommunisták. 
 

  
                       Várhosszúréti gr. Andrássy György kiskastélya anno; és ma tönkretéve 
 
 

KÉTEGYHÁZI ANDRÁSSY- ALMÁSY KASTÉLY 

 
 

971742-ben Andrássy Zsigmond aradi alispán építette a barokk-copf kastélyt.  

Az Andrássy család ezen ágának kihalását követően, 1799-ben Almásy Ignác Temes megye főispán és al-

kancellár vásárolta meg, de az 1858-ban leégett. Ezt követően 1858-1859 átépítették klasszicista stílusban.  

(Az Almásy család ezek ágából János és György 1677-ben szereztek nemességet.  

A család másik ágából II. Ignác /1751-1840 volt a legkiemelkedőbb személy. Édesapja halálát követően 1773-

tól a jászok és kunok al-, majd 1779-től főkapitánya és ekkor királyi tanácsossá is kinevezték. Majd a Napóleoni 

háborúkban is részt vett. Idővel 1812-ben Temes vármegye főispánságával a temesi grófi rangot is megkapta. 

1822-1826 között Magyarország alkancellárja volt. 

Kései utódja I Kálmán 1833-1846-ig huszárként szolgált, 1848-ban ő szervezte meg a nemzetőrséget Békésben és 

Biharban. 1855-en vette el Wenckheim Stefánia Mária grófnőt, melynek révét a Gyulai kastélyhoz is hozzájutott.)  
 

1970-től Mezőgazdasági Gépfejlődéstörténeti Gyűjtemény álladó kiállításnak ad helyet a Kétegyházi kastély. 

  

                                                     
96 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/gomor-kis-

hont-varmegye-894E/mezogazdasag-es-allattenyesztes-irta-fekete-pal-9044/allattenyesztes-lotenyesztes-9072/ 
97 https://www.wenckheim.hu/ketegyhaza.html 
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ANDRÁSSY VASMŰVEK 
"VASGRÓF" ANDRÁSSY GÉZA APJA & A VASKOHÓK 

 

Gr. Andrássy Géza apját gr. Andrássy Emánuel (Manót) hívták 

„Vasgrófnak”, de a felvidéki vasgyártás történetéből látható, hogy az 

Andrássy család jóval korábbi elődei is már részesei voltak a gömöri 

vasgyártásnak. (Lásd Andrássy György, Andrássy Dénes.)  

 
98VASGRÓF  

Csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Manó (Emá-

nuel) (1821. márc. 3. Oláhpatak - 1891. ápr. 23. Görz, Ausztria) politi-

kus, vasgyáros, vadász, utazó 

Andrássy Károly gróf és Szapáry Etelka grófnő fia, id. Andrássy 

Gyula testvére, Andrássy Géza apja. 

A pesti egyetem elvégzése után bejárta Nyugat-Európát és Marokkót. 

Országgyűlési képviselő, Torna- majd Gömör vármegye főispánja. A 

szabadságharc leverése után (1849) emigrálnia kellett. 

Vadászként beutazta Ceylont, Bengáliát, Kínát és Kelet-Indiát.  

Hazatérése után híres országos vadászatokat rendezett. Nevezetes volt 

éremgyűjteménye. Az MTA tagja is volt. 

A gyakran vasgrófként emlegetett Andrássy Manót, Andrássy Károly fiát, a család betléri ágának tagját 

Jókai Mór egy valódi magyar nagyúrként, szabadelvű, eszes emberként jellemezte, aki vagyonát saját eszével, 

tehetségével és szorgalmával megkétszerezte. 

Jókai egyik műve megírásához 1882-ben Gömörbe látogatott, hogy regénye tárgyát a Rákóczi korba vetítse, 

s az Andrássy család történetéből merítsen. A Betléri kastély akkori gazdája, Andrássy Emánuel (1821-1891), 

akit már saját korában a közszeretet és általános megbecsülés övezett, és családiasan csak Manó néven emle-

gettek, éppen a látogatást megelőző évben fogott hozzá az ősi fészek, a Betléri kastély legutolsó komolyabb 

átépítéséhez. Jókai tehát személyesen is találkozott a vasgróffal. Sok segítséget kapott tőle, s későbbi regénye-

inek egyes alakjai visszatükrözik a gróf megnyerő alakját. 
 

A VASKOHÁSZAT KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON. 

A XIX. század végére a vastermelés 70–80%-át 5–6 nagyvállalat és a kincstár tartotta kezében.  

Kiemelkedett a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt., amely a XIX–XX. század fordulóján egymaga a ter-

melés mintegy harmadát-felét adta. Nem sokkal maradt mögötte a kincstár, két nagy vállalatával (Vajdahu-

nyad, Tiszolc) és még néhány jelentéktelen üzemmel. Jelentős volt az osztrák tőke irányításával működő Oszt-

rák–Magyar Vasúttársaság (Krassó-Szörény), az Andrássy-féle vasgyárak (Gömör), valamint a brassói rész-

vénytársaság is. 

Ebben az időben hazánkban 64 nagyolvasztó volt, amelyből 15 nem üzemelt. Jelentős beruházás volt a kiegye-

zés után a XX. század elejéig a resicai vasgyár rekonstrukciója, a korompai vasgyár, az ózdi hengermű, a salgó-

tarjáni és ózdi vasfinomító. 

A XIX. század vége a magyar vaskohászat és a termékeinek feldolgozásában jelentős fejlődést hozott. Ezt a 

kereslet növekedését, új gyártási eljárások átvételét (Bessemer–Thomas konverteres acélgyártás, Siemens–Mar-

tin-acélgyártás), a beruházások növekedését, valamint vállalatok, kisebb gyárak nagyüzemekké való összevo-

nását (Ózd, illetve Diósgyőr) eredményezte. 

 

GÖMÖI ANDRÁSSY VASMŰVEK 
99A Rimai Coalitio (Rimai Koalíció) a Gömör megyében kialakult vasipar egyik fontos szerveződése, a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. és az Ózdi Kohászati Üzemek egyik elődje. A termékeiket röviden 

csak „Rima” névvel jelölték. 
 

A gömöri vaskohászat története 
Gömörben már az Árpád-kortól jelen volt a vaskohászat, mert a környéken több vasércbányát ismertek, az 

erdőségek pedig biztosították a nyersvas előállításához szükséges fát, illetve az ebből nyert faszenet.  

Eleinte a kezdetleges kohók működtetésével csak jobbágyok és zsellérek foglalkoztak egyénileg. A termelő-

erők korai egységesítését mutatja, hogy a 16. század végén Jolsván már működött egy vashámoros céh, amely 

a vasat a szállítható, úgynevezett tót- vagy parasztkemencékben állította elő.  

A vasgyártásban az első komolyabb technológiai változás akkor következett be, amikor a légbefúvást és a 

kalapácsok meghajtását a természet által biztosított, gazdaságos vízierővel oldották meg.  

                                                     
98 http://hiresmanok.blogspot.com/2010/05/grof-andrassy-mano.html 
99 https://hu.wikipedia.org/wiki/Rimai_Coalitio 
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Az 1700-as évek elején, II. Rákóczi Ferenc Lányi Pál Gömör megyei birtokost nevezte ki vasipari felügye-

lőnek, aki több kohót építtetett Gömörben, Dobsinán pedig kard- és bombagyárat létesített. Ettől kezdődően a 

nemesség érdeklődését is felkeltette ez az iparág, és ők is bekapcsolódtak a vasgyártásba. A gömöri vasgyárak 

termékei jó hírnévnek örvendtek az országban, de az elmaradt technikával dolgozó, jobbágymunkára alapozott 

üzemek termelése egyre kevésbé volt gazdaságos, ráadásul az értékesítésben is komoly gondot jelentett az utak 

és a hidak hiánya. A kohászati ipar termékei iránt megnövekedő kereslet azonban hamar arra késztette a gömöri 

vasgyárosokat, hogy egyesítsék termelőerőiket. 
 

A Rimai Coalitio létrejötte, működése 
A térségi vaskohászat erői egyesítésének fő szószólója és szervezője Sturman Márton vasgyáros volt, aki 

1808-ban már tető alá hozta a Murány környéki vasgyárosok egyesületét, a Murányi Uniót. Sturman azonban 

nem állt meg itt, és hathatós közreműködésével megalakult a Rimai Coalitio nevű vasművelő társulás is. A 

részvénytársaság alakuló ülése 1810. február 16-án volt Vizesréten, és ebben (a Murányi Unióval ellentétben) 

már főként nagybirtokos arisztokrata vasgyárosok vettek részt: báró Luzsénszky János, gróf Forgách Antal, gróf 

Forgách Alajos, báró Prónai Gábor, gróf De la Motte Károly és báró Prónay Krisztina személyében, de érde-

keltséget vállalt még ebben maga Sturman Márton, a Kubinyi család és a Murányi Unió is. Egy kuxa (részvény) 

értékét 2000 forintban állapították meg, és a 128 darab részvényből a főnemes résztvevők 70-nel részesedtek, 

míg Sturman és a Murányi Unió 8–8, a Kubinyi család 24 darabot jegyzett. A többi részvény kisebb nemesi 

családok között oszlott meg. 

A Coalitio igazgatói választmánya gyorsan nekilátott a vállalkozás működési feltételeinek megalapozásához, 

illetve kiszélesítéséhez. Folyamatosan átvették a résztvevők birtokában lévő termelő egységeket. Az egyesült 

gyárak: a nyustyai és a rimabrézói nagyolvasztók, a likéri, a nyustyai, a rimabrézói, a rásztocsnói és a polomi 

nyolc frisstűz és a négy nyújtóhámor voltak, és az össztermelés ekkor 7000–8000 bécsi mázsa nyersvas és 4000–

5000 bécsi mázsa kovácsoltvas volt (1 bécsi mázsa = 56 kilogramm). 

A Coalitio kezdettől fogva eredményesen működött, nyereségesen termelt. Míg 1817-ben 82 213 forint volt 

a nyeresége, az 1829–30-as üzleti évben már meghaladta a 100 000 forintot is, 15 192 bécsi mázsa nyersvas és 

9104 bécsi mázsa kovácsoltvas előállításával. Az egyesület a szakmunkásait a fejlett vasiparral rendelkező kör-

nyező országokból szerződtette, a kohómesterek, az olvasztárok, a hámoros mesterek, a szeg-

verők, a kovácsok stb. főleg morva, cseh és német származásúak voltak, és jobb fizetést kap-

tak, mint a Murányi Unióban, a segéd- és szállítási munkákat pedig jobbágyok végezték 

kötelező robotjuk fejében.  

A Murányi Unió és a Coalitio sokáig egymás mellett és egymástól függetlenül működött, 

de a Coalitio volt az eredményesebb. A kohászati vállalkozások további koncentrációjának a 

gondolata először (már 1828-ban, majd 1830-ban) az Andrássy György gróf (1797-1872 

Momoki ág) nagybirtokos és vasgyáros által szervezett várhosszúréti tanácskozáson vető-

dött fel, de a Coalitio akkor még nem támogatta a javaslatot.  

A reformellenzék az 1839-40-es országgyűlésen 

indította meg emelletti küzdelmét a magyar ipar vé-

delme és fellendítése érdekében. A gömöri vasipa-

rosok 1843. szeptember 6-án ismét összeültek a 

hosszúréti Andrássy-kastélyban, (lásd azt az And-

rássy György korában és manapság tönkretéve) és 

ők is megfogalmazták elképzeléseiket e tekintetben, 

de memorandumukban sürgették a bányatörvény megalkotását, műegyetem és reáliskolák létesítését, utak és 

vasutak építését is. Ezen a tanácskozáson (az egyesülés iránti igény újabb megnyilvánulásaként) Czibur János, 

a Murányi Unió képviselője, aztán maga Andrássy gróf is javasolta, hogy közös erővel építsenek egy sín-, 

gép- és szerszámgyárat. Az elképzelés indoka az volt, hogy a kormány ezt megelőzően vasútépítési terveket 

fogalmazott meg, amihez hosszú távon várhatóan 600 000–700 000 bécsi mázsa vasúti sínre lett volna szükség. 

Akkor azonban a javaslattal nem foglalkoztak tovább, de Rombauer Tivadar, a Coalitio újonnan kinevezett, 

ambiciózus tisztfőnöke később mégis felelevenítette a javaslatot. 

Rombauer kétéves előkészítő munkáját követően, 1845. május 15-én, a Murányi Unió, a Rimai Coalitio, 

Andrássy Károly gróf és Szitányi Ulmann Móric pesti nagykereskedő részvételével létrejött a Gömöri Vas-

művelő Egyesület nevű vaskohászati unió. Elhatározták egy hengerlő vasgyár létesítését Ózdon, amely az Ózdi 

Kohászati Üzemek jogelődje lett. A Murányi Unió és néhány többi résztvevő ezután még bizonyos mértékig 

önállóan működött, egészen a Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület megalakulásáig.  

1852. július 6-án jött létre ez az egyesület, ez lett a későbbi Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. egyik 

alapítója.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dobsina
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Hradek vasércztelérei 

 
100A Magyarország Vármegyéi és Városai című könyvben Szabó Endre így írt Gömör vármegye iparáról: 

„Gömör vármegyének földrajzi alakzata Magyarország képét tárja elénk kicsinyben; de nemcsak alakzatára, 

hanem természeti tulajdonságainak és népének őseredeti foglalkozására nézve is visszatükröződnek az ország 

jellemző tulajdonságai e megye sajátságaiban. … A megyének érczekben és fában való gazdagsága mintegy 

predesztinálták e vármegyét a vas-, ércz- és faipar magasfokig fejlesztésére; kitűnő szép fehér agyagja az agyag-

gyártmányok ősi hazájává avatta Gömörmegyét; termékeny völgyeiben az állattenyésztés magas fokú fejlettségét 

találjuk fel, mely körülmény a bőr- és szőrmeipar korai kifejlődésének adott impulzust; erdeiben és lankás virá-

nyaiban a méhek ezrei tanyáznak s ezek szorgalmas munkája a megye híressé vált viasziparának s mézkereske-

désének vetette meg alapját.” 
 

A vasbányászat a mai Magyarország területén már a IX. században virágzásnak indult. Valószínű, hogy az 

egykori Gömör vármegyében is már ebben az időben ismerték és művelték a vasérclelőhelyeket.  

Az Árpád-korban a vasipart a területen lakó tótok és a német telepesek űzték. Az egyik legfontosabb iparág 

volt abban a korban: a bányákból kitermelt nyersvasat kis kemencékben, kézifúvó és kalapács segítségével 

dolgozták fel és kezdetleges fegyvereket és egyszerű eszközöket állítottak elő belőle. Később a kemencéket a 

patakpartok mentén állították fel, ahol a fúvót és a kalapácsot a víz erejével mozgatták. Ezek voltak az úgyne-

vezett tót-kemencék, melyeket még a XIX. században is használtak.  

A közben eltelt évszázadok alatt csupán annyi változott, hogy a kemencék mérete megnőtt és már nem a 

patakpartokra építették őket, hanem a folyók erejét használták a működtetésükhöz.  

A XVII. és XVIII. században dúló háborúk, a páncéling használata és a fegyverzet tökéletesítése felvirágoz-

tatta Gömör vasiparát, s tetőpontját Rákóczy Ferencz idejében érte el. Szabó Endre így ír erről az időszakról: 

„Rákóczy (főleg stratégiai érdekeket tartva szem előtt) nagy súlyt helyezett a gömöri vasipar, különösen a fegy-

vergyártás fejlesztésére. Lányi Pál sajó-gömöri földbirtokos személyében állandó iparfelügyelőt nevezett ki, a 

kinek buzgólkodása által több olvasztó keletkezett s ekkor alakult a dobsinai kardgyár is. Lányi példáját követve, 

Gömörmegye földbirtokosai és tőkepénzesei nagy figyelmet szenteltek a szépen jövedelmező vasiparnak. Társu-

latok keletkeztek, a melyek kivették a vasipart a magánvállalkozók kezeiből.” 

Ilyenek voltak az 1808-ból való „Murányi Unio”, 1811-ben a „Rimai coalitio”, 1836-ban a „Csetneki 

Concordia”, 1845-ben a „Gömöri vasművelő társulat”, majd 1852-ben (a Murányi Unio, a Rimai Coalitio és 

a Gömöri Vasművelő Társulat egyesülésével) a „Rimamurányi vasmű egylet”.  

Ez 1881-ig állott fenn, és a Salgótarjáni vasfinomító társulattal történt egyesítése után, „Rimamurány-Sal-

gótarjáni Vasmű Részvénytársaság” czég alatt, Budapest székhellyel és 32 millió korona alaptőkével új társu-

lattá alakult.  

De nemcsak a tőketársulás, hanem a megye vagyonos és nagytekintélyű birtokosai is sokat tettek a vasipar fej-

lesztése érdekben: a Nádasdyak, Andrássyak, Coburgok mindinkább tudatára ébredtek, hogy a föld mélyében 

bőven található vas kiaknázása és a kohászat nemcsak jövedelmet hajt, hanem a vasipar művelésével egyszersmind 

hazafias érdemeiket is gyarapítják. 1808-ban Gömör vármegyében 9 nyersvas-kohó és 81 tót-kemence volt. A 

kohók egy év alatt körülbelül 45 000 mázsa, a tót-kemencék 160 000 mázsa nyersvasat állítottak elő.  
 

1836-ban a csetneki „Concordia” társaság a kohó- 

és kavarórendszert honosította meg, míg Andrássy 

György gróf dernői vasgyárában a vasipar terén 

külföldön szerzett tapasztalatait alkalmazta, s gyárát 

az új találmányok kísérleti telepévé rendezte be. 

Coburg-Koháry herceg pohorellai gyárában is fontos 

újítások történtek: itt próbálták ki Fabre de Four ta-

lálmányát és itt honosult meg Müller János találmá-

nya, aki a comte-tüzek alkalmazásával a tüzelőnyag 

fogyasztását erősen lecsökkentette. (A képen György 

fia Gróf Andrássy Dénes /1835-1913/ neve szerepel, 

ahogy a későbbi Dernői kastélynál is.)  
 

