BESZÁMOLÓ

Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború
c. konferencia összefoglalója
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Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az első
nagy világégésre való emlékezéssel „Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború” címmel
tudományos konferenciát rendezett 2014. december 11-én 10:00 kezdettel.
A konferenciára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kápolnájában került sor.
A konferencia fővédnöke
Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke volt.
A konferencia védnökei voltak:
Prof. Dr. Mezey Barna
Az MTA doktora, egyetemi tanár, az ELTE rektora
Prof. Dr. Patyi András
Egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora
Prof. Dr. Rostoványi Zsolt
Az MTA doktora, egyetemi tanár, a Corvinus Egyetem rektora.

A konferencia meghívott előadói és előadásaik címei:
Prof. Dr. Mezey Barna: ” A kivételes hatalom joga Magyarországon”
Dr. Patyi Gergely:„Közjogi kérdések az I. világháború idején”
Prof. Emeritus Dr. Kardos József:„A háború és béke kérdései Ifj. gróf Andrássy Gyula
gondolkodásában”
Dr. Paál Vince PhD:” Sajtópolitika és sajtóirányítás az I. világháború idején”
Prof. Dr. Gergely András:” Ifj. gróf Andrássy Gyula ellenzékisége az I. világháború idején”
Prof. Dr. Gerő András:”1914. Nemzeti delírium - háborús lelkesedés a színházban”
Dr. Pallós Lajos muzeológus:”A magyar politika vezéralakjai képekben az I. világháború idejéből”

Dr. Nagy László:”Ifj. gróf Andrássy Gyula és a képzőművészet”
Prof. Dr. Jeszenszky Géza:”Ifj. gróf Andrássy Gyula és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának
okai”.
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A konferencia programja Katona János alezredes vezényletével az MH Légierő Zenekarának
“A világháború katonadalai és népi énekei” című színvonalas műsorával kezdődött.

Dr. Szeiler Erika alapító- kurátor köszöntötte a vendégeket, akik között államtitkár, volt
miniszter, diplomaták, egyházi méltóságok, rektorok, professzorok, is voltak.
Dr. Szeiler Erika beszédében hangsúlyozta, hogy az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány
életében nagyon fontos esemény eme tudományos ülés, melynek témájául az első nagy
világégésre való emlékezés kínálkozott.
Dr. Szeiler Erika kiemelte:”Fontos, hogy
méltóak legyünk az Alapítvány névadójához,
ifj. gr. Andrássy Gyulához, és az Alapítvány
kiemelt céljához, hogy kezdeményezze és
létrehozza a Budapest központú, független
posztgraduális, nemzetközi Diplomata és
Politikus képző Akadémiát, azt az
intézményt, amely nemzetközi szinten is
presztízs értékű lesz minden oktató, és
résztvevő diák számára, de egyben
Magyarország nemzetközi megítélésére
pozitívan fog hatni”. Dr. Szeiler Erika ifj. gr.
Andrássy Gyula:„A száműzött Rákóczi” c.
művében
lefektetett
soraival
zárta
köszöntőjét:
„Erős,
megingathatatlan
meggyőződésem, hogy igazi nagyság, igazi mély hazafiság és áldozatkészség sohasem lehet
hiábavaló és mindig a nemzeti erő egyik forrása marad”.
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A konferenciát hivatalosan Prof. Dr. Patyi
András, az NKE rektora nyitotta meg, aki kiemelte
a konferencia helyszínéül szolgáló kápolna régi
díszében való helyreállításának üzenet-értékét. A
konferencia témájával kapcsolatosan megemlítette,
hogy az ő nagyapja is részt vett az első
világháborúban, az olasz fronton.

A konferencia délelőtti ülésének levezető elnök teendőit Révész T. Mihály c. egyetemi
tanár teljesítette.

Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, mint a konferencia az első előadója, jogi
aspektusból közelítette meg a háború idején alkalmazott „kivételes hatalom jogát
„Magyarországon.
A neves jogtörténész előadásában bemutatta a Nagy Háború által okozott károkat. Ezt
követően utalt a Francia Nemzetgyűlés 1789. augusztus 26-i határozatára az emberi jogokkal
kapcsolatosan, valamint az 1789. október 21-i határozatra az „ostromállapotról.” Az előadó
hivatkozott arra, hogy a végrehajtó hatalomnak alkalmaznia kellett többek között: a jogok
felfüggesztését, a szervezeti centralizációt, cenzúrát, egyesületek korlátozását, s ezzel
vállalnia kellett a társadalmi életbe való beavatkozást is.
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Mezey
Barna
professzor említést tett
a kivételes hatalomról
szóló
törvény
parlamenti vitájának
lefolyásáról, s utalt
arra, hogy az 1914
júliusában bevezetett
rendkívüli állapot a
háborút
befejeztével
nem szűnt meg, hanem
még a forradalmak
után is jó darab ideig
hatályban
maradt.
Szólt arról is, hogy a
közigazgatás túlsúlyát
a megszaporodó munkateherrel is demonstrálni lehet. Az ügyek száma 1916-1917-ben a
duplájára emelkedett Magyarországon.
Dr. Patyi Gergely igazságügyi kapcsolatokért
felelős államtitkár tartotta meg előadását. Az
államtitkár úr beszédét Prof. Dr. Trócsányi
László miniszter úr üdvözletével kezdte, majd
előadásában az 1914 – 1918 közötti közjogi
dilemmákról beszélt. Az előadó hangsúlyozta,
hogy a Nagy Háború egyik nagy vesztese
Magyarország volt (Trianoni békediktátum).
Előadásában utalt Jászi Oszkár Magyar Keleti
- Svájc koncepciójára. Az előadó hivatkozott a
népek önrendelkezési jogára, az autonómia
problematikájára, a választójog alakulására, a
magyar alkotmányos identitásra, hangsúlyozta
továbbá, hogy a háborús időszak érzékennyé
tette a magyarokat az állam vezetőinek
karakterével szemben. Az előadó reményét
fejezte ki, hogy a 21-ik század, Európa és
benne Magyarország számára is, a felemelkedést hozza el.