                                                     
100 https://map.mbfsz.gov.hu/articles/Hradek_vaserc.pdf 
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1865-ben Gömör vármegyében már 24 vasfinomító volt: a vashegy–rákosi csoportban 7, a dobsina–alsó-

sajói csoportban 12, a rozsnyó–nadabulai csoportban 2, a hrádekiben 3. E gyárak évi termelése 224 000 mázsára 

emelkedett: a vertvas 50 000, a hengerelt vas 142 000, a hengerelt vaslemez 32 000 mázsa. A feldolgozott 

nyersvas 312 000 mázsa volt és a gyárakban 1450 munkás dolgozott. A nyersvas feldolgozásával foglalkozó 

iparágak szintén virágoztak, de Gömör megye vastermelésének jelentékeny részét nem a megye területén dol-

gozták fel. A háborús idők folyamán ugyan sok fegyvert gyártottak. Például Jolsván a kovácsok már 1584-ben, 

Dobsinán 1633-ban hoztak létre céheket. Rimaszombatban a kovácsok, lakatosok, aranyművesek és csiszolók 

egyesült céhe 1516-ban nyerte céhlevelét. A kecsői hámorban készült ásók és kapák a múlt század közepén 

messzeföldön híresek voltak. Szeggyár 1865-ben 2 volt a megyében; az egyik Rozsnyón, mely évenként 70 

millió szeget gyártott, a másik – kevésbé jelentékeny – a lubenyiki határban. Ugyanazon évben, az akkori fel-

jegyzések szerint, a következő gépgyárak voltak a vármegyében: Pohorellán Coburg herczegé, Nagyrőczén a 

Rimamurányi vasműegyleté, mely főleg vasgyári gépek gyártására volt berendezve; Rozsnyón Sztaniszlovszky 

Venczel gazdasági gépgyára és Várallyán Günther gazdasági gép- és kocsigyára. 
 

DERNŐI ANDRÁSSY KOHÓK ÉS KASTÉLY 

1364-ben említik először a falut, de valószínűleg sokkal előbb keletkezett. Régi források szerint már a 12. 

században német bányászok dolgoztak a környékbeli hegyekben. A falu kezdetben a krasznahorkai várura-

dalomhoz tartozott. A Bebekek, majd kihalásuk után az Andrássyak birtoka.  

1569-ben kétszer is feldúlta a török. Vasércbányáit a 17. században nyitották, 1650-ben a Sontágh család 

bérelte. A 18. században a bányák is az Andrássyak tulajdonába kerültek. 1745-től Rahel György bérelte a 

vasolvasztókat. 1779-ben épült egyszerű szalmatetős temploma, majd a század végén felépült az Andrássy-

kastély is. Egymás után alakultak a vasipari vállalkozások. 1805-ben a falu területén négy vasolvasztót építettek. 

1821-ben itt épült meg az akkori Magyarország legnagyobb vasgyára. 1838-ban felépült a finomvasöntöde. 

Az 1848-49-es szabadságharcban a falu határában dúló harcokban 9 honvéd esett el. Az 1855-ös párizsi vi-

lágkiállításon a vasgyár ezüstérmet kapott. 1873-ban kolera, 1878-ban árvíz pusztította. 1880-ban fűrésztelep 

épült a község határában. 
 

Borovszky monográfiasorozatának Gömör-Kishont vármegyét tárgyaló része szerint:  

„Dernő, a Csermosnya patak mellett fekvő magyar kisközség, körjegyző-

ségi székhely, 193 házzal és 970 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan 

Krasznahorka vár tartozéka volt és a Bebekek után az Andrássyak kezébe 

került, s ezek egyike, Andrássy István itt a XVIII. század vége felé kastélyt 

építtetett. A Szontágh családnak itt már 1650-ben vasérczbányája volt. 

Andrássy György alapította és építtette a híres dernői vasgyárat, mely a 

budapesti lánczhídhoz is szállított vasrészeket. 1745-ben N. Rhaell György 

volt a hámor bérlője, most pedig a rimamurány-salgótarjáni vasmű rt. A 

község azelőtt Torna vármegyéhez tartozott. Van itt olvasókör, vasgyári 

igazgatóság és bányagondnokság. 1848-ban kisebb harcz is volt határá-

ban. Az ekkor elesett honvédeket itt temették el. 1913-ban zárták be végleg 

a vasgyárat. (Ekkor halt meg Andrássy Dénes. Vele halt ki a Monoki ág.)  
  
 

ANDRÁSSY GYÖRGY MONOKI KASTÉLYA 
 

101102A monoki Andrássy-kastély Monok község egyik kiemelkedő je-

lentőséggel bíró műemléke, amelyet Magyarországon Kossuth Lajos szü-

lőháza mellett szinte minden ember ismer. 

  1750 körül épült a nagy- vagy Andrássy-kastély. Az egyemeletes, 

Andrássy György által építtetett barokk palotát a XIX. szá-

zadban klasszicista stílusban átalakították. A főhomlokzat 

szimmetrikus elrendezésű, két-két sorban hét-hét ablak néz 

a kertre. A hátsó homlokzat 2+5+1+5+2 tengelyes ablakosz-

tású. A homlokzatokat osztópárkány tagolja. A kastély föld-

szinti szobái, termei fiókos donga és csehsüvegboltozatúak, 

az emeleten sík födémes a mennyezet. A főépülethez hátra-

felé szárnyépület csatlakozik. A kapubejárattal szembeni nagy földszinti terem az ellenkező oldalon a belső 

udvar felé nyílik. A kastély körül parkot alakítottak ki. 

                                                     
101 https://www.tokaj-turizmus.hu/volt-Andrassy-Kastely 
102 http://hegyenvolgyon-hajni.blogspot.com 

http://hegyenvolgyon-hajni.blogspot.com/
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ANDRÁSSY DÉNES (1835-1913) SZERELMI TÖRTÉNETE ÉS VASKOHÓI 

ANDRÁSSY DÉNES KRASZNAHORKAI VÁRKASTÉLY & KASSAI PALOTÁJA 
 

103Dernői kastély képén György fia gróf Andrássy Dénes /1835-

1913/ neve szerepelt. (Lásd korábban.) 

Az ő története igen érdekesen volt. A hosszúréti Kastélyban csepere-

dett fel első fiú gyerekként, így nagy jövő állt előtte.  

Az 1860-as években azonban a Bécsben folytatott tanulmányai során 

beleszeretett Hablawetz Franciska polgári származású hölgybe, akit el 

is vett 1866-ban Pisában. Ezért apja kitagadta az örökségből. 

 1846-ban született gr. Andrássy György Péter öccse ugyanakkor 

1871-ben meghalt, a rákövetkező évben apja is. Így mégis ő örökölte meg a 

családi vagyont. Ugyanakkor neki sem volt örököse. Sokat jótékonykodott és 

szeretett felesége halálát követően a birtokában lévő Krasznahorkai várban 

múzeumot hozott létre.  
 

Gr. Andrássy Dénes a családja krasznahorkai várkastélyát múzeummá ala-

kítatta, mellé építve szerelmének Hablawetz Franciskának az emlékművét. 
 

1898-ban gróf krasznahorkai és csíszentkirályi Andrássy Dénes (1835-

1913) építette e palotát. (Lásd anno és most.) 
 

Andrássy Dénes építette 1898-ban kassai Andrássy palotát, a családja ál-

tal vásárolt 3 ház helyén, melyet lebontottak. (Ezek egyikében született még 

1821-ben Andrássy Manó is.) 
 

Majoros Jácint 2019. április 7., 15:32, Fotó: Majoros Jácint 

A betléri Andoras Polgári Társulás szervezésében tanulmányutat szerveztek 

Felső-Gömörben az Andrássy családhoz kapcsolódó ipartörténeti emlékek 

nyomában. 

Megtekintették az Oláhpatak térségében található Károly-hutát, a grófi 

jégvermet, az Andrássy-kastélyt, az Alsósajói gyárat, az Etelka-hutát, a 

Betlér melletti Tamás-hutát, valamint a Dernői Dénes-bányát és az egykori 

kastélyt. Az oláhpataki Károly-huta Magyarország első vasfeldolgozó kohói 

közé tartozott. Andrássy Manó, azaz a „vasgróf“ 1870-ben építette és apjáról 

Andrássy Károlyról (1792-1845) nevezte el. 
 

   
 

A kohót tehát a „vasgróf“ építette a 19. század második felében, akkoriban ez nagyon korszerű kohó volt.  

Egészen 1907-ig zajlott ott a termelés, szerencsére máig megmaradt az épület, mely Európán belül is nagyon 

egyedi volt, csak sajnos kár rossz állapotban van - mondta el Mogyorósi Norbert. 
 

  
Oláhpataki Andrássy kastély és kastélybelső vaskohászati emlékekkel 

 

                                                     
103 https://hu.wikipedia.org/wiki/Dern%C5%91 
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A megtekintett, elsősorban ipartörténeti emlékek közül az oláhpataki Andrássy-kastély az utóbbi években 

felújítva lett, amelynek első részében kultúrház működik, hátsó részében pedig a korabeli stílusban berendezett 

ún. „Andrássy-ebédlő“, valamint egy falumúzeum található. 

A 19. században úgy tekintettek Gömörre, mint Európa vasszívére. A vastermelés legnagyobb része itt va-

lósult meg, és az Andrássy család és Gömör is tulajdonképpen így nyerte el a hírnevét nemcsak Magyarorszá-

gon, de Európa szerte is – hangsúlyozta Lörinčík Szilvia. 

Az alsósajói Etelka-hutát 1867-ben építették meg az Andrássyak. 
 

Andrássy Manó 1877-ben regisztráltatta az „Andrássy Manó Vasművek“ elnevezésű társaságát oláhpataki 

székhellyel. Mindezen vasüzemek később a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság kezébe ke-

rültek a 20. század első éveiben, de hamarosan megszűnt a termelés ezekben az üzemekben. 

Az oláhpataki Károly-hutát, amely a Szlovák Műszaki Múzeum tulajdonában van jelenleg, pár évvel ezelőtt 

egy pályázati kiírásnak köszönhetően próbálták volna felújítani, azonban a tatarozás a mai napig nem valósult meg. 

 

ANDRÁSSY GÉZA (1856-1938) ÉS A VASMŰVEK 
 

1881-ben létrejött Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Andrássy Manó kezdeményezésére 

1900-ban az ország, és egyben az iparág 3 legnagyobb vállalata volt, mely megvalósította a bányászat, kohá-

szat, és a vasipari feldolgozás együttesét, így az acélgyártást is. A többi hazai iparág előtt járt, nyugat-európai 

törekvésekkel tartott lépést. Az ország vasiparának a 44 %-át adta.  

1891-ben halt meg Andrássy Manó, ezen időponttól már Andrássy Géza volt a fő tulajdonosa az Andrássy-

féle sajóvölgyi vasérc, bánya, és kohóműveknek, melyet 1900-ban vásárolt meg a részvénytársaság Andrássy 

Gézától.  

(A Parnói kastélya udvarházban 1901. augusztus 9-én tűz ütött ki, de így volt miből finanszíroznia Andrássy 

Gézának a 1909–1913 között lezajlott helyreállítási munkálatokat.) 
 

Az RT Betléri kohóját ekkor leállították, és egyre inkább Ózd került a gyártás központjába. Ennek 2 új nagy-

olvasztója 1908 elején kezdte meg a termelést, mely által napi 5000 q nyersvas termelést (a korábbi 2,5 szeresét) 

tudták már elérni. Ekkor az oláhpataki, a dernői, valamint az alsósajói kohókat is leállították. 
 

Az I. Világháború kedvezőtlen volt a termelés szempontjából, mert a vasérctermelés is 30%-kal csökkent 

(1917-re a nyersanyag készlet elfogyott) és szénhiány is fellépet, a sorozások miatti általános munkaerőhiány 

okán, mely a gyár dolgozóit is érintette. A gyárat hadiüzemként kezelték így hadimegrendelést kellett teljesítsen. 

(Csákányt, gyalogsági ásót, lópatkót, tüskéshuzalt, a jövedelmezőbb lőszert viszont nem gyártott.)  

A trianoni döntés miatt a vasgyártásnak csak a 30%-a, a vasérctermelés 20%-a maradt meg. Az ország 

vasérc termelésének az 57%-át adó szepes-gömöri ércbányák Csehszlovákiához kerültek.  

Végül csak 27 havi szünet után, 1921-ben indulhatott meg az Ózdi vasgyártás, rudabányai vasérc felhasz-

nálásával. 1929-re viszont már elérte a 350 000 t nyersvas termelési értéket, a világon 19. Acéltermelésben a 

világ 17. országa lettünk. Az 1838-as első bécsi döntéssel visszakerültek a korábbi bánya és gyárrészek terüle-

tei. A II. Világháború után a jóvátételi szállításokban vett részt Ózd, majd 1946 decemberében államosították. 
 

Andrássy Géza 1891-től 1897-ig igazgatósági tagja volt a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Részvény-

társaságnak. 1898-tól pedig főrendiházi, 1927-től felsőházi tag. Tehát a főrendházi tagságának elvállalása 

előtt lemondott az igazgatóság tagságáról, majd 1900-ban eladta a vasgyártásban meglévő tulajdoni részeit 

is, melyért bizonyára jelentős összeget kaphatott. Így tehát a földbirtokainak jövedelme mellett ezen összegből 

is támogathatta az általa oly nagymértékben szeretett és űzött Magyar Sportéletet. 

Nagy változást hozhatott számára is azonban trianon, mivel a földbirtokai a Csehszlovák területre estek. 

(Szerencsésebbek voltak Andrássy Gyula leszármazottai, mert például a Tiszadobi uradalom Magyarorszá-

gon maradt.) 

A Csehszlovákiához csatolt területeken zajló eseményeket jól példázza Andrássy Imre esete, aki az I. Vi-

lágháborúban a 13. huszárezred hadnagyaként már 1914 szeptemberében kitüntettek hősiessége miatt. Aki-

nek sorsáról sokat megtudhatunk, felesége (született Stella Kylenstierna svéd származású hölgy) Ég a Puszta 

címmel megjelent naplójából. 

Ez jól példázhatja, hogy Andrássy Géza miért nem ment oda az elcsatolt a birtokaira, és feltehetően miért 

nem származhatott jelentős jövedelme onnét ezt követően.   
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ANDRÁSSY IMRE 1891-1985 SZERELMI HÁZASSÁGA & MENEKÜLÉSE A „PINCÉS” HOMONNÁRÓL 
 

104Andrássy Imre életéről feljegyezték, hogy 1914 szeptember 9-én Jablownál egy nagyobb járőr egységük 

erős ellenséges tűzbe került, mely miatt Tóth és Szűcs huszárok lovai elhullottak. Gróf Andrássy és huszár 

Turóczi, ellenséges tűzben, parancs nélkül is visszahozták őket, melyért II. osztályú ezüst vitézségi éremmel 

jutalmazták. 1915 április 25-i haditettéért pedig az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel József főherceg szemé-

lyesen tüntette ki. 
 

105A nemesi származású Stella Kylenstierna gazdag nemesi leány 1918-ban a 16 éves stock-

holmi gimnazista lányok gondtalan életét élte, és zongoristakarrierről álmodozott. A Csak egy 

kislány van a világon kezdetű nóta hallatán kedvelte meg a magyarokat, találkozása a stock-

holmi magyar nagykövetség attaséjával, „Antracit” gróffal pedig lángra gyújtotta. Kiderült, 

hogy a kimondhatatlan nevű, jóképű katonatiszt (Andrássy Imre) egy dúsgazdag magyar arisz-

tokrata család tagja. Ez átmenetileg éppen nem volt igaz, mikor a gróf harmadszor kérte meg 

Stella kezét, hiszen a Tanácsköztársaság alatt megfosztották vagyonától. Végül a szülők is 

beleegyeztek, hogy 1919. december 16-án lányukat oltár elé vezesse egy katolikus „balkáni” 

gróf. 
 

Lepraszérum a kertészlakban 

1920 májusában érkezett a pár Budapestre, az Andrássy-palotába. A családi legenda szerint Imre édes-

anyja, Esterházy Mariette egy figyelmetlen mozdulatával félmillió arany frank értékű falikárpit-sorozatot vá-

sárolt egy párizsi aukción, s férje egy egész palotát építtetett a hatalmas méretű gobelinek köré. Stella anyósától 

nem csak olyan fényűző fortélyokat látott, hogy a gyöngysort minden évben meg kell fürdetni a tengerben, 

különben elveszíti a fényét. Azt is megtanulta tőle, hogy a gazdagsággal nem illik hivalkodni, s egy „arisztokrata 

asszonynak nagy elvárásoknak kell megfelelnie. Orvosnak és papnak kell lennie az alattvalói számára. Velük 

kell lennie a bölcsőtől a sírig.” 
 

A sok kastély közül először Homonnára, a trianoni békekötés után 

elcsatolt területre költöztek. Azt mondják, az első világháború alatt a 

birtok borospincéje állította meg a fővá-

ros felé tartó oroszokat.  

Andrássy Imrét letartóztatták, a vád sze-

rint 1923-ban felgyújtotta a Velejtei kas-

télyt, (lásd fényképét) hogy a beszállásolt 

cseh katonákat kiűzze. Hétszázezer cseh 

korona óvadék fejében került szabadlábra. 

Ezután költöztek (menekültek) magyar te-

rületre, a Zala megyei Letenyére.  

Legjobban ezen az elbűvölő helyen érezték 

magukat, itt nőttek fel gyermekeik, Mária, Er-

zsébet és Imre. „Csodálatosan gazdag életet él-

tem itt a gyermekeimmel, a könyveimmel, a zené-

vel, a szociális munkámmal” – írta a svéd grófné. 

Az Országos Tuberkulózis Elleni Liga elnöke 

volt, Svéd Szent Brigittáról elnevezett gyermek-

otthont alapított. Letenyén felvilágosítómunkája 

következtében 24%-kal csökkent a gyermekhalandóság.  

Meghívta szülőhazájából John Reenstierna professzort, s a ker-

tészlakból kialakított laboratóriumban férjével részt vettek a világ-

raszóló felfedezés, a juhok véréből előállított lepraszérum kikísér-

letezésében. Az uppsalai egyetem ünnepségén az étlapot a letenyei 

birtok fényképei díszítették 

Andrássy Imréné (Stella) gyerekeivel innen menekült el 1944-ben 

az oroszok elől menenkülve. Visszaemlékezésében ezt írta: „Legjobban Letenyén éreztük magunkat... Elbűvö-

lően szép hely, a kis, harmincszobás fehér kastély egy hatalmas parkban állt mindenütt virágok nyíltak.” 

A kastély, (igen leromlott állapotban, vízbeázásokkal, omladozó falakkal) művelődési házként működik jelen-

leg, emeletén mozi működik.  

                                                     
104 http://www.hungarianarmedforces.com/as/19161230/andrassy.htm 
105 https://mult-kor.hu/a-zalai-sved-grofne-20170829 
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TOVÁBB SZEMELVÉNYEK ANRÁSSY GÉZA ÉLETÉBŐL  
 

ANDRÁSSY GÉZA HÁZASSÁGA, CSALÁDJA ÉS UTÓDAI 
 

Gr. Andrássy Géza 1856. július 22-én született Pesten. A budapesti és genfi egyetemen jogi folytatott jogi 

tanulmányokat. 1881-ben tanulmányutat tett az USA-ban.  

(Ez, úgy tűnik legénybúcsú volt számára. Ezt követően megházasodott, átvette a Vasművük vezetését is, és 

megkapta a Parnói kastélyt is. Nagyon úgy tűnik Andrássy Manó mindent megtett, rá bírja e házasságra, hogy 

még egy szerelmi botrány ne árnyékolja be a család hírnevét. A Vasművek és birtokainak igen jelentős jövedelme 

pedig lehetővé tette, hogy a Magyar Sportélet támogatásának is szentelhesse az életét.) 
 

1882 május 17-én (tehát a következő évben, 26 évesen) elvette feleségül Eleonora Gräfin 

von Kaunitz-Rietberg hercegnőt. (1862-1936) Az írásokban gyakran kiemelik, hogy a cseh 

hercegnő igen hamar megtanult magyar szokásokat és magyarul is, ezáltal pedig gyerekeiket 

(Mária 1886-1961, Károly 1888-1910, II. Manó 1892-1953) is magyarnak nevelte.  
 

Gyermekeit magyaros szellemben és mindenképen kiváló irányban neveli. Hűséges társa 

volt férjének, (ellentétben férjével, nagyon kevés információ és kép maradt fenn róla), 1936-

ban halálozott el, 2 évvel előbb, mint férje.  

Andrássy Géza, apja 1891-es halálát követően országgyűlési képviselő is lett. (Rozsnyói választókerület 1891-

1904, szabadelvű, majd 1905-től disszidens, 1906-1910 alkotmánypárti képviselőként a Homonnai választó ke-

rületben. 1910-1918-ig pártonkívüliként.) 

Főrendházi tag (1898-1918), Felsőházi tag (1927-1928), valóságos belső titkos tanácsos 

(1908-tól), máltai lovag. 

1910-ben meghalt első fiúk Károly. Ezt követően ment el Szudánba vadászni hosszú időre. 
 

1892-ben született 2. fia Andrássy II. Manó vitte így tovább az örökségét. Felesége 

Choloniewska Mária (1892-1975) galíciai hercegnő volt, akitől Ilona és II. Géza unokái 

születtek. (Róla is alig van információ és kép.) 

 

Andrássy Gézáról igen kevés pontos ismeretekkel rendelkezünk az I. világháborút követően időszakról. 

Ugyanakkor unokája Andrássy Ilona (1917-1990) életéről annál több információnk van. Ez sokat segíthet 

nagyapja életének e szakaszának rekonstruálásában, különösen, ha az alábbi képeket is ehhez figyelembe vesz-

szük. 
 

     
Manó fiával és családjával; Hercegnő 2 gyerekével; 1908 Jégpályán balról 5. A. Manó; II. Andrássy Manó 

 

    
Andrássy Géza és unokái Ilona és II. Géza lovakkal és kutyáikkal 
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Andrássy Géza leánya Andrássy Mária (Maricza 1886-

1961) Johannes Liechtenstein herceg (1873-1959) felesége 

lett, gyerekük nem született. (Később hozzá, Vaduzba tudtak 

menekülni a II. Világháború után családtagjaik, kivéve Ilo-

nát.) 
 

Andrássy II. Manó (1892-1953) fiának 1 leánya (And-

rássy Ilona 1917-ben született, aki utód nélkül halt meg 

1990-ben Budapesten.) és 1 fia született Andrássy II Géza 

(1920-1990), aki Vaduzban halt meg. 
 

II. Andrássy Gézának (gr. Wiltzek Erzsébet nejétől) csak 

egy leánya Andrássy Erzsébet született 1947-ben. (Kinek 

nem született gyereke.) Így férfiágon és női ágon is utód nél-

kül maradt gr. Andrássy Géza családja. 

 

ANDRÁSSY MARICA GRÓFNŐ 
 

Kálmán Imre MARICA GRÓFNŐ című 

operettjét bizonyára mindenki ismeri. (Szép város Kolozsvár…., Mond meg, hogy imádom 

a pesti nőket……..)  

1918-ban tették le a Maricza grófnő szövegkönyvét Kálmán Imre íróasztalára. 

 

1916 augusztus 8-án házasodott meg gróf Andrássy Maricza és herczeg Lichtenstein 

János. 

(A színes festmé-

nyen gr. Andrássy Maricza, a ff. képen az 

örömanya gr. Andrássy Gézáné oldalán az 

örömapával hcg. Lichtenstein Alfréddal, 

amint elhagyják a templomot az esküvő 

után.)  
 

Maricza grófnőről készült kép alapján fel-

tételezhető, hogy sokakat megigézett. 

Ugyanígy érdekes a róla leírtak is: 
 
106„1901-ben – meg is ülte a társaság ennek az amerikai útnak az emlékezetét. Andrássy gróf elhatározta 

ugyanis, hogy visszavarázsolja az amerikai vadászéletet s életben lévő négy társával, a szulovai erdő 
mélyében, szabad ég alatt üt tanyát. …………………. 

A lobogó tűz mellett sült vadászszeletek pompásan ízlettek s lakoma alatt a gróf fiacskái, Károly és Manó, 
talpraesett pohárköszöntőkkel ünnepelték vendégeiket. Ebéd után főúri műkedvelők állottak bandába. 
Gudenus báró cziterázott, Andrássy Maricza grófnő, a háziúr leánya hegedűjét vette elő s szebbnél-szebb 
dalokkal szórakoztatta a társaságot. Kint volt Rozsnyóról Berki Berti zenekara is s a czigányok lelkesedé-
sét emelte, midőn a remekül hegedülő Maricza grófnő beállott közéjük prímásnak, Széchenyi Imre gróf 
pedig gordonkásnak. A fiatal grófnő valóban művészileg hegedül s még a czigányok is rendesen megbá-
mulják, hogy húzza a magyar nótát.” 

 

Mint később erről lesz még szó, e házasságnak köszönhetően később Andrássy Géza családjának több tagja is 

a Lichtensteini Vaduz városban tudták túlélni az orosz megszállást, és a kommunista elnyomást, az elől oda 

elmenekülve.   

                                                     
106 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/gomor-kis-

hont-varmegye-894E/az-andrassyak-irta-grof-vay-sandor-9CCC/geza-9DDB/ 
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ANDRÁSSY GÉZA AZ I. VILÁGHÁBORÚ & A TRIANONI TRAUMA 
 

M. K. 3. HUSZÁREZRED ÉS ANDRÁSSY GÉZA HARCAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 
 
 

Andrássy Géza a m.k. 3. huszárezredben szolgált (ezredesi rangban) az I. Világháború alatt. Ezért érde-

mes végigkövetni ezredének harcait a későbbiekben. 
 

Egy régi kép (Andrássy Sándor unoka testvéré-

vel, Lobkowitz herceggel és báró Hazai Samu 

honvédelmi miniszterrel) tanúskodik arról, hogy 

Andrássy Géza (1856-1938) idősebb kora elle-

nére sem vonta ki magát a haza védelméből és 

huszárezredesként szolgált.  

(Később e honvédő háborús harcai miatt pró-

bálta megszüntetni Andrássy Géza a NOB a tag-

ságát.) 

Pedig 1914-ben már 58 éves volt, de feltehe-

tően sportéletének köszönhetően az egészségi ál-

lapota és kondíciója lehetővé tette ezt.  

(Annak idején 1878-ban Bosznia okkupációjá-

nál is harcolt.) 
 

Emlékezzünk Andrássy Imrénél leírtakra:  

 „A sok kastély közül először Homonnára, a trianoni 

békekötés után elcsatolt területre költöztek. Azt mondják, 

az első világháború alatt a birtok borospincéje állította 

meg a főváros felé tartó oroszokat.” 
 

107Valóban 1914 szeptembere és 1915 áprilisa között 

3 alkalommal történt nagyobb erejű orosz támadás, ame-

lyek közül az első még véletlenszerű volt, csupán élelmi-

szer szerzés céljából, míg a többi tudatosan előkészített 

támadás volt. A megfelelő számú erősítésnek köszönhe-

tően, minden egyes alkalommal sikerült az oroszokat a 

határ másik oldalára szorítani. 

A térképen is ábrázolt módon, kemény harcok zajlottak 

az Andrássy birtokoknál, így Homonnánál is. 

Ez pedig még inkább indokolta, hogy Andrássy Géza 

is részt vegyen a honvédő jellegű harcokban. 
 

A fényképen szerepel még And-

rássy Sándor (1863-1946) is, 

(Imre apja) akinek az adatait 

rosszul szerepeltették az általunk korábban ismert táblá-

zaton. Hiszen, ha 1905-ben meghalt volna, akkor e képen 

szereplő időpontban nem harcolhatott volna az I. Világ-

háborúban. 

A későbbiek pedig jól mutatták, hogy honvédő jellegű 

volt a harc. Hiszen e háborúban az Andrássy birtokok jelentős részét is végül elvesztette Magyarország. 
 

Andrássy Géza és családja felvidéki birtokait és kastélyainál is a harcok zajlottak, melyekre (hasonló módon) 

a hadieseményekből szerezhetünk információkat. Így azokat szükséges nyomon követni, keresve az Andrássy 

Gézára utaló nyomokat. 
 

Ezen információk között nincs pontos adatunk arról, hogy Andrássy Géza meddig harcolt a 3. huszárezred-

del. 1916-ban már 60 éves lett, lehet ezután már visszavonult. (1916-ban azonban volt egy fontos szereplése 

Andrássy Gézának. Lásd következő oldalon.)  

                                                     
107 https://karpataljalap.net/2020/02/15/az-elso-vilaghaboru-es-videkunk-1914-1918 
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108A Kiegyezést követően nyílt lehetőség arra, hogy Magyarország saját haderőt hozzon létre. Ennek köszön-

hetően 1869-től kezdték a szegedi toborzást, (Budapesttől Temesvárig, Lugostól, Veszprémig, tehát 31 várme-

gyéből jöhettek a honvédek) mely által létrejöhetett az első század, majd 1874-ben már 4 százada volt.  

1880-tól volt nevezhető ezrednek. A bevonuló honvédeknek fél évre kellett bevonulniuk. (Ennyi idő alatt 

képezhették ki őket.) 1890-re készült el a kaszárnyájuk, melyhez 1899-ben újabb istállót építettek.  

Vörös egyenruhájuk miatt „szegedi vörös ördögöknek” nevezték őket. 1915-ben, a harctéri tapasztalatok alap-

ján csukaszürke egyenruhát kapott minden katona, hogy kevésbé legyenek feltűnőek az ellenfél számára. 

1914 július 26-án, a hadüzenetek után, a keleti frontra küldték őket a cári csapatok ellen. Megérkezésüket 

követően a Galíciai Lembergtől keletre a Bug folyó vonalán járőröztek az orosz határon, majd az érkező cári 

csapatokat látva védekező állasba helyezkedtek Lemberg városánál. Itt aug. 24-én estek át a tűzkeresztségen, 

visszaverve az oroszokat. (Első Lembergi csata, melyet több követett.) 

Bár minden alkalommal sikerült az oroszokat megállítani, végül a hadvezetés visszavonulás mellett döntött, 

mondván visszavonulnak és bevárják a német erősítést. Szeptember 13-án Readl Miklós alezredes vezetésével 

a hősies hátvéd szerepét felvállalva, védve a málhavonatot is, mely a tábori kórházat és a sebesülteket szállította. 

Így az a többiekkel együtt vissza tudott vonulni a Kárpátok mögé. 

Novemberben a Krakkói csatában védelmi szerepet vállaltak, sikeresen. Majd felderítő munkájuknak kö-

szönhetően megindult általános támadással sikerült az oroszokat a Visztula mögé hajtaniuk. 

1915-ben kapták mag az új, megfelelő álcát biztosító egyenru-

hájukat és gyalogsági ásót is, mert a háború itt is átalakult lövész-

árok harccá. Ebből a huszárok is kivették részüket lóról szállva. 

(Sokaknak már nem is volt lova, kilőtték alóluk.) 

1916-ban az oroszok úgy döntöttek, hogy felhagynak a németek 

elleni harccal és a monarchia csapatait támadják dupla erővel. 

Így elveszett Przemysl, de az oroszok 1,5 millió katonájukat el-

vesztették. 

Gorlicénél a 3. huszároknak is köszönhetően áttörést sikerült 

elérni és Przemysl erődjét is visszafoglalták. 

Németek is sikereket értek el északon elfoglalták Varsót és 

Pripiatj vidékéig űzték az oroszokat. Utóbbi mocsaras terület ne-

hezen felderíthető volt, ezt a huszárok derítették fel és foglalták 

el. 
 

1916 augusztus 26-án azonban a Románok hadat üzenetek. Az 

Erdélybe betörő csapataik ellenében haderőt kellett elvonni az 

oroszok elleni harcból. A 3. Huszárok gyorsan mozgatható had-

erőt képeztek, így őket helyezték át oda, és 6 héttel hősies küzde-

lem árán kiverték a román alakulatokat Erdélyből. Utána nem is 

támadtak, mert időközben a Bulgárok meg őket támadták meg 

Dobruzsda megszerzése érdekében. 

1916 december 6-ára elesett Bukarest, a román haderő össze-

omlott és békét kértek. 

A magyar huszárok a többi központi haderő katonáival együtt 

bevonultak Bukarestbe. 
 

   
Bukarest környéki háborús állapotok; 2016 dec. 6 Bukarestbe bevonuló huszárok;   3. Huszárezred emlékműve 

 

1917-ben az orosz hadvezetés sikert szeretett volna elérni, mert a haderő lázadozni kezdett, ezért döntésre 

szerették volna vinni a dolgukat, de támadásaik mindenhol elakadtak. Lenin november 7-én kirobbantotta a 

Nagy Októberi forradalmat (más volt az időszámításuk) mely által az orosz front összeomlott.  

1917 november 20-án Breszt Litowszki fegyverszüneti megállapodással kiléptek a háborúból. 

                                                     
108 Kiss Kornél hör. tüzérhonvéd (Szeged 2010): a magyar királyi szegedi 3. huszárezred harcai az I. Világháborúban. 
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Ezt követően 1918 májusában a 3. huszárezredet áthelyezték az olasz frontra, ahol szükség volt a friss 

haderőre. A lovasság elvesztette a lovait, mert azokat ágyúhúzásra használták. Amelyek egyre inkább elpusz-

tultak a kimerültségtől. Lovak nélküli huszáralakulattá váltak és a 6. hadseregbe vetették be őket. Más volt a 

harcmodor is az állandó légitámadások miatt, ezért külön átképzésen kellett átesniük. 

Az utánpótlás hiánya miatt döntő győzelem kiharcolására kellett törekedniük, míg az antant az USA támoga-

tása által nem küzdött ilyen gondokkal. A Piavei támadás azonban nagyon hamar kudarccá vált. 

Ezután a katonák tudták elvesztették a háborút, az olaszok is felismerték a lehetőséget és ők indítottak táma-

dást. 1918 október 26-án sikeresen áttörték a védelmi vonalainkat. Megint a lovasságnak kellett biztosítani a 

hátvéd szerepét, melyben a szegediek is részt vettek.  

1918 október 30-án kitört az őszirózsás forradalom Magyarországon, ez tovább gyengítette az ország haderejét. 

1918 november 3-án írta alá Padovában a fegyverszüneti egyezményt Olaszországgal a Monarchia. (Nov-

ember 11-én Németország is.)  

1918 november 7-én Károlyi Mihály Belgrádba indult fegyverszüneti egyezmény aláírására és a megállapo-

dásban bízva leszerelte, majd feloszlatta a magyar haderőt. 

 

KISANTANT TÁMADÁSA 
 

Miután 1917 jún 25-én az USA hadba lépett a nyugati fronton, mely által eltolódott az erőegyensúly. 

1918 03 03–án megkötötték a Brest-Litovszky békét, az oroszok kiléptek a háborúból, de ez már nem tudta 

megfordítani a háború sorsát. 

1918 október 16-án IV. Károly Habsburg császár kiáltványban tette közzé tervezetét, hogy az ország szövet-

ségi állammá alakul, és felszólította a nemzeti közösségeket, hogy alakítsák meg a saját nemzeti tanácsukat. 

1918 október 28-án (helyette) kimondták a Csehszlovák Köztársaság megalakulását, melyhez október 30-

án Szlovákia csatlakozott. 29-én Horvátország is kivált, október 30 pedig Ausztria lett önálló. 

Károly Mihály törvényjavaslatot nyújtott be a független Magyarország felállítására. 

1918 okt. 27-én ifj. Andrássy Gyula Wilson amerikai elnökhöz jegyzéket intézet, melyben Magyarország 

külön békét kért.  

1918 október 30-án kitört az őszirózsás forradalom Magyarorszá-

gon, ez tovább gyengítette az ország haderejét. 

1918 november 3-án írta alá Padovában a fegyverszüneti egyez-

ményt Olaszországgal a Monarchia. (November 11-én Németor-

szág is.)  

A Padovai egyezmény a Drávai határvonalat húzta meg, azonban 

a Balkáni frontra nem vonatkozott. 

A monarchia összeomlott, 1918 november 13-án IV. Károly le-

mondott. 

1918 november 7-én Károlyi Mihály Belgrádba indult fegyverszüneti egyezmény aláírására.  

Francet d’Espérey tábornok elégedetlen volt a Drávai határvonallal. Csapati novemberben érték el a Szá-

vát, de az osztrák-magyar haderő teljesen szétesett így benyomulhattak a Szerémségbe. 
 

A Belgrádi konvenció ráadásul nem érintette az északi területeket. 

1918 November 8-án a Csehek a Trencsén-Vágújhely-Zsolna-Ruttka-Turóczszentmárton vonalat meg-

szállták. (Ez még csak a Felvidék nyugati része volt. Jóval nagyobb területeket követeltek és foglaltak el később.) 
 

1918 december 13-án Románia deklarálta Erdélynek a Regáttal 

való egyesülését. 

A Belgrádi egyezmény a kisantant országai csak arra használták 

fel, hogy a magyar haderő visszavonulását követően az új vonalról 

folytathassák a támadásukat. 

Így a román csapatok hamarosan egész Erdélyt elfoglalták. 
 

Károlyi pedig a megállapodásban bízva leszerelte, majd felosz-

latta a magyar haderőt. Így a román, szerb, cseh kisebb haderő is 

akadálytalanul foglalhatta el az egyre nagyobb területeket. 

 

TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KOMMUNISTA URALOM 
1091919 március 20-án kapta kézhez a kormány a Vix-jegyzéket, mely újabb Erdélyi területek átadásával járt. 

E feltétek elfogadhatatlanok ítélték, de nem adtak utasítás a határok védelmére. 

                                                     
109 https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Tan%C3%A1csk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g 
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Ugyanakkor tárgyalásokat kezdtek a kommunista és a szociálde-

mokrata párt egyesüléséről. (Így jött létre a Magyar Szocialista 

Párt.) Közben Landler Jenő a Gyűjtőfogházban megegyezett Kun 

Bélával a proletárdiktatúra bevezetéséről, Károlyi pedig önként le-

mondott, és átadta a hatalmat.  

1919 Március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot. A pro-

letárforradalom részeként elkezdték minden 20 főnél nagyobb fog-

lalkoztató üzem és 100 holdnál nagyobb földbirtokot államosítását. 

(Melynek tulajdonosai érthető módon ezt kifosztásként élték meg. 

Hozzáértésük nélkül sok üzen működésében zavar keletkezett. Ellá-

tási gondok keletkeztek, mely miatti elégedetlenségek kivédésére bevezették a jegyrendszert.)  

A termőföldet nem osztották ki, hanem „szövetkezesítettek” szovjet mintára. (Így a parasztság nem állt mellé-

jük.) Hasonlóan sok ellenséget szerzett az egyház ellenes intézkedéseik, (melynek részeként államosították az 

iskoláikat is, ahol megtiltották az imádkozást), de talán a legtöbb ellenséget a „szocialista erkölcs” érdekében 

bevezetett szesztilalommal szerezte maga ellen. (Hitler is alkoholmentes, vegetáriánus életet élt, de neki leg-

alább volt annyi esze, hogy ezt nem akarta ráerőltetni a többi emberre.) 

A belső felkelések leverésére ezért terrorkülönítményeket hoztak létre. A lázongók ellen a Szamuely által irá-

nyított „lenin fiúkat” vetették be, akik terrorizálták a lakosságot. (Kalocsa főutca fáira akasztották az embereket, 

közte tizenéves gyerekeket is.) 

(A 133 napos kommunista uralom alatt a „vörösterror” által legalább 590 személy végeztek ki statáriális 

eljárással, többek között 200 pedagógust, és 34 „zsidó burzsujt” is.) 
 

(Ellenakcióként Bécsben, Bethlen István vezetésével 1919 április 12-én megalakult az Antibolsevista comité 

a kommunista rendszer megdöntésére. Aradon május 5-én, majd, akik a megszálló román csapatok internálása 

elől meg tudtak szökni Károlyi Gyula vezetésével, a francia csapatok által megszállt Szegeden, május 31-én 

ellen kormányt alakítottak.)  
 

1919 április 4-én Jan Christian Smuts brit tábornok próbált egyezkedni Budapesten eredménytelenül. Ezt kö-

vetően szabad kezet kapott a kisantant. A román csapatok április 16-án átlépték a demarkációs vonalat és má-

jusra elveszett a teljes Tiszántúl területe. Mivel a 60 000 főre duzzasztott Vörös Hadsereg nem tudta megállítani 

őket. (A kényszersorozottakat politikailag megbízható kommunista elkötelezett, de tapasztalatlanok vezették, sok 

régi tapasztalt katona, pedig nem volt hajlandó nekik engedelmeskedni.) 
 

A Csehet pedig elfoglalták Sátoraljaújhelyet, és folytatták az előrenyomulásokat Miskolc, Eger, Salgótar-

ján irányába. 

1919 május 18-án Szamuely elutazott kapcsolatfelvételre, és Leninnel is tárgyalt, hogy segítséget kérjen a 

románok ellenében. A Terv szerint a Szovjet csapatok Romániába benyomulva ott is forradalmat robbantanának 

ki, miközben a magyar csapatok a cseheket támadták volna, kiszorítva őket Felvidékről. 

Időközben a mozgósítás hatására már 200 000 fős lett a Vörös Hadsereg és május 20-án általános ellentáma-

dásba lendült Stromfeld Aurél irányításával. A kommunisták is belátták, hogy nem tudják a bolsevik jelsza-

vakkal maguk mellé állítani az embereket, helyette hazafiassá vált a retorikájuk, és így sok régi katona visszatért 

a haza védelme érdekében. 

A cél a román és a cseh csapatok szétválasztása volt. Miskolc 

és Kassa visszafoglalása ennek érdekében, és így a Szovjetek 

irányába való folyosó kialakítása is, az esetleges segítségük fo-

gadása érdekében. 

Május 31-én hazaérkezve Szamuely tájékoztatta a Forradalmi 

Munkás- és Katonatanácsot, hogy a Szovjetek nem tudnak segí-

teni, mert márt a fehérek Moszkvát is fenyegetik. 

3 hét alatt jelentős területeket sikerült visszafoglalni a Felvidé-

ken. (Bárfánál még a Lengyel határt is elérték. Lásd térkép.) 

Azonban a visszafoglalt magyar településeken nem a magyar tri-

kolórt, hanem a vörös zászlót tűzték ki. Felvidéken pedig kikiál-

tották a Szlovák Tanácsköztársaságot is. 
 

Június közepén Clemanceau francia miniszterelnök jegyzéket intézett, amelyben közölte Magyarország 

északi és keleti határait, és közölte a Felvidéki területek kiürítése fejében a román csatok kiürítik a Tiszántúlt. 
 

1919 június 24-én Budapesten is felkelés tört ki. Ludovikások a telefonközpontot szállták meg, dunai mo-

nitor hadihajók vonultak a pártközpont ellen, de ezt a lázadást is leverték. 
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Június második felére Budapesttől délre is még folytak a harcok. Parasztgazdák, hadviseltek felkelés soroza-

tot robbantottak ki Kalocsa és Dunapentele között, melyek Szamuely 200 fős büntető különítménye a „lenin 

fiúk” kegyetlenül levert. E különítménye járta és terrorizálta páncélvonattal az országot. 
 

Június 30-án az antant követeléseknek eleget téve (amit a tapasztal katonák mindvégig elleneztek a korábbi 

hasonló be nem tartott ígéret miatt) visszavonták Felvidékről a csapatokat, ugyanakkor nem vonták vissza a 

románok csapataikat Tiszántúlról.  
 

A terror és ez a sikertelen diplomáciai is fokozta a kommunisták elleni érzéseket és így a támogatottságukat. 
 

A Vörös Hadsereg támadást indított a román csapatok ellen, de ez hatalmas kudarcot vallott, és a románok 

július 29-én átlépték a Tiszát és megindultak Budapest felé. 
 

1919 július 23-án Bécsbe érkezett Böhm Vilmos szociáldemok-

rata politikus, akivel közölték, hogy csak akkor szűnik meg a Ma-

gyarország elleni blokád és van esély békekötésre, ha megfelelő ösz-

szetételű kormány alakul. Július 27-én, 30-án Kun Béla táviratban 

kért segítséget Lenintől, majd látva a reménytelen helyzetet, lemon-

dott. A Tanácsköztársaság népbiztosai augusztus 1-én (a mérsékelt 

szociáldemokratákból álló Peidl-kormánynak átadva a hatalmat) 

Bécsbe menekültek különvonattal. (Korábban a Bankgasse 4-6 alatti Bécsi magyar nagykövetségre igen jelen-

tős mennyiségű készpénzt mentettek ki, amelyet az antibolsevista comite emberei elraboltak, mely „Bangassei 

rablásként” híresült el.) 
 

(Kun Bélát Ausztriában bújtatták, majd segítették a Szovjetunióba való eljutását, amerikai foglyok szabadon 

bocsájtásának érdekében. Kint a krími szovjet elnökeként is arról híresült el, hogy csaknem 10 000 elfogott fehér 

katona kivégzését rendelte el, és tömegesen végeztette ki a krími tatárokat is. Amit még Trockij és Sztálin is elítélt.) 
 

1919 augusztus 2-án megérkeztek Budapest alá a román csapatok, 

4-én megszállták a főváros, (ahol a szokott módon elkezdtek fosztogatni) 

és tovább nyomultak Dunántúl irányába is. 

 

ELLENKORMÁNY & NEMZETI HADSEREG LÉTREJÖTTE 
 

1919 május 5-én korábban, Aradon megalakult ellenkormány tag-

jait az előrenyomuló román csapatok elfogták és internálták.  

Károlyi és néhány emberének sikerült elmenekülnie a francia meg-

szállás alatt álló Szegedre, ahol újjá alakították ellenkormányukat. 

Az itt megalakított Nemzeti Hadsereg vezetője lett Horthy Miklós.  
 

Családja székely származású volt, mely 1635-ban kapott nemesi rangot. Apja Horthy István főrendház tagja, 

1500 holdas birtok tulajdonosa volt. 9 gyereke közül Miklós volt a legfiatalabb.  

Kálvinistaként a katolikus Purgly Magdolnával (1806-1887) háza-

sodott, és később a pályafutásánál is sok hasonló kérdést kellett dip-

lomatikusan megoldania.  

Béla bátyja a fiumei akadémián hadgyakorlat közben halálos bal-

esetet szenvedett, a családja ellenkezése ellenére helyébe lépett. 

Az I. Világháborúban már az Osztrák-Magyar Monarchia tenge-

résztisztje, 1909-1914 között Ferenc József szárnysegédje volt.  

Az Adrián a Novarra gyorscirkálóval több sikeres bevetésen vett 

részt, közte 1917 május 15-én áttörték az otrantói záró övet 12 ha-

jót elsüllyesztetve, miközben ő is megsérült. Felépülése után újra harcba indult. A Monarchia utolsó flottájának 

utolsó főparancsnoka volt. Így neki kellett átadni a flottát IV. Károly utasítására a Szerb-Horvát-Szlovén Nem-

zeti Tanácsnak 1918 október 31-én. Ezt követően nevezte ki IV Károly ellentengernaggyá. (Amikor már nem 

is volt flottája a Monarchiának.) 

Kenderesi birtokára vonult vissza. Amit a Tanácsköztársaság idején államosítottak. (Magyarán kártalanítás 

nélkül elrabolták.) Így érthető módon nem támogatta azt a rendszert. Szegedre utazott, ahol 1909 május 31 

Károlyi Gyula szegedi ellen kormányában hadügyminiszter lett. Amikor az antant nyomására Károlyi lemon-

datták és kimaradt az új kormányból, a Nemzeti Hadsereg élére állt és 8000 fős csapatával a Dunántúlra vo-

nult, ahol saját közigazgatást vezetett be. (Lásd térképet.) Jól ismerte fel, hogy csak ütőképes haderővel lehet 

bármit is elérni. Így végül a nyugati hatalmak vele tárgyaltak, és a román csapatok kivonulását követően 1919 

november 16-án ő vette át a főváros irányítását. 1920 március 1-én pedig a Nemzetgyűlés Magyarország 

kormányzójává választotta. 
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Az I. Világháború és az azt követő Trianoni tragédia miatt a „konszolidáció” során óriási gondokat kellett 

megoldani. Az országot kirabolták, a lakosság éhezett, a vörös terror ellenreakciójaként létrejött fehérterrort is 

meg kellett fékezni. Az elcsatolt területekről milliók menekültek. Eközben IV. Károly is megkísérelt vissza-

térni, mely miatt a kisantant újra megszállta volna az országot. (Lásd Budaörsi csata 1921 október 23.) 

1921 nyarán gróf Bethlen Istvánt nevezte ki miniszterelnökké (1921-1931) aki 1927-re sikerült konszolidál-

nia a Magyarországi gazdaságát és politikai helyzetét. 
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1916 12 30 IV. KÁROLY KORONÁZÁSÁN ANDRÁSSY GÉZA 
 

1101916. december 30-án koronázták magyar királlyá az utolsó uralkodót, Károly Ferenc József főherceget, 

aki egyben a Habsburg–Lotaringiai-ház utolsó osztrák 

császára is volt. Felesége, Zita Bourbon–pármai her-

cegnő pedig Magyarország királynéja lett. Az ország 

egy napra újra a boldog békeidőkben érezhette magát. 
 

Magasba emelkedő kalapok és éljenzés kísérte, amint 

az új király arisztokrata kísérőit elhagyva a koronázó 

dombra lovagolt. Magyarország hatvanhárom és Hor-

vátország nyolc vármegyéjének földjét hordták össze a 

ehhez a Szent György térre. Kardját megsuhintotta a 

négy világtáj felé. Ezzel fogadta meg, hogy a háborúban 

lévő országot megvédi minden ellenségtől. 

Ekkor már túl volt már azon, hogy bevonult a koronázó Mátyás-templomba, 

amelyhez nyolclovas hintóval érkezett, miután a magyar országgyűlés két házának 

együttes ülése után a képviselők és főrendek is átvonultak a Várba. Megkapta már 

a kardot és a koronát, amit a hercegprímással együtt Tisza István miniszterelnök 

helyezett a fejére, aztán a kezébe vehette a többi koronázási jelvényt is. 

Túl volt már azon is, hogy a királynét is megkoronázták, és új uralkodóként a 

Szentháromság téren megesküdött. 
 

1916. december 30-án két fontos esemény történt az Osztrák–Magyar Monarchiában élő magyarok számára. 

Az egyik az új király személyétől ugyan független, de békés céljait érintő döntés volt.  

Az Antant elutasította a központi Hatalmak békeajánlatát. Ezzel eldőlt, hogy még nem ér véget a rövidre 

tervezett első világháború. A másik pedig IV. Károly király megkoronázása, amelyet oly sok magyar várt a 

háborúpárti I. Ferenc József osztrák császár és magyar király vegyes érzéseket keltő uralkodása után. 

Az ország háborúban állt, ami miatt nem tudott annyi katona felvonulni, mint negyven évvel korábban. Szá-

molniuk kellett az anyaghiánnyal, ráadásul télen kellett megrendezni, tehát az időjárás sem kedvezett a koroná-

zásnak. Ugyanakkor a pompától sem lehetett eltekinteni. A magyar állam szempontjából ez volt az egyik leg-

fontosabb államjogi aktus, ezért mindent meg kellett tenniük, hogy méltóképpen ünnepeljék meg. A szimbólu-

mokban oly gazdag ceremóniát nem lehetett leegyszerűsíteni, mert azzal az érvényét is elvesztette volna. 
 

Bár a fontosabb mozzanatokat és szertartáselemeket megtartották a hagyományos ünnepségből, a világháborús 

nélkülözés érezhető az utolsó magyar királykoronázáson. Ugyanis minden olyan részletet elhagytak, amelyre a 

szimbolikus jelentés miatt nem volt szükség. 

Azzal is sokat tudtak spórolni, hogy a koronázás helyszínét összeszorították: minden a budai Várban történt, 

ennek megfelelően kevesebb volt az a helyszín, amit biztosítani kellett, amit fel kellett díszíteni. A hagyományos 

pénzszórás is elmaradt, ami értelemszerűen kevesebb pénz elköltését, »kidobását« jelentette, és elmaradt az 

ökörsütés szertartása is, ami egy hagyományos népies motívum volt. 

Emellett az esemény jelentősége abban is lemérhető, hogy ez lett a régi Magyarország utolsó nagy seregszem-

léje. A koronázások alkalmával természetesen rendszeres volt a seregszemle, de a különböző magyar méltósá-

gok, politikusok és természetesen az udvar vezető személyiségeinek az ünnepélyes felvonulása, mely a 20. szá-

zadban ekkor került sor utolsó alkalommal, koronázás kapcsán. 

Így került sor a főrendházi tagok (így a képen szereplő gr. Andrássy Géza és gr. Keglevits Gábor) országzász-

lós, lovas vonulására is. 
 

  
                                        1916 12 30 J.o. gr. Andrássy Géza, b.o. gr. Keglevich Gábor,   

                                                     
110 https://www.origo.hu/tudomany/20161229-szaz-eve-koronaztak-meg-iv-karoly-magyar-kiralyt.html 
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I. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI ANDRÁSSY GÉZA SZEMELVÉNYEK  
ANDRÁSSY GÉZA ÉS HOTHY MIKLÓS ÉRDEKES KAPCSOLATA 

 

A könyv céljának megfelelően Andrássy Géza életét kell rekonstruálni, 

tehát ilyen szempontból is vizsgálni kell az eseményeket. 

Horthy Miklós neve korábban felbukkant, a Balatoni vitorlás sportnál, 

amikor 1892-ben Stefánia főhercegnő Balatonfüredre látogatott. (Lásd 

kép.)  

A jeles alkalomra regattát rendeztek, melyen Andrássy Géza Álmom 

nevű hajója győzött, (amit a későbbi kormányzó), nagybányai Horthy 

Miklós (1868-1957) sorhajózászlós vezetett.  
 

1111892-1894 között Horthy Miklós részt vett Saida hajó kelet-ázsiai és 

óceáni útján, ahol az angol flotta teljesítményét is láthatta. Ez is szerepet játszhatott, hogy politikája kapcsán is 

az angolszász kapcsolatokat igyekezett erősíteni. 

Horthy Miklós kiválóan vitorlázott, eredményes középtávfutó volt. Emellett kerékpárversenyzőként, tenisz-

ben is kiválóan teljesített és első osztályú lovas is volt.  

1919-ben is látványosan „fehér” ló hátán (tengerésztiszti egyenruhájában) vonult be Budapestre is, majd a 

visszacsatolt területekre. Így 1938-ban is a Felvidék visszacsatolásakor is. (Ami Andrássy Géza már nem élhe-

tett meg.)  

A lovas sporteseményeket később is gyakran látogatta, és korábbi jó kapcsolatát is megőrizte Andrássy Gézával.  
 

    
            1919-es Budapesti bevonulás;      1927 Közös Hubertusz lovagláson;    1938 Komáromi hídon  

 

Horthy István fia is jó lovas volt, aki az USA-ban tett útját követően pólózott az 1927-ben megalakult MA-

GYAR POLO CLUB-ban, sőt annak elnöke is volt haláláig. Ahogy testvére ifj. Horthy Miklós is pólózott. 

Bethlen István miniszterelnök az MPC tiszteletbeli elnöke volt, fia ifj. Bethlen István is pólózott. Ő volt az 

1936-os IV. helyezést elért Magyar Olimpiai Póló Csapat egyik tagja. 

Horthy Miklós mindvégig támogatta a póló sportot, mellyel az angolszász kapcsolatokat óhajtotta erősíteni. 

Így ott láthatjuk sok rendezvényen az MPC kezdeteitől 1927-től, ahogy mindkét fiát is, valamint Bethlen István 

miniszterelnököt és fiát is.  

(Később II: Világháború után emiatt a kommunisták mindent megtettek, hogy még az emlékezetünkből is kitö-

röljék. A sportolókat előbb a megszálló nácik igyekeztek elfogni fasiszta ellenes, angolszász orientálódásuk mi-

att. Majd az oroszok fejezték meg „művüket” kelő alapossággal, és brutalitással. Bethlen István is a börtönük-

ben halt meg. Pedig ő szorgalmazta az oroszokkal való kiegyezést, reálpolitikusként látva, hogy velük kell ki-

egyeznünk.) 
 

    
1927 Vérmező Horthy M. díjátadáson, B.o. ifj. H. Miklós, 3. H. István; Bethlen I.;Ifj. Bethlen I. Olimpiai csapattag 

 

1927-ben Andrássy Géza is felvetette, hogy újjáéleszti, az általa alapított a Budapesti Polo Clubot, de végül 

kompromisszum született és 1938-ban Andrássy Gézát a Magyar Lovaspóló Szövetség elnökévé választották. 
 

Az 1927-es közös Hubertusz lovaglás képe mutatja, hogy még ekkor 71 évesen is lovagolt, de már nyilván-

valóan nem kalkulálhattak vele úgy, mint az új generáció pólósokkal. (Úgy mondják eljárt felette az idő.) 

                                                     
111 https://hu.wikipedia.org/wiki/Horthy_Mikl%C3%B3s_(korm%C3%A1nyz%C3%B3) 
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Az, hogy nem a BPC újjáélesztését kezdeményezték, jól mutatja azt is, az I. Világháború után nagyon sok 

minden megváltozott. A korábbi arisztokratikus származású sportoló helyett az új MAGYAR POLO CLUB-ban 

már jelentős szerepet kaptak a feltörekvő új személyek is. (A II. Világháború után már a hadseregben sem 

annyira a származás, mint a teljesítmény számított.) Törekedtek arra, hogy kisebb költségvetéssel és lehessen 

pólózni, bérlótartással, és a magyar lovak pólóra alkalmazásával is. 

 

ANDRÁSSY GÉZA „ÉG A PUSZTA” 
 

 

„ÉG A PUSZTA”, GRÓF ANDRÁSSY IMRÉNÉ 
 

Gróf Andrássy Imre (1891-1985, gróf Andrássy Aladár 1827-1903 unokája) 

második felsége (Stella Kuylenstierna-Andrássy 1902-1998) fenti című memo-

árjában (1948 Stockholm) írja gróf Andrássy Gézáról: 
 

„A gróf szerette a nőket, a lovakat, a sportot, és a cigány zenét.  
 

Az a hír járta, Magyarországon neki vannak a legszebb lovai és a leg-
bájosabb szeretői, és nem akad olyan sport, melyet ne művelne. 

 

Éves bevétele elérte a másfél millió pengőt, de mivel évente három 

milliót szokott költeni, olykor hiány támad a családi költségvetésben. 
 

Géza bácsi ettől nem zavartatta magát. ’Zenét’ kiáltotta, és meg-

vonta a vállát.” 
Andrássy Géza gróf a Nemzeti Lovar Egylet elnöke 

1926 Lengyel Rheinffuss Ede festménye 

 

Andrássy Géza megkérdezte a festőművészt: 

„Mondja kedves mester, tulajdonképpen miért is fest ön többnyire lovakat?” 
 

A művész így felelt: 

„Szeretem a szépet s nekem a ló a karcsú mozgás a dinamikus erő, a kecses tartás és a csodálatos szépség öt-

vözetének az igazi megtestesítője.” 
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ANDRÁSSY GÉZA BÉCSBE MENEKÜLVE, FELVIDÉKI BIRTOKAI CSEHSZLOVÁK URALOM ALATT 
 

Andrássy Géza korábbi sporttámogatói tevékenységének egyik hírneves része volt a magyar póló sport létre-

hozása, fejlesztése, a sikereinek pedig lovaspóló sportolóként is részese volt. 

Az előbb olvashattuk, hogy „felfelé buktatták” őt, amikor a Magyar Lovaspóló Szövetség elnöki tisztségét 

ajánlották fel neki, cserébe, hogy ne folytassa tovább a BPC működését. 

Nem csak a pólósportban (és más korábban általa favorizált sportokban) csökkent jelentősen a szerepe, hanem 

például veszélyeztetve volt Andrássy Géza NOB tisztsége is.  

A MOB oldaláról egyértelmű és vitán felüli támogatottsága volt, de a NOB 1919-ben felfüggesztette tisztsé-

gét, mivel az I. világháború alatt Andrássy Géza ezredesként szolgált a honvédő huszároknál. (Pedig a NOB 

tisztség hagyományosan életfogytig jellegű volt hagyományosan, tehát leváltani nem tudták.) Az 1921-es NOB-

ülésen sem helyezték vissza, bár az ügyet tárgyalták. 

1898-tól haláláig Andrássy Géza felsőházi tag volt. Ahogy tagja volt az MTA-nak is. 
 

Nyilvánvaló, hogy Andrássy Géza erejét jelentősen csökkentett a felvidéki birtokainak az elvesztése, de sport 

tevékenységét ekkor már idősebb kora is befolyásolhatta. Ráadásul Trianont követően egy új nemzedék vált 

meghatározóvá, mely tisztelte őt, de ugyanakkor igyekezett a saját hatalmát kialakítani. 
 

Andrássy Gézáról kevés és gyakran csak közvetett információink vannak, így nem tudjuk pontosan, hogy mi 

történt vele.  
 

Az láthattuk, hogy az orosz invázió 1914-15-ben részben érintette a Ho-

monnai Andrássy birtokot, de az a Homonnai ág tulajdona volt, így nem 

az övé, és akkor nem jutottak tovább az oroszok a homonnai pincéken túl. 
 

Egy 1918 őszi fotó arról tanúskodik, hogy ekkor a Betléri kastélyban tar-

tózkodott, ahova (a kép tanulsága szerint) 1917 december 2-án Budapesten 

született Ilona unokája érkezett hozzá.  

1918 október 28-31 között tört ki az Őszirózsás forradalom Budapesten, 

mely együtt járt a Köztársaság kikiáltásával, tehát IV Károly trónfosztá-

sával. Andrássy Géza részvevője volt az ő 1916-os koronázásának, amikor 

hűséget is fogadott neki. E zűravaros helyzetben, nyugalomra várva, ekkor feltehetően Budapestről leköltözött 

a nyugodtabb helynek számító Betlérre. 
 

(Ezután viszont a kisantant támadása és a cseh csapatok megszállása következett be, majd a vörös hadsereg 

ellentámadása. Ezért kell e történelmi eseményeket részletesen tanulmányozni, hogy Andrássy Gézát érintő in-

formációkhoz juthassunk.) 
 

1918 November 8-án a Csehek még csak a Trencsén-

Vágújhely-Zsolna-Ruttka-Turóczszentmárton vonalat száll-

ták meg. (Ez csak a Felvidék nyugati része volt. Jóval nagyobb 

területeket követeltek és foglaltak el később.) 
1121919 március 20-án kapta kézhez a Károlyi kormány a 

Vix-jegyzéket, mely újabb Erdélyi területek átadását írta elő. 

E feltétek elfogadhatatlanok ítélték, de nem adtak utasítás a 

határok védelmére.  

1919 március 21-én Károlyi átadta a hatalmat és megalakult 

a Tanácsköztársaság. 

1919 április 4-én Jan Christian Smuts brit tábornok próbált egyezkedni Budapesten, eredménytelenül. Ezt 

követően szabad kezet kapott a kisantant. A román csapatok április 16-án átlépték a demarkációs vonalat és 

májusra elveszett a teljes Tiszántúl területe. 

A térképen jól látható, hogy április 16-ára már a Csehek is elfoglalták Kassát is. 
 

A Cseh megszálló csapatok érkezésének hírére, az Andrássy család Betlérről feltehetően elköltözött Buda-

pestre, és a Tanácsköztársaság kommunista elkobzásait és terrorját látva onnét pedig Bécsbe költözhettek, 1919 

március 21 körül, valamikor. (Vagy egyből Betlérről Bécsbe mentek, de ekkor is csak Budapesten át mehettek 

valószínűleg.) Ennek pontos idejét nem tudjuk, megint csak a történelmi események segíthetnek valamelyest. 
 

1919 április 12-én megalakult meg Bécsben, Bethlen István vezetésével az Antibolsevista comité a kom-

munista rendszer megdöntésére.  

                                                     
112 https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Tan%C3%A1csk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g 
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Bethlen Istvánnal együtt lovaspólózott Andrássy Géza. (Ahogy még a comité tagjai közül Pallavicini 

György, Zichy János, Teleki Pál, Sigray Antal is tagja volt a BPC-nak.) Így garantáltan igyekezhetett őt is már 

előtte odahívni Bécsbe. Ez is garantáltan szerepet játszhatott oda utazásukban, hiszen ott egy baráti társaság 

alakulhatott ki. (Andrássy Géza kiterjedt kapcsolatai révén nyugodtan utazhatott volna más országba is.)  

Még két esemény adhatott alkalmat arra, hogy Bécsbe meneküljenek. 

1919 június 24-én Budapesten felkelés tört ki. Ludovikások a telefonközpontot szállták meg, dunai monitor 

hadihajók vonultak a pártközpont ellen, de ezt a lázadást is leverték.  

1919 augusztus 2-án megérkeztek Budapest alá a román csapatok, és megszállták a főváros, majd tovább 

nyomultak Dunántúl irányába is. 
 

(Ifj. Andrássy Géza 1920 12 20-án Bécsben született, ami igazolja a család Bécsbe menekülésüket és ezek 

szerint hosszabb időt töltöttek ott. Ezen feltehetően, semmit sem változtathatott a Vörös hadsereg felvidéki, 

Betlért is érintő hadműveletei.) 
 

A mozgósítás hatására már 200 000 főssé vált Vörös Hadsereg, 1919 május 20-án általános ellentámadásba 

lendült Stromfeld Aurél irányításával és 3 hét alatt jelentős területeket sikerült visszafoglalniuk a Felvidéken. 

Bárfánál még a Lengyel határt is elérték. Felszabadították Andrássy Géza birtokait is. (Andrássy Géza szem-

pontjából ez nem sok jót jelentett, mert a kommunista uralom egyúttal a birtokelkobzással is járt.) Felvidéken 

pedig kikiáltották a Szlovák Tanácsköztársaságot is. 

Már Június 30-án az antant követeléseknek eleget téve már vissza is vonták Felvidékről a csapatokat. Tehát 

ez igen rövid időszak volt. 

 

Andrássy Géza családja csak a harcok elmúltával, a helyzet konszolidálódását követően mehetett vissza 

Betlérre. Az eddigi információkból csak azt tudhatjuk, hogy 2022 12 20-án még Bécsben voltak. (Vagy leg-

alább is fia II. Manó családja.) Andrássy Géza ekkor már 66 éves volt, és nyilvánvalóan már nem óhajtott a 

zűrös politikai helyzetbe beleavatkozni. 
 

1920 június 4-én írták alá a Trianoni szerződést. A családja ezt követő sorsáról unokája, Andrássy Ilona 

életéről szóló írásban vannak rész információk. 
 

113A trianoni döntés az Andrássy családot is igen rosszul érintette nyilvánvalóan, hiszen felvidéki birtokaik 

Csehszlovákiához kerültek. 

Így Andrássy Ilona (II. Andrássy Manó) családja egészen lakóhelyük az első bécsi döntéssel általi vissza-

csatolásáig (1918 nov. 2-ig) ott élt a csehszlovák uralom alatt, majd utána is már magyar fennhatóság alatt. Igaz 

ekkor már Ilona Budapesten is mutatkozik. 
 

Ilonát kemény munkára nevelték (később e szigorú neveltetésének igen nagy hasznát vette), és ezért érettségi 

után a Pozsony megyei Modor kerámia gyárában dolgozott „díjtalan gyakornokként”. 
 

Tehát ő és családja a cseh megszállás és Trianoni békekötés (1920 június 4.) után hivatalosan is létrejött 

Csehszlovákiába költözött Bécsből és ott is maradt. 

Tudjuk, hogy ekkor csak az őrizhette meg a birtokát, aki ott élt és felvette a Csehszlovák állampolgárságot. 
 

Nincs pontos információ, hogy Andrássy Géza mikor hogyan cselekedett, de feltehetően nem sok választása 

volt. Mivel ő katonaként harcolt az I. Világháborúban nyilvánvalóan retorziótól kellett tartania a csehek részéről. 
 

A BUDAPEST HÍRLAP 1928 04 03-i cikkéből értesülhettünk, hogy még majd 10 évvel a kisantant megszállás 

után is, koncepciós eljárást indítottak Andrássy Imre gróf ellen, és gyakorlatilag 700 000 cseh koronával ki-

fosztották, menekülnie kellett Csehszlovákiából.  
114(Életéről feljegyezték, hogy 1914 szeptember 9-én Jablownál egy nagyobb járőr egységük erős ellenséges 

tűzbe került, mely miatt Tóth és Szűcs huszárok lovai elhullottak. Gróf Andrássy és huszár Turóczi, ellenséges 

tűzben parancs nélkül is visszahozták őket, melyért II. osztályú ezüst vitézségi éremmel jutalmazták. 1915 április 

25-i haditettéért pedig az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel József főherceg személyesen tüntette ki. Feltehetően 

e hőstetteit másképpen ítélte meg a Csehszlovák hatalom. Az is lehet, hogy az ellen is ilyen hősiesen küzdött.) 
 

Tudjuk Andrássy Géza 1898-tól haláláig a felsőházi tag volt, ahogy az MTA tagja is. 
 

Fel kell tételezzük ezért, hogy Andrássy Géza Magyarországon maradt, nem vette fel a csehszlovák állam-

polgárságot. Hasonlóan cselekedhetett, mint annak idején apja, aki a Parnói birtokát átadta fiának, amikor az 

megházasodott.  

                                                     
113 http://www.hortobagyideportaltak.hu/lapozgato/ErdosKristof_Andr%C3%A1ssy_Ilona_grofno_elete.pdf 
114 http://www.hungarianarmedforces.com/as/19161230/andrassy.htm 
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Miután a Parnói kastély tűzvészben megsemmisült, miért ne adhatta volna át Betléri birtokát II. Andrássy 

Manó fiának és családjának. (Miután neki nem volt ildomos úgy sem odamennie.)  

Ráadásul neki ott volt a pesti Esterházy utcai palotája és az időközben megvásárolt Tóalmási kastélya is.  

Mint említettük, Ifj. Andrássy Géza 1920 12 20-án Bécsben született. Tehát feltehetően szülei még ekkor ott 

voltak. 

A Tanácsköztársaság kommunista uralma elől menekül-

hettek oda és csak a Trianoni megállapodás után, (a helyzet 

konszolidálódását követően) mehettek vissza Betlérre. 
 

Feltehetően pontosan azért, hogy a birtokaikat megment-

sék. Így készülhettek a felcserepedő Ilona és Géza unokák-

ról már Betléren a fényképek. 

Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy And-

rássy Ilona, huszonévesen (tehát az 1930-

as években) néhány barátjával együtt autó-

balesetet szenvedtek a Balaton környékén. 

Tehát egy idő után már lehetőség volt oda-

vissza utaznia a két ország között. (Miért 

ne engedték volna őt Magyarországra. A 

kérdés inkább csak az, hogy Andrássy 

Géza mikor mert újra Betlérre elmenni.) 
 

Unokáival és (hátul) feleségével készült 

családi fénykép felirata azt bizonyítja, 

hogy 1923-ban unokái Budapestre érkeztek. (A Budapesti Svábhegyen készült a fotó.)  

Azt nem tudjuk, hogy Andrássy Gézát Manó fiával, annak feleségével és unokáival hol fotózták le. Ez a 

fotó a Betléri kastély gyűjteményében van, tehát feltehetően ott. (Az 1920-ban született fiú unokája a képen 6 

éves lehet, tehát a kép 1926-ban készülhetett.) Vagyis ekkor már lehetővé vált, hogy Andrássy Géza megláto-

gathassa fiát és annak családját. 

(Mint a Magyar Parlament felsőházi tagja, bonyolultabb lett volna őt betámadni, mint Andrássy Imrét, mivel 

komoly diplomáciai zűr keletkezhetett volna belőle. Ráadásul, mivel nem volt már birtokában ott semmi, így 

ottani vagyonát sem rabolhatták el az ottani hatóságok tőle.) 
 

Ebből következően a felvidéki birtokainak a jövedelmével is már a fia rendelkezett, mely jelentősen csök-

kentethette részéről a sportok, vagy bármi más támogatásának lehetősége. 

 

Andrássy Gézának ugyanakkor az I. Világháború után is megmaradt a jelentős tekintélye, és még volt sze-

repe volt a magyar sportéletben. 

Lásd jobbra Mágnások a lovas-

versenyen, b.o. Gr. Andrássy 

Géza, Széchenyi Irma grófnő, 

Rohonczy Imre báró. Alábbi képe-

ken balról: 1920 Andrássy Géza 

Hubertusz lovagláson, 1930 And-

rássy Géza lovasfogata. 
 

1925 április, majd 1927 májusa a Nemzeti Lovarda által rendezett Andrássy Géza tereplovaglás a Vérmezőn 

(Betléri mintára) képei, utóbbi Horthy Miklóssal, melyekről már filmfelvételek is készültek. 
 

     
 

Ahogy csökkent a sportéletben való aktivitása. Feltehetően más elfoglaltságot keresve, jelentősebbé vált például a 

művészi tevékenysége. MTA tagja is volt és művészet pártolóként is jelentős szerepe volt. (Lásd festői képeit.) 
 

Ahogy felsőházi tagként, a parlamenti munkában is még szerepet vállalt.  
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AZ I. VILÁGHÁBORÚ KÖVETKEZMÉNYÉNEI ÉS HATÁSA A PÓLÓ SPORTRA 
 

Az I. Világháború mindent felforgatott és óriási veszteségekkel járt. 

Igen feltűnő módon, még néhány nappal is e szörnyű tragédia előtt is úgy zajlottak az események, mint az előző 

igen hosszú, boldog békeidőben. 
 

A VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP-ból igen sok pólós hírről értesülhettünk a XIX. századi kezdetektől kezdődően.  

Az 1914 május 15-i cikkük is még arról szólt, hogy virágzik a póló élet, edzések és május 18-án már rendes 

mérkőzések is lesznek, tovább nemzetközi szerepléseiket 

is megterveztek.  

1914 május 25-i tudósítás szerint másnap lesznek a tava-

szi póló szezon záró mérkőzései. (Tehát legközelebb egyéb-

ként is csak az augusztus végén kezdődő őszi szezonban 

játszottak volna.) 

1914 május 27-én jelent meg az utolsó polo club-ról 

szóló cikk, melyben a polo club „hölgy-ugrató” számairól 

és a ghymkana versenyről tudósítanak. 

Az utolsó polo club-ról cikk tehát 1914 május végén je-

lent meg a Vadász- és Verseny-lapban, az impresszumban 

ugyanakkor ott szerepelt még a BUDAPESTI POLO-CLUB 

neve egészen 1919-ig, a lap megszűnéséig. A Vasárnapi újság is többször tudósított a polo club eseményeiről, 

így még a ligeti lóversenypályán zajlott 1914 május 22-i polo mérkőzésről is. 
 

1914 június 28-án volt a szarajevói merénylet, és rá egy hónapra 1914 július 28-án üzen hadat az Osztrák 

Monarchia Szerbiának.  

Nyilvánvaló, hogy csak ezt megelőzően élhettek és sportolhattak még békében az emberek. Hiszen az általános 

mozgósítás a szarajevói merénylet után azonnal megindult. 
 

Az I. Világháború pedig óriási emberveszteséget, káoszt és nélkülözést okozott. A végjátékában zajló prole-

tárdiktatúra pusztítása, majd a kisantant hadseregeinek megszállása és a Trianoni megalázó, az országot meg-

csonkító békediktátum a problémákat még tovább fokozta. A megszállók nem csak Magyarországot csonkították 

meg (hanem vele együtt igen nagyon sok mindent, közte az e könyv témájánál említett, ott élő méneseket is 

elvesztettük), de a meghagyott területrészekről is a megszállók vittek minden mozdíthatót, így a lóállományt, a 

méneseket is.  

A póló sportban addig résztvevők közül igen sokan birtokaikat, (lovaikkal, méneseikkel együtt), vele pedig 

megélhetésüket jelentő bevételeiket is elvesztették. Így nem volt nagy csoda, hogy megszűnt a póló sport és a 

BUDAPESTI POLO-CLUB tevékenysége is. (Ahogy sok más egyéb „békebeli” időben folytatott ténykedés is meg-

szűnt.) 
 

A megmaradt területekre pedig, a megszállt területekről özönlöttek az onnan menekülő magyar emberek, akik-

nek az ellátása óriási feladatot jelentett. 

Mind emellett a Trianoni feltételek még külön, hatalmas kártérítési összeg megfizetését is előírták Magyaror-

szágnak. Így nyilvánvalóan az ország minden erejét e problémák megoldására kellett fordítania. 
 

Ezért nem meglepő módon igen hosszú ideig, egészen 1927-ig kellett várni arra, (ehhez a dátumhoz kötődik a 

konszolidáció befejeződése, és ennek részeként az új fizető eszköznek a Pengőnek a bevezetése is) hogy végül 

Heinrich Borwin Mecklenburg herceg a MAGYAR POLO CLUB (MPC) megalakításával újra indíthassa 

Magyarországon póló sportéletet. 

 

1927 június 24-én, pénteken alakult meg a MAGYAR POLO CLUB József Ferenc fővédnökségével, első el-

nökének pedig Rakovsky Ivánt, volt belügyminisztert, alelnökének pedig Mecklenburg-Borwin herceget vá-

lasztották meg. 

Az alapító tagjai között ott volt még néhány játékos, aki annak idején még a BUDAPESTI POLO CLUB tagja 

volt, de a legtöbb játékos korábban nem szerepelt ott, és igen feltűnő, hogy gr. Andrássy Géza nem volt a 

taglistán, így a vezetőségi tagjai között sem. Jól jellemzi a megváltozott helyzetet, hogy új néven is alakult meg 

egy új póló club.  

A BUDAPESTI POLO CLUB nem szűnt meg hivatalosan, csak éppen a háború kezdete óta nem működött. El-

nöke Andrássy Géza pedig továbbra is nagy tekintélynek örvendet, miközben vagyona és ezzel a sportéletre 

való korábbi befolyása is jelentős megcsökkent. (13 évvel idősebbé is vált. 71 évesen már az emberek kevesebbet 

sportolnak, pláne akkor.)  
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1928 JÚNIUS 22 BUDAPESTI POLO CLUB GYŰLÉSE ÉS UTÓÉLETE 
 

E Margitszigeten zajló mérkőzésekre 

nem csak Károlyi és Wenckheim grófok 

jöttek el Bécsből, hanem sokan a régi I. 

Világháború előtti póló élet játékosai 

közül is megjelentek. Így nem csoda, 

hogy felmerült a BUDAPESTI POLO 

CLUB helyzetének a kérdése is. 

BUDAPESTI HÍRLAP 1928 06 22-i szá-

ma adott hírt arról, hogy a BUDAPESTI 

POLO CLUB újjá éledhet, mert estére 

Andrássy Géza gróf a klub elnöke ösz-

szehívta a gyűlését. 

Ez idáig nem is szerepelt Andrássy Géza 

a pólós hírekben. Ennek oka feltehetően az 

lehetett, hogy az Andrássy birtokokat is 

érintette a Trianon, és már 72 éves volt.  

A BUDAPEST HÍRLAP 1928 04 03-i cik-

kéből látható, hogy a Csehszlovák állam 

nem elégedett meg a területek elcsatolásá-

val, hanem még koncepciós perekkel igye-

kezett kifosztani is az Andrássy családot. 

Ezért érthető módon nem a póló volt a leg-

fontosabb számukra. 
 

 
 

Andrássy Imre (1891-1985) a homonnai ághoz tartozott gr. Andrássy Aladár (1828-1903) unokája volt. 

Az 1928-as a cikkből tudhatjuk meg, hogy koncepciós eljárást indítottak ellene Felvidéken, mely alól csak a 

700 000 cseh koronás óvadék elvesztésével menekülhetett meg. 
 

Úgy tűnik, igen bölcs dolog volt új névvel új klubot alakítani 1927-ben. 

Sok minden megváltozott, így „új lapot nyithattak” és ezáltal a régi prob-

lémákat a hátuk mögött hagyhatták. 

A BUDAPESTI POLO CLUB ugyanis nem szűnt meg hivatalosan. A BPC-

ben valamikor játszott régi póló játékosok közül sokaknak komoly gondjaik 

voltak és ezt nem mindig bölcsen tudták kezelni. Pallavicini György őrgróf 

a BPC közgyűlésén például felszólalt és a jelentős sportolási költségekre 

hivatkozva ellenezte a pólóélet újra indítását is. (Ez durva, váratlan támadás 

volt egy korábbi pólójátékostól és nyilvánvalóan „savanyú a szőlő” jellegű 

is, hiszen még mágnásként ő volt az egyik legaktívabb játékosa a BPC-nak 

korábban.) Az érthető volt, hogy akinek gondjai vannak, az nem foglalko-

zott már a pólóval, de az már nem, hogy azért a póló sport ellenzőjévé vál-

jon. A BPC gyűlésén felmerült az is, hogy a két klub egyesül, mert a két 

klub külön működése nagyobb költséget jelentett volna. A későbbi hírekből 

rekonstruálni lehetett, hogy frappáns megoldás született.  

A NEMZETI SPORT híradásából tudhatjuk, hogy 1927 06 28-ára az MPC is közgyűlést hirdetett meg, hogy lehe-

tőséget adjon a megfelelő megoldás megtalálására, akár a felmerült egyesülési javaslat elfogadására is. 
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Az ÚJSÁG 1928 06 23-i, a BPC közgyűlést követő napon megjelent cikke Andrássy Géza gróf nyilatkozatát 

közölte, aki igen bölcs módon beszélt a pólóról. Néhány gondolatát érdemes kiemelni: 

„A politikai lapokban tett nyilatkozat rendszerint annak alapnak politikai iránya szerint színeződik, amelyikben megjelent.  

Én politikát a sportban nem ismerek és nekem egy politikám, hogy sok sportot (és itt nevetve jegyezte meg: lósportot) kell csinálni, hogy 
a magyar ifjaknak, ennek a jövő reménységének férfiassága, ügyessége minden más nemzet fölé kerüljön. Nemzetem jobb jövőjét egy életerős, 

egészséges ifjúság sportolásában látom, mert akkor nem érnek rá foglalatoskodni olyan dolgokkal, amely léleknek és testnek ártalmasok.” 
 „ …kövessünk el mindent az ügy érdekében és ki kell küszöbölni azt, ami elválaszthat és ha a lezárt újságnyilatkozatokkal a közönség figyelmét 

erre terelték, annak csak örülni tudok, mert az a véleményem, mint a szépasszonyról, hogy az is a baj, ha nem beszélünk, de az is baj, ha sokat 
beszélnek róla.” 

 

 
 

Megemlíti, hogy a háború utáni rossz gazdasági helyzet okán szünetelt a BPC működése:  

„Tagjaink vagyonát megszállt területeken elvették és már vis majorok folytán akciójában gátolva volt és éppen ezért meg kelle tt várni a 
konszolidációnak azt a fokát, amikor ismét a nyilvánosság elé lépünk.”  

„A Budapesti Polo Club most megtartott közgyűlésén beszámolt a tagoknak a klub helyzetéről, vagyonáról, megválasztotta a választmányát, 

új tagokat vett fel, és végül felhívta tagjait, hogy minél számosabban vegyenek részt a pólósportban, miután a Pestvidéki versenyegylet káposz-
tásmegyeri pályáján az új pálya készen van.”  

 

Tehát a BPC közgyűlést követő napon még azt a koncepció is volt, hogy mind két klub saját pályán saját, 

játékosaival működjön tovább. Andrássy Géza gróf ugyanakkor megjegyzi:  

„De, működhetünk közösen is, ha arra mód adatik.”  
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Egy jóval későbbi, 1929 06 15-i hír (lásd később bővebben a BUDAPESTI HÍRLAP cikke), hogy megalakult 

a MAGYAR LOVASPÓLÓ SZÖVETSÉG, az MPC valamint a „gyorsan egymásután korábban megalakult” 4 vi-

déki póló egyesület részvételével. (Tehát ekkor már a BPC nem működött, feltehetően beolvadt az MPC-be.) 

1929-re tehát megtalálták a megfelelő megoldást, Andrássy Géza gróf MLSZ elnökévé választották meg.  
 

Andrássy Géza gróf nem volt ott a MPC 1927-es megalakulásánál, ugyanakkor az 1928-as MPC ÉVKÖNYV-ben 

már, (1929-ben belépett) alapító tagként van felsorolva.  

Andrássy Géza gróf ménesét és birtokainak nagy részét elvesztette, ezért pólójátékosként nincs más hír és kép róla.  

1928-ban ugyanakkor még a Nemzeti Lovarda Egylet elnöke, és Magyar Atlétikai Club elnöke is, mely utóbbi-

nak 4 évtizedes időszakát 1929-ben ünnepelték, tehát volt más jelentős és megtisztelő elfoglaltsága is. 

Rakovszky Iván elnök ugyanakkor szükségesnek tartotta még a 1928 06 28-i MPC közgyűlés előtt reagálni 

Pallavicini György őrgróf által említettekre és a hasonló felvetésekre, mely a póló költségeire vonatkozott. 

Reagálása a BUDAPESTI HÍRLAP 1928 06 24-i számában jelent meg. Ennek lényege, hogy az MPC kezdetektől 

a költségek csökkentésére törekedett, sőt arra, hogy Magyarországnak hasznára legyen az. Ennek pedig a leg-

fontosabb eszköze volt, hogy a drága külhoni polo pony-k helyett magyar tenyésztésű lovakat használnak, me-

lyeknek exportja komoly bevételi forrás is lehet, ezáltal gazdaságilag is hasznos dolog a póló újjáélesztése. 
 

 
 

E témához kapcsolódik az AZ EST 1928 10 28-i híradása a Margitszi-

geti őszi póló szezon versenyekről, ahol fontosnak tartották megemlíteni, 

hogy (nem csak a pólós lovak, hanem) a felszerelések is mind magyar 

gyártmányúak!  



 125 

ANDRÁSSY GÉZA A MŰKINCSGYŰJTŐ 
 

GR. ANDRÁSSY GÉZA BUDAPESTI ESTERHÁZY (ÖTPACSIRTA) UTCAI PALOTÁJÁNAK BELSŐ KÉPEI 
 

115Az internetnek köszönhetően nagyon szép képekre sikerült lelni Andrássy Géza Budapesti palotájának 

belsejéről. Azonban e képeknél nem tüntették fel a palota címét, és egy ideig sehol sem találtam rá. 
 

   
                                              Szalon;                                                         Női szalon 

 

    
                                            Műkincsek;                             Canaletto festménye és Műkincsek 
 

     
                              Ebédlő a kandallóval régen és most;                   Előcsarnok Vénusz szoborral 
 

116Külön kutatást igényelt, hogy megtaláljam Andrássy Géza e palotája pontos címét. (Az internetes kereső 

mindig Andrássy Gyula budai palotájára ugrott.)  

 Végül a Betléri kastély, szlovák nyelvű ismertetőjében sikerült ráta-

lálni, hogy Andrássy Emanuel (Manó) a Mérleg utca 10 szám alatt vá-

sárolt palotát magának, később megvásárolta az Eszterházy utcában, 

(mely ma Ötpacsirta utca) a Nemzeti Múzeum mellett lévő palotát is, 

melyet 1891-ben bekövetkezett halálát követően fia Géza örökölt. 

Andrássy Géza számára ez igen előnyös lehetett, hiszen e palota a 

Nemzeti Lovarda mellett volt, melynek vezetőjeként a palotájából né-

hány méter sétálva oda érhetett. (A Nemzeti Lovardát a II. Világháború 

után lebontották, Andrássy Géza utódjainak pedig menekülnie kellett, és a palotát államosították. Ma elhanya-

golt állapotú.) 
 

                                                     
115 http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=84025 
116 https://zpp.npu.cz/prilohy/77.pdf 
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Széchenyi István kezdeményezte a Nemzeti Múzeum létrehozását, melynek céljára adományozta a saját bir-

tokában álló gyűjteményt is. 1848-ra épült fel és így emlékezetes módon szerepet játszott a forradalomban. 
 

   
  Nemzeti Lovarda anno; és manapság a helye (kék nyíl), piros nyíl Andrássy Géza palotája most, és 1956-ban 

 

117A Nemzeti Múzeum melletti terület beépítését és az arisztokrata családok 

ide költözését is Széchenyi István kezdeményezte, és valóban sokan ideköl-

töztek. (Ennek hatására épült ide 1858-ban a Nemzeti lovarda is.) 

Az Esterházy utcában lévő palotát eredetileg 1877-1878-ban ifj. gr Almásy 

Kálmán (1815-1898) nagybirtokos lovassági százados (1885 a király valósá-

gos belső titkos tanácsosa) építtette fel. (Az épülethez érthető módon istálló, 

kocsiszín és szénatároló is tartozott.) 

1883-ben azonban eladta 120 000 forintért az épületet Andrássy Manónak, 

akinek 1891-es halálát követő hagyatéki eljárása után, 1893-ban költözhetett 

be Andrássy Géza. Aki 1892-ben előbb átalakítási munkálatokat végzett 

rajta. (Megszűntették a szobák egymásba nyílását, zárt folyosó építésével.)  

1912 októberi újsághír egy lopásról számolt be. 
 

Az államosítást követően újabb átépítések történtek, így a pince és a tetőtér 

beépítése is megtörtént. (Utóbbi nem válik dicsőségére az Építőművészeknek.) 

  

                                                     
117 https://budapest100.hu/house/otpacsirta-utca-2-magyar-epitomuveszek-szovetsege-szekhaz/ 
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ANDRÁSSY GÉZA FESTMÉNYEI 
 

Gr. Vay Sándor ADRÁSSYAK művében írta: 

„Andrássy Géza politikai működését 

nem tekintve, irodalom- és műbarát is, a 

ki különben maga is pompásan rajzol; 

különösen mestere a torzképeknek.  

Az Andrássyaknál különben valósággal 

öröklött hajlam a torzkép-rajzolás. Már 

Manó gróf atyja, Andrássy Károly is is-

meretes volt arról a tulajdonságáról s 

Betléren a többek közt látható a híres li-

berális főúr egyik torzképe, a mely a hajdani gömörmegyei pecsovics-okat ábrázolja megkapó közvetetlenséggel.  

Manó gróf karikaturái igazi remekművek voltak, de nagyon ügyesek Géza gróf rajzai is.”  

(Lásd Andrássy Manó „torzképe” gr. Széchényi Istvánról.) 

Andrássy Manó önarcképe pedig arról tanúskodik, hogy mint festő is tehetséges volt. 
 

Andrássy Géza is örökölte tehetségét. 

    
1929 Krasznahorka vára képével Andrássy G.;  Mihalovičová képe; Tátrai táj (Kieselbach katalógus) 
 

118Sikerült fellelnem egy ilyen képről adatot egy szlovák nyelvű Facebook oldalon is.  

Alžbeta Mihalovičová: „Ezt a fotót a nagymamám az Andrássy családtól kapta eredetiben... meg van az al-

bumban... nagyapám és nagymamám a Terlinszkij gazdaságban dolgozott... 25 évig dolgozott az Andrássy csa-

ládnál, mindannyiukkal utazott szerte a világon, 5 beszédet elsajátított ... van egy festményünk is, amelyet And-

rássy Gejza gróf festett és az öreg szülőknek ajándékozott ... nagyon kedves és jó emberek voltak, szobalány és 

Ilonka grófné, Traxler Anna asszony, ő vitte anyámat a keresztséghez.” 
 

    
    Gr Andrássy Géza aláírása egyéb festményein;              Kieselbach képen;            Mihalovičová képén 

 

119Olybá tűnik, hogy Andrássy Géza festményei értékessé váltak. (Nem a 

Kieselbach galéria által eladottra gondolva.)  

Ugyanis az internetes keresőben, a Jófogáson bukkant fel egy festményének a 

hirdetése. (Lásd kép.) A megadott telefonszámot felhívva, egy fiatalember közölte, 

hogy sajnos ez a kép már nem elérhető, de több másik Andrássy Géza kép is van 

Debrecenben.  

Miután megkérdeztem, (azt követően, hogy a megadott képet kinagyítva, azon Gr. 

Andrássy Géza aláírása nem volt látható) hogy esetleg nincs még néhány Picasso 

képe is, így érdekes és szórakoztató beszélgetések zajlottak köztünk. 

Közölte, hogy azonnal ezeket nem tudja bemutatni, mert még 2-3 hetet kell rá 

várni, (míg újabb képek „előkerülnek”), de azok már drágábbak lesznek, plusz köz-

vetítői díjat is fel kell számolnia. 

Alig várom, hogy újabb Andrássy Géza képeket mutasson nekem .  

                                                     
118 https://www.facebook.com/postopachAndrassyovcov/photos/-pred-162-rokmi-22-j%C3%BAla-1856-sa-v-pe%C5%A1ti-narodil-

gr%C3%B3f-gejza-i-andr%C3%A1ssy-prvoroden%C3%BD/939409092911790/ 
119 https://www.jofogas.hu/budapest/Grof_Andrassy_Geza_122415741.htm 
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1938 11 02 ELSŐ BÉCSI DÖNTÉS FELVIDÉKI TERÜLETEK VISSZACSATOLÁSA 
 

120A Monarchia feldarabolását a népek önren-

delkezési jogával indokolták, miközben a tria-

noni békeszerződéssel egyértelműen magyar 

többségi területeket csatoltak el a megmaradt 

Magyarországtól. (Ekkor már ennek az elvnek el-

lentmondó indokokkal. Lásd vasútvonalak, Du-

nai határ.) Ezért Magyarország a szerződés 

kényszerű aláírásától kezdődően arra törekedett, 

hogy békés megoldással revideálja a határokat, 

(a hangoztatott etnikai elvnek ellentmondva), 

jogtalanul elcsatolt területeket vissza szerezze. 

Ennek érdekében keresték a győztes (Anglia, 

Franciaország, Olaszország) nagyhatalmakkal a 

kapcsolatot. (Lásd póló diplomáciát is.) Ugyan-

akkor a revízióban hasonlóan érintett Németor-

szággal is. 

1938 03 12-én megvalósult Anschlusst követően a német politika 

Csehszlovákia feldarabolását tűzte ki. Anglia és Franciaország ennek 

megakadályozására elfogadta a nemzetiségi alapon történő határ revíziót. 

Miután a Magyar Kormány az 1937 óta zajló titkos tárgyalásoknál el-

utasította a németek által felajánlott „teljes felvidéki terület-háborús ak-

cióért” ajánlatát, ezért csak a magyar lakta területek békés megszerzése 

lehetett a cél, az Angol-Francia javaslatnak megfelelően. (Ahogy 1938 

szept. 29-i, első müncheni egyezmény által megvalósult a Szudéta né-

metek által lakot területrészek Németországhoz csatolása is megtörtént. 

E szerződésben a szlovák rész autonómiát kapott, Csehszlovákián belül. 

A magyar és lengyel nemzetiségi, területi ügyekben pedig további tárgya-

lást írt elő olasz javaslatra.) 

1938 október 9-én kezdődtek meg a tárgyalások Komáromban a csehszlovák és a magyar fél között, mely 

sikertelennek bizonyult. Ezért újra nagyhatalmi döntésre volt szükség, melyben az angolok és a franciák már 

nem akartak részt venni. A németek inkább a szlovák igények mellé álltak, de az olaszok a magyar igényeket 

támogatták, és ezért a 1938 november 2-i Bécsi döntésnél ők ketten dönthettek, mely által kb. 12 000 m2 és 

870 000 lakos került vissza Magyarországhoz. 
121A kinagyított térképen jól látszik, hogy az Andrássyak felvidéki birtokainak csak egy része került vissza 

csak a Bécsi döntéssel 1938 november 2-án. (A Kárpátalja későbbi bekebelezésekor még elcsatolt részek sem 

változtattak ezen érdemben.) 

Ugyanakkor Krasznahorka és Betlér visszakerült Magyarországhoz. (Igaz más csak Andrássy Géza 1938 

augusztus 29-i halálát követően bő 2 hónappal. Tehát nem élhette meg ezt.) 
 

  
Andrássy Kastélyok helyzete, Bécsi döntés határaival; Szürke színnel jelzett sáv került vissza, így Kassa is 

                                                             ahogy Krasznahorka, Betlér mellett Tőketerebes, Velejte is visszakerült 
 

1939 márc. 14-én kikiáltották az első önálló Szlovák Köztársaságok, ekkor a Kárpátalja is kikiáltotta füg-

getlenségét, amit a magyar kormány nem ismert el, és e területeket is a magyar haderő megszállta, azt is Ma-

gyarországhoz csatolták.  

                                                     
120 https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_b%C3%A9csi_d%C3%B6nt%C3%A9s 
121 https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/33892/view/?bbox=2212%2C-3799%2C9822%2C-832 
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GR. ANDRÁSSY GÉZA 1938 AUG. 29-I HALÁLA ÉS TEMETÉSE 
 

Az előzőekben olvashattuk, hogy Andrássy Géza halála előtt joggal reménykedhetett abban, hogy még megéli 

birtokainak Magyarországhoz való visszacsatolását. 
 

Hiszen már 1937 óta folytak a titkos tárgyalások.  

1938 03 12-én megvalósult Anschlusst követően a német politika Csehszlovákia feldarabolását tűzte ki. Ang-

lia és Franciaország ennek megakadályozására elfogadta a nemzetiségi alapon történő határ revíziót. 

Vagyis Andrássy Géza és családja joggal reménykedhetett abban, hogy a kastélyaik és velük a birtokaik újra 

Magyarországhoz fognak tartozni, de csak 1938 november 2-én született meg a Bécsi döntés, mely szentesí-

tette jelentős területek visszacsatolását. Ezzel ekkor a Betléri és a Tőketerebesi ág birtokainak javarésze visz-

szakerült. (Homonna viszont nem.) 

1938 aug. 29-én halt meg Andrássy Géza, tehát már nem élhette ezt meg.  

(Arra viszont lehet gondolni, hogy a tárgyalásokról és az eredmény elhúzódásáról szóló hírek miatti izgalmak 

rontották állapotát és közrejátszhattak a halálában.) 

 
 

 
 

Mivel, (mint írtuk is) Magyarországon Andrássy Géza élete és munkás-

sága nincs kellőképpen megbecsülve, így sokáig azt sem sikerült megtudni, 

hogy hol halt meg, és hova lett temetve. 

Sejteni lehetett, hogy Magyarországon halt meg, és hogy a családi hagyo-

mányokat követve Krasznahorkán temették el. 

Jellemző módon, csak komoly kutatást révén, egy Vatera licitálásra kitett 

(6500 forintért meghirdetett) gyászjelentésből tudhattuk meg pontosabban 

ezeket és további érdekes információkat is. 
 

Itt olvashatjuk a betöltött tisztségeinek egy részének a felsorolását is. Melyek között sikerült egy újat is találni: 

Országos Testnevelési Tanács tagja is volt. 

Ahogy ebből tudhatjuk meg azt is, hogy a Magyar Királyi 3. honvédhuszárezred harctéri parancsnoka volt. (A 

harctéri fotónál ezt nem írták oda.) 

Megtudhatjuk azt is, hogy sok kitüntetése volt. Így Károly csapatkereszt. II. o. német vaskereszt, bajor hadi-

érem, Bosznia-Herczegovinai emlékérem, nem utolsó sorban a kormányzói Különös dicsérő elismerés arany-

éremnek is a tulajdonosa volt. (Tehát Horthy Miklós is kitüntette.) 

Itt is megemlítik a budapesti palotájának az Esterházy utcai címét.   
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ANDRÁSSY ILONA 1917-1990 TÖRTÉNETE JÓL SZEMLÉLTETI, HOGYAN BÁNTAK 

VOLNA ANDRÁSSY GÉZÁVAL IS, HA MEGÉRI A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉT 
 

Andrássy Ilona (1917-1990) (ifj. Andrássy Géza 1920-1997 testvére, nem összetévesz-

tendő a „vörös grófnő” szintén Ilona nevű testvérével) naplójának is köszönhetően igen fon-

tos adatokat tudhatunk meg az Andrássy család és így Andrássy Géza (1856-1938) életéről. 
 

122A trianoni döntés az Andrássy családot is érintette, így Csehszlovákiában éltek, e 

lakóhelyük az első bécsi döntéssel történő visszacsatolásáig. Kemény munkára nevelték 

(később szigorú neveltetésének igen nagy hasznát vette), ezért érettségi után a Pozsony me-

gyei Modor kerámia gyárában dolgozott „díjtalan gyakornokként”. Fiatalon, huszonévesen 

(1930-as években) néhány barátjával együtt autóbalesetet szenvedtek a Balaton környékén. Orrát műteni kellett.  

Andrássy Ilona aktívan részt vett az arisztokrácia társadalmi-kulturális életében. A Színházi Élet 1938. ja-

nuári utolsó számában a Divat rovat egészalakos fényképét közölte, amint fehér ezüsttel átszőtt brokátruhában 

részt vett az Osztrák Követség bálján. Horthy Miklós kormányzó felesége 1939. június 7-én (tehát már az I. 

Bécsi döntés után, dél felvidék visszacsatolását követően) jótékonysági estet rendezett a Margitszigeti Szabadtéri 

Színpadon. Az est második részében a Magyar főúri lakodalom a XV. században c. darab került bemutatásra. 

Az egyik főszereplő (a menyasszony) maga Andrássy Ilona grófnő volt.  
 

A második világháború közeledtével Andrássy Ilona társadalmi szerepet is vállalt. Miután Hitler és Sztálin 

1939 szeptemberében lerohanták Lengyelországot, Magyarország megnyitotta a tavasszal létrejött közös 

magyar–lengyel határszakaszt és lengyel menekültek tízezreit fogadta be.  

A gróf Teleki Pál vezette kormány dacolva Berlin tiltakozásaival, olyan körülményeket biztosított a katonai 

és polgári menekülteknek, amely az akkori Európában páratlan volt. Id. Antall József menekültügyi kormány-

biztosi megbízatásával teljes körű intézkedési jogot kapott a lengyel menekültügy irányítására.  

A Magyar–Lengyel Menekültügyi Bizottság 1939 szeptemberében jött létre a Magyar Vöröskereszt és a 

Magyar–Lengyel Társaságok Szövetsége közreműködésével. Itt dolgozott két éven keresztül, 1941-ig And-

rássy Ilona is, más arisztokrata hölgyekkel együtt. A Nemzeti Bankban nyitott számlájukra helyezték el támo-

gatásukat a nyugati segélyszervezetek és az emigráns lengyel kormány. A határ közelében pedig ideiglenes tá-

borokat tartottak fenn, társadalmi gyűjtéseket szerveztek, és az így befolyt összeget felajánlották az illetékes 

minisztériumnak, vagy szétosztották a menekülteknek. A lengyel menekültek kivándorlását is segítették. Jan 

Emisarski ezredes, a lengyel követség katonai attaséja hálával emlékezett más arisztokrata hölgyekkel együtt 

Andrássy Ilonára is. 
 

123Az utolsó Andrássyaknak 1944 augusztusában, a Szlovák Nemzeti 

Felkelés kitörése előtt kellett elhagyniuk Betlért.  

Lichtensteinbe emigráltak Andrássy Manó testvéréhez, Marizza von 

und zu Lichtenstein hercegnőhöz.  

Csak Ilona maradt Magyarországon, Budapesten, ahol már a II. világ-

háború alatt, a Magyar Vöröskereszt önkéntes ápolói és sebésztanfolya-

mának elvégzése után főápolónőként dolgozott a katonai Sziklakórház-

ban. Többek között Edelsheim-Gyulai Ilona grófnő, Horthy István fele-

sége, Cziráky Alice grófnő vagy Waldbott Mady bárónővel együtt dolgozott. 
 

124Andrássy Ilona családja már 1944. december 10–én, még a főváros bekerítése előtt, elhagyta Magyaror-

szágot és Liechtensteinben telepedtek le. Ő egyedül maradt. 1946-ban és 1947-ben is meglátogatta őket Va-

duzban. Az utóbbi látogatás során három hetet töltött szüleinél és öccsénél. Szeretett volna elutazni barátnőjé-

hez, özv. Horthy Istvánnéhoz is Bajorországba, de nem kapott rá engedélyt. Egy hozzá írt levéléből tudjuk, 

hogy vissza akart menni Magyarországra, nem kívánt emigránsként élni, mert azt „szánalmasnak minősítette”. 

Szállodában élő szüleit és testvérét sajnálta, mert úgy gondolta, hogy a luxus mellett nem tudhatták mi lesz majd, 

ha elfogy a pénzük. Azon a véleményen volt, hogy nem hagyhatja itt mindenki az országot. Pedig látva a radi-

kális változásokat, sejthette, hogy arisztokrataként az új rendszerben nem lesz könnyű élete. Az 1960-as, 1970-

es évek során humorosan jegyezte meg, hogy „ezeknek” (ti. a kommunistáknak) a bosszantására maradt itt. 

Édesapja 1953-ban hunyt el, de temetésére nem tudott kiutazni Vaduzba, mert nem kapott útlevelet. 
 

Oltóanyag gyárban helyezkedett el laboránsként, de 1948-ban, a „fordulat évében” az összes magyarországi 

oltóanyag-termelő intézettel együtt államosították a Vírus Rt.-t is.  

                                                     
122 http://www.hortobagyideportaltak.hu/lapozgato/ErdosKristof_Andr%C3%A1ssy_Ilona_grofno_elete.pdf 
123 https://rozsnyovidek.sk/2016/11/23/andrassy-ilona-grofno-aldozatos-munkajat-is-dijaztak/ 
124 http://www.hortobagyideportaltak.hu/lapozgato/ErdosKristof_Andr%C3%A1ssy_Ilona_grofno_elete.pdf 
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Családja budapesti rezidenciáját (Ötpacsirta utcában!?), 1949. május 3-án államosították. Saját lakása élete 

végéig innentől nem volt. 
 

1950 novemberében Chinoin Gyógyszergyár Penicillin Biológiai Laboratóriumába helyezték át, ahol egy évig 

dolgozott. Átszervezés folytán felmondtak neki, ezért arra kényszerült, hogy két hónapig az építőiparban se-

gédmunkásként dolgozzon. Innen ismét szakmai állásba került: a Központi Biokémiai Ipari Kutatólaborató-

rium lett a munkahelye, egészen a Hortobágyra történő kitelepítéséig. Kitelepítése előtt (egy 1957. március 11-

én, Budapesten kelt állambiztonsági környezettanulmány szerint) három évig az egykori Károlyi György-palo-

tában lakott a Ráday utca 18. szám alatt. 
 

1952 őszén (szeptember 3. előtt) arisztokrata származása miatt kitelepítettek a Hortobágyra, az Árkus–ta-

nyára. Amikor éjszaka érte mentek, kabátzsebében egy keresztet találtak, amit végül megtarthatott. Az állam-

védelmis katona csak ennyit kérdezett tőle:  

„Ha maga hisz ebben, mégis miképp lehetséges, hogy ez jutott osztályrészéül?” 
 

Az egykori Árkus-tanyai tábor légvonalban 10 kilométernyi távolságra fekszik Hortobágy községtől, a Nyu-

gati főcsatorna és az Árkus csatorna kereszteződésének közelében. Árkus-tanyára érkezvén Andrássy Ilonát 

először a marhaistállóban szállásolták el. 
 

A hortobágyi kitelepítést Andrássy Ilona egészsége is megsínylette. Nagy Imre miniszterelnök reformpolitiká-

jának köszönhetően 1953. július 26–án egy minisztertanácsi határozat mondta ki az internálótáborok feloszlatását 

és a kitelepítések megszüntetését. A többi kitelepítettel együtt Andrássy Ilona sem térhetett vissza eredeti lakhe-

lyére. Ezért 1953. októberi szabadulása után Budaörsre költözött és előző munkahelyén dolgozott tovább. 
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején vőlegénye, dr. Klimkó Dezső sebész professzor mellett 

dolgozott a Vas utcai kórházban.  
 

(Ott, ahol én is sebészként dolgoztam, miután 1987-ben megházasodtam és Budapestre költöztem feleségem-

mel, amíg fel nem számolták 1991-ben a kórházat, én meg megnyitottam a Professio Magánklinikát.) 
 

Ápolónőként segített a behozott sebesülteken. Október 25-én már minden gyógyszerük elfogyott, ezért Ilona 

betelefonált a munkahelyére, a Gyógyszeripari Kutató Intézetbe, hogy küldjenek számukra antibiotikumot. 

Klimkó professzor ekkor már több mint 24 órája megállás nélkül operált. Az Intézetben azonnal intézkedtek és 

a Kőbányáról érkező gyógyszerszállítmány szerencsésen megérkezett a Vas utcába. A forradalom napjaiban 

(egy 1961-es állambiztonsági feljegyzés szerint) Bécsben is járt, a Máltai Lovagrend tagjainak segítségével. 
 

1957. március 11-én őrizetbe vették és a Gyűjtőfogházba került. Ekkor már az Üllői út 16/b-ben lakott. 

Ezután 1957. május 13-án közbiztonsági őrizetbe vették és a kistarcsai internálótáborba szállították.  
 

Ilonát az állambiztonság már „kémgyanús személy”-nek minősítette és megfigyelés alatt tartották.  

A kistarcsai internálótáborból való szabadulása érdekében vőlegénye, dr. Klimkó Dezső egy kérvényt nyúj-

tott be Dobi Istvánhoz, az Elnöki Tanács elnökéhez. Dobi ezt továbbította Tömpe István belügyminiszter-he-

lyettesnek, kérve Andrássy Ilona ügyének megvizsgálását. Tömpe 1957. május 30-án arról értesítette az Elnöki 

Tanács elnökét, hogy a Fővárosi Ügyészség figyelembe véve Andrássy Ilona „cselekményének mérsékelt tár-

sadalmi veszélyességét, továbbá rossz egészségügyi állapotára való tekintettel” a közbiztonsági őrizetbe-

vételének megszüntetésére hozott határozatot. 
 

Még ki sem szabadult, de a Budapesti Rendőr-főkapitányság határozatot hozott rendőrhatósági felügyelet 

alá helyezéséről, amely „állambiztonsági és közbiztonsági okokból szükséges” volt. Szabadulását követő ötödik 

nap már jelentkeznie kellett a rendőrségen, hiszen a határozat értelmében erre minden vasárnap kötelezve volt. 
 

Amennyiben átlépte a főváros államigazgatási határát, a rendőrség előzetes engedélyére volt szükség. Éjjel 11 

és reggel 5 óra között nem hagyhatta el lakását, „gyűléseket, összejöveteleket, italmérő helységeket és nyilvános 

helyeket” tilos volt látogatnia. Továbbá lakásán telefont sem tarthatott. 

1957 októberében házasságot kötött a híres sebészprofesszorral, dr. Klimkó Dezsővel. Innentől háztartási teendő-

ket végzett, kereső foglalkozása nem volt. Férjével, a Ráday utca 31-ben lakott letartóztatásáig. 1961 májusáig. 

Klimkó professzor az 1960-as évek elején a nagy nevettetőt, Latabár Kálmánt operálta a Sportkórházban. 

Amikor Kocsis érdeklődött állapota felől, a híres komikus a maga stílusában így felelt:  

„»Jókor kérdezed, éppen tíz perce tudom« – kacagott fel, amúgy igazán latyisan, majd fájdalmasan fintorított 

egyet hozzá, és ijedtséget megjátszva a szívére tette a kezét. »Fáj. Nem a nevetés, a bajom fáj. Mert a grófnő 

épp az előbb magyarázta el, mi is igazán a betegségem.«” A grófnő az operációt végző Klimkó professzor fele-

sége, maga Andrássy Ilona volt. Miután Latabár egy sikeres moszkvai előadásuk történetét elmesélte Iloná-

nak ő ennyit mondott: 

„bár Sztálin már meghalt, de a Dezső magát, művész úr sztálinitisszel operálta itt, elsőként a világon”.  
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Humorát a kórteremben se veszítette el. 
 

A mezőgazdaság szocialista átalakítása után a pártállami diktatúra szinte egyedül az egyházakban látott ellen-

séget. A modern kori keresztényüldözés, a „klerikális reakció elleni harc” jegyében 1961. február 6-án több 

száz fővárosi lakásban tartottak házkutatást.  

Andrássy Ilonát 1960 áprilisában a kommunista állambiztonság már figyelte. A következő letartóztatási hul-

lám májusban történt. Ezt már Andrássy Ilona sem kerülhette el. 1961. május 9-én éjjel, egy közel másfélórás 

házkutatás után vették őrizetbe. Az intézkedés végrehajtására „hűtlenség” alapos gyanúja miatt került sor. 

Őrizetbe vétele után köröztek vele a városban, hogy ne tudja meg hova viszik. 

Andrássy Ilona első kihallgatása már május 9-én megtörtént, majd két nap múlva előzetes letartóztatásba 

helyezték.  
 

Az indoklásban említett „illegális tevékenység” a Központi Szemináriumból 1959 elején kizárt kispapok 

anyagi támogatását jelentette. A papnövendékek kizárásának oka az volt, hogy hármuk kivételével mindegyikük 

távol maradt az 1959. január 23-i országos papi békegyűlésről.  
 

A kiszabott négy éves börtönbüntetésbe az előzetes fogvatartásban eltöltött 1 hónap 17 napot beszámították. 

Az ítéletben kiszabott 10 ezer forintnyi részleges vagyonelkobzást nem tudta a bíróság végrehajtani, mivel And-

rássy Ilona nem rendelkezett ennyi pénzzel. 

Andrássy Ilona a 69-828–as törzsszámot kapta, ezzel a számmal szólították fogvatartói a börtönben.  

A Nagy Ignác utcából 1961. augusztus 18-án szállították át a kalocsai női börtönbe, ahol fennmaradó bünte-

tését töltötte. Társait nem akarta bajba sodorni, nem vált zárkaügynökké, nem tudták megtörni.  

A Kalocsai Konfekcióipari Vállalat 7-es szalagján dolgozott, fő profiljuk a munkaruhagyártás volt. 
 

Klimkó Dezső (1900-1972) férjét Ilona börtönbüntetése alatt arra kényszerítettek, hogy váljon el tőle. (Ezt a 

szerény, de megtörhetetlen grófnővel csak egy hivatalos levélben tudatták.)  
 

Szabadulása után minden hónapban jelentkeznie kellett az illetékes kerületi rendőrkapitányságon, egészen 

1965. május 12-ig, amikor a bíróság által kiszabott büntetése lejárt.  

A Denevér út 18. számban utaltak ki neki egy egykori temetőőri lakást, a farkasréti izraelita temető mögött. 

A lakásba beesett az eső, így a szoba közepére egy lavórt helyezett. A szobában agyagtalaj volt, amelyhez egy 

kis konyha tartozott még. A mellékhelyiség a házon kívül volt.  

„Az egész lakás nagyon egyszerűen volt berendezve, nagyon ízlésesen, tisztán, szépen.” – emlékezett vissza 

egykori zárkatársa Tímár Ágnes, aki egy alkalommal meglátogatta Ilonát a Denevér úton. Külön problémát 

jelentett, hogy csak a temetőn keresztül lehetett megközelíteni, így csak akkor indulhatott el otthonról és mehe-

tett haza, amikor a temető nyitva volt. Mindezt méltóságteljesen viselte. 
 

Végül az Ortopédiai Klinika vezetője Glauber Andor professzor vette fel laboránsnak. 1964. március 1-

jén állt munkába a Karolina úton, ahol haláláig dolgozott. A Klinikán is folyamatos megfigyelés alatt állt.  
 

A temetőőri lakásból egy idő után elköltözött. Először néhány barátnál húzta meg magát, majd sikerült egy 

félszuterén, szoba-konyhás lakást bérelnie a Lékai (ma: Apor Vilmos) téren, a XII. kerületben. A 35 m2-nél nem 

nagyobb lakás falairól csöpögött a víz, télen-nyáron fűteni kellett. 
 

Sokáig nem utazhatott külföldre, csak az 1970-es években kapott útlevelet. Ebben az Ortopédiai Klinika párt-

titkára, dr. Csató Zsuzsa röntgenorvos segített neki. Csató doktornő Aczél György a rendszer kultúrideoló-

gusának felesége volt. Nyugatra először 1971-ben utazhatott. Az időpont egybeesett unokahúga, Andrássy Er-

zsébet esküvőjével.  

A család reménykedett, hogy soha többé nem utazik majd haza Vaduzból. De ő mégis ha-

zatért, mert itthon volt a helye! Kikapcsolódásként rendszeresen Gödre járt fürdeni.  

Későbbi útjai során szabadságát Bécsben, Olaszországban, Németországban és Bulgáriában 

töltötte.  
 

Miután útlevelet kapott 1971-ben, azután többször ellátogatott Betlérbe is, arra a helyre, 

ahol szép gyermekkorát és ifjúságát töltötte. Mindig megvette azonban a belépőjegyet és a 

csoporttal együtt járta be a kastélyt vagy a krasznahorkai várat, hallgatva a kommunisták által diktált hazug-

ságokat családjáról. Sok ismerőse csak Ilona halála után tudta meg, hogy nemesi származású volt.  

Gyermektelenül hunyt el 1990. június 12-én. (Még megérte a harmadik köztársaság kikiáltását, de az utolsó 

szovjet katona kivonulását már nem.) Végakarata szerint a krasznahorkai várban, az Andrássyak családi kriptá-

jában temették el. 2012. március 10-én kiütött tűz hatalmas károkat okozott Krasznahorkán. Andrássy Ilona 

urnája azonban nem semmisült meg.  
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TOVÁBBI KÉPEK ANDRÁSSY GÉZÁRÓL 
 

  
1896 díszruhában, képviselőként                                                                            1931 sétapálcával  
 

   
                   Gróf Andrássy Géza                          1896 aug. 2-i kép ;         MAGYAR ATHLÉTIKAI CLUB elnöke 

                                                               Vasárnapi újságban is megjelent; 1900/41 Vasárnapi Ujság (Koller K.) 
 

     
          1927-től Felsőházi tag, nagybirtokos, 1931-től MTA tagként                             Benczúr festménye 

 (1891-1897, majd 1910-től újra országgyűlési képviselő,1898-től főrendházi tag.) 
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UTÓSZÓ 
 

A Betléri vadász információk között szereplő medvevadászatok képei a mai emberek számára lehet megbot-

ránkoztató. (Lovas emberként nyilvánvalóan furcsa volt az amerikai vadló vadászata is.) 

Bizonyára többen furcsálhatták, hogy a gyerekeiket is igen szigorú elvek szerint nevelték.  

(Mind a 3 Andrássy fiú harcolt a Pákozdi csatában, ahogy őseik is harcaik által váltak hőssé. Hogyan tudtak 

volna helytállni, ha puhány nevelést kaptak volna?)  

Így lehet megérteni Andrássy Gézát is, aki e harci szellemben mindent sportágban versenyezni és nyerni óhaj-

tott, nagy lelkesedéssel. A külföldi útjai során pedig ugyanilyen lelkesen gyűjtötte a sokszor igen furcsa trófeákat 

is. Melynek része volt nem csak a vadállat trófeák, de múmia és még egy emberevő melanéz preparált fej is. 
 

Manapság Amerikából elindult „Cancel cultura” részeként divatos elítélni régi korok egyes történéseit, és 

miatt személyeket. 

Komoly érdemekkel rendelkező Amerikai elnökök szobrait döntögetik, mert rabszolgát tartottak. 

Miközben feltétezhetően az elnökök környezetében élő (rab) szolgák sokkal jobb körülmények között élhettek, 

mint jó néhány észak-amerikai gyári munkás. 

A kommunisták hasonló ideológiája, pedig a szegény proletárokat nyúzó kapitalistákat helyzeték ilyen pozí-

cióba. Maga a „kapitalista” szó egyenlő volt a „rabszolgatartó” státuszával, és a kapitalisták szobrait döntöget-

ték, velük együtt pedig a földbirtokos „arisztokraták” kastélyait pedig dicsőség volt szétrombolni. (Mi tehát 

megtapasztalhattuk e kommunista „cancel cultura” következményeit. Az USA-ban később fognak rádöbenni!) 
 

A végeredmény az volt, hogy a kommunista országokban a kapitalisták elnyomása alól „felszabadult” prole-

tárokként éheztünk és irigykedve néztük a „mocskos kapitalisták” által „elnyomott” nyugati dolgozók életszín-

vonalát, lehetőségeit. Alig vártuk, hogy végre útlevelet kapjunk és legalább saját szemünkkel láthassuk ezt, és a 

„dicsőséges” szocialista államunk által fizetésként adott semennyi pénzből valamit még tudjunk onnét venni. 

Ezáltal kicsit részesei lehessünk a „dögledező fogyasztói társadalmuknak”. Sokan „disszidáltak”, csakhogy az 

elnyomó kapitalisták alkalmazottai lehessenek. 

Tehát mi kelet-európaiak „saját bőrünkön” érezhettük kommunista „cancel cultura” hatását és azt, hogy sok 

minden megítélése „nézőpont kérdése”. 
 

A „cancel cultura” kapcsán elgondolkodtam, (annak kritikájaként) hogy vajon a világhírű nándorfehérvári 

törökverő Hunyadi János valójában egy jobbágynyúzó földes úr volt. Az elnyomott, éhező jobbágyaik veríté-

kéből szerzett vagyonból fegyverezte fel a haderejét, mellyel gyilkolta a szegény török katonákat. 

Sőt Árpád vezér is az Erdélyt korábban csak ideiglenes megszálló szegény bolgár katonák, meg Pannóniába 

(csak az ottani avar lakosságot boldogítani odaérkezett) frankok tömeges legyilkolásával foglalta el honunkat. 

(Tehát háborús bűncselekményeket követett el, a többi honfoglalóval együtt!) 

 

Más időszakban, más kultúrában, egyes dolgok megítélése, tehát eltérő. 
 

Egy római rabszolgatartó is bánhatott jól szolgáival. Ahogy egy földes úr is jól gondoskodhatott jobbágyairól. 

(Jól gazdálkodó nagybirtokon, jobb körülményeket létrehozva, vagy megvédve őket a török rabló/gyilkoló hadaitól.) 

Ahogy beigazolódott a kapitalista is, jól gazdálkodva növeli az országa (és így munkásainak) életszínvonalát. 
 

Tehát mindent az adott korszak körülményeit figyelembe véve kell vizsgálni és az a kérdés:  

Az adott korszakban az adott személy, a lehetőségeihez képest, jobbítani igyekezett-e a világot, vagy sem. 
 

Ahogy a rabszolgatartó délről származó amerikai elnökök is sok pozitív dolgot hoztak létre. 

Úgy Széchenyi Istvánnak volt sok ezer jobbágya, de a Lánchíd, vagy a Tudományos Akadémia és a reform 

politikai megnyilvánulásai egyértelműen pozitív szereplővé tette őt. 

Andrássy Gyula szerepe is vitathatatlanul elismert, miközben nagybirtokos volt. (Miközben ő is ott vadászott 

Betléren, adott esetben medvére is. Pákozdnál pedig Jellasics katonáit gyilkolta.) 
 

Csak így lehet reálisan megítélni Andrássy Gézát is. Az adott kor szokásai szerint ő 

is vadászott medvékre, vadlovakra is. (Sokan ma már más mezei vadak vadászatát is 

képesek elítélni, pedig nélkülük úgy elszaporodnának a vadak, hogy a mezőgazdaság 

ellehetetlenülne. Az emberek meg éheznének emiatt.) A leírásokba ott szerepelt, hogy a 

Betléri vadászterületen külön gondoskodtak a vadakról. Azon túl, hogy az ősidők óta 

meglévő vadásztörvényeket is betartották. (Lásd kedvenc szarvasa társaságában.) 

Andrássy Géza legfontosabb érdeme a Magyar Sport létrehozása és támogatása. 

A mai világunkban az egészséges életünk része a sport, melyet neki köszönhetünk.  
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MAGYAR POLO CLUB & LOVASKÖZPONT BUDAPEST közelében! 
 

Lovaglás, lovasoktatás, lótartás, lótenyésztés hozzáértéssel, lovas szenvedélyével és elkötelezetten! 
 

🐎 Lovaspóló & Lovas oktatás  

🐎 Bértartás - Angol bokszokban  

🐎 Fedett etetős karámok, Füves legelők 

🐎 Díjugrató, Díjlovagló oktatás 

🐎 Terep lovaglás, Lovas szafari 

🐎 Lovas táborok kicsiknek és nagyoknak 

🐎 Angol bokszos karám rendszer 

🐎 Állatorvos helyben 

⭐Kiváló helyszín csapatépítésre 

⭐Kiváló helyszín Reklám Forgatásra, Fotó-
zásra  

- Jól megközelíthető M7, M1, 1 és 7 főút 
- Homokos és füves karámok fedett beállóval 
- Két lovaspóló pálya, Díjugrató pálya 
- Tereplehetőség, Lovas szafari 
- Fűtött öltöző, Wc, zuhanyzó 
- Klub szoba, Konyha 
- Állatorvosi felügyelet helyben 
- Ingyenes parkolási lehetőség, WiFi 

Részletek:📞+ 36 204 486 738 ✉ hungarianpoloclub@gmail.com  www.magyarpoloklub.hu  
 

 
  

mailto:hungarianpoloclub@gmail.com
http://www.magyarpoloklub.hu/?fbclid=IwAR2BN5oV0dbPx2OJaKbuG41vsUjOHOBAfjIorp40PP-qbMpbDdEbUjZZM-g
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1856. július 22-én, Pesten született gróf Andrássy Géza, Andrássy Manó a „Vasgróf” és gr. Pállfy Gabriela fiaként. 
 

     
 

Igen kirívó és feltűnő módon, miközben Szlovákiában Grófa Gejzu Andrássynak hatalmas nimbusza van,  

(Betléri kastélyában az életéről, megmaradt emlékekből kiemelkedően szép és tartalmas módon megemlékeznek), mint a 

híres Andrássy család tagjának, a Sportélet alakítójának, támogatójának, híres vadásznak, utazónak, műgyűjtőnek. 
 

Addig Magyarországon Andrássy Géza emlékének, érdemeinek megőrzésével senki nem törődik! 
 

Pedig ő volt Magyar Sportélet létrehozója, és valaha volt legnagyobb támogatója.  

1908-1927-ig a MOB elnöke, 1907-1938-ig, 30 évig Magyarország NOB képviselője volt 
 

Segítette 1908-tól Magyarország sikeres Olimpiai szerepléseit, és intézte el (Betléri vadásza-

taival is) az 1920-as Budapesti Olimpia megrendezési jogát.  
 

Részt vett az alábbi sportágak létrejöttében, fejlődésében, támogatásában, a legtöbb esetben 

maga is aktív sportolóként és sport vezetőként is:  

- Magyar Atlétikai Club (MAC) elnöke 1883-tól,  

- Nemzeti Lovarda elnöke,  

- Lovas sportok támogatója, résztvevője, 

- Hírneves telivér tenyésztő, lóversenyeztető, 

- Póló sport létrehozója, Budapesti Polo Club & Magyar Lovaspóló Szövetség elnöke,  

- Lovas Gymkhana játékok szervezője, propagálója, résztvevője, 

- Lovas vadászat & Falkavadászat, Agarászat, és a vadászsportok kiemelkedő résztvevője, 

- Golf első bemutatójának a szervezője (1902), Budapesti Golf Club (1911) elnöke, 

- Vitorlázásnál a Stefánia Yacht Club „vice commodere”-jeként, 

- Motorsport támogatójaként, 1902-es automobil korzó tagjaként, 

- Számos további sport (horgászat, téli sportok, kerékpározás) elindítója, és kimagasló támogatója.  
 

Nemzetközi túrizmus & Kempingezés elindítója, résztvevője. (Lásd 1869 Szuezi csatorna megnyi-

tása, Szudáni vadászat, 1881-ben az USA-ban megtett útja, majd annak felelevenítése kempingezéssel.) 
 

Magyar Vaskohászat fejlesztésében is kiemelkedő szerepe volt családtagjaival egyetemben. Alapító 

tagja, & 1891-1897-ig a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság igazgatósági tagja. 
 

MTA tagjaként részt vett a tudományos élet fejlesztésében. 

Festőként is tevékenykedett, és műgyűjtőként jelentős gyűjteménye volt, melyet szétloptak. 
 

1878-ban Bosznia okkupációjában is részt vett, huszár katonai tevékenységének részeként.  

3. Huszárezred harctéri parancsnokaként harcolt Magyarország megszállása, feldarabolása ellen. 
 

1891-1904 szabadelvű, 1905-től disszidens, 1906-1910 alkotmány párti 1910-1918-ig párton-

kívüliként országgyűlési képviselő. 1898-tól főrendházi, 1927-tól felsőházi tag. 
 

Gróf von Kaunitz-Rietberg Eleonorával való házassága révén 3 gyerek apja, 2 unoka nagyapja. 

(1935-ben készült fotón gr. Andrássy Géza, II. Andrássy Manó /1892-1953/ fiával, annak feleségével 

Cholonievszka Máriával /1892-1975/ valamint unokáival II. Andrássy Gézával és Andrássy Ilonával.) 
 

Szégyenteljes módon (a kommunisták „Cancel cultura” „dicső” eredményeként) ma sem kap 

méltó elismerést Magyarországon. Budapesti háza falán még egy emléktáblája sincs.  
  

Az Andrássy Géza által létrehozott és preferált póló sport pedig még mindig nyögi a náci, majd a 

45 éves kommunista ideológiai pusztítás és elnyomatás nyűgét. Melynek részeként Margitszigeti 

pályáját, székházát szétrombolták, a Magyar Polo Club játékosait pedig terror sújtotta.  
 

A póló sportról sokáig még beszélni sem lehetett, mivel megpróbálták (sikeresen) kitörölni az em-

berek emlékezetéből is, és most sem törekszik senki rajtunk kívül ezen állapot megszűntetésére. 
 

E könyv is abból a szándékból készült el, hogy az Andrássy Gézáról szóló fontos információk összegyűjtésével, 

bemutatásával „felrázza” a magyar embereket. Döbbenjenek rá, fontos az ilyen emlékeinek megőrzése megmaradása.  

Ezzel mindannyian gazdagabbak leszünk, hiszen ez is a mi Magyar Kultúránk része! 