Prof. emeritus Dr. Kardos József: „a háború és béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula
gondolkodásában” címmel tartotta meg előadását.
Az előadó bemutatta, hogy ifjabb gróf Andrássy Gyula politikai gondolkodásában kiemelt
szerepet játszott a háború és a béke kérdésköre: indokolta ezt a világpolitikai helyzet, a
korszak hullámzó háborús hangulata, a világháború továbbá Andrássy társadalmi, családi
helyzete, érzékeny lelkülete is és hozzájárult ehhez a pánszláv veszély fenyegetése, a
nemzetiségi problémák, az orosz ellenes meggyőződés, a monarchia épségének védelme. E
felsorolás messze elég volt ahhoz, hogy Andrássyt a véderővel való foglalkozásra szólítson.
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A professzor úr előadta, hogy a nagy véderővita a magyar parlamentben 1889 januárjában
robbant ki. Andrássy álláspontja az volt, hogy: „Ne bolygassuk a hadsereg egységét".
A professzor kiemelte, hogy „Andrássy koncepciója egy erős, egységes hadsereget kívánt,
ami egy közelgő nagy háború veszélyének felismerése is lehetett. A gróf túlfinomult
váteszként látta a vihar, a katasztrófa közeledtét. Így 1904-ben a véderőt érintő változtatások
nélkül Andrássy nem vállalta az egyébként mélyen óhajtott miniszterelnökséget, amit a király
felajánlott számára. Az idős Ferenc József viszont a haderőt érinthetetlennek tartotta, akárcsak
Andrássy, ő sem engedett. Ismeretes, hogy a koalíció vezetői nem voltak ilyen
következetesek: paktumot kötöttek a királlyal, amiben megígérték felhagynak a katonai
követelésekkel. Andrássy sértődötten vette tudomásul a megegyezést, hosszas rábeszélés után
azonban elvállalta a koalíciós kormányban a belügyminiszteri tárcát”.
Kardos József rámutatott: a háború
kezdetén ifj. gr. Andrássy Gyula
elfogadta, hogy Szerbiát meg kell
büntetni, továbbá, hogy Oroszország a fő
bűnös, mert hódítani akart és, hogy a
haza érdekében „szent küzdelmet” kell
folytatni, de már 1915-ben ifj. gr.
Andrássy Gyula a Nagy Háborúhoz
kapcsolódó munkáiban nem harcias,
inkább elkeseredetten vádló volt és azt
írja, hogy „Istenítélet lesz a béke”.
Professzor úr kiemelte ifj. gr. Andrássy
Gyula által 1917 évben írtakat,
miszerint:” Tartós béke akkor lehet, ha
őszinte a békeszeretetünk, becsületes a
megegyezési szándékunk, és épp úgy
tartózkodunk a „machiavellizmus ügyeskedésétől, mint a gyűlölet és bosszú érzetétől”, távol
tartjuk magunktól a hódítás-vágyat, a „pöffeszkedést és a kislelkűséget” is”.A korrekt, nemes
lelkű, de kissé naiv úriember szólal meg Andrássy előadásában.
A professzor felvázolta ifj. gr. Andrássy Gyula 1918. október 25-i külügyminiszteri
kinevezését és ezt követő október 31-i lemondását, nevezetesen:„a különbékét magáévá tevő
ifj. gr. Andrássy Gyulát IV. Károly külügyminiszternek nevezte ki. Ifj. gr. Andrássy Gyula a
miniszteri esküt 1918. október 25 Gödöllőn tette le. Ifj. gr. Andrássy Gyula október 26-án
reggel foglalta el, apja távoli örökségét, a külügyminiszteri széket Bécsben, de számára,
apjával szemben sajnos nem a dicsőség jutott. 1918. október 31-én délelőtt a király telefonon
értesítette Schönbrunnból Andrássyt, hogy gödöllői ígéretével szemben mégis Károlyi
Mihályt akarja megbízni a miniszterelnökséggel. Ifj. gr. Andrássy Gyula e hírre közölte a
királlyal, hogy beadja lemondását. 1918. október 31-én visszavonult a Sopron megyei
Dénesfára, ahonnan 1919. januárjában– a forradalom miatt és a forradalom ellen – Svájcba
ment. 1919. augusztus 15-én tért vissza Budapestre. Rövidesen a legitimista politika egyik
szereplője és vezetője lett. Beszédeiben, írásaiban, ebben az időszakban is elő került a háborút
lezáró béke kérdése”.
Az előadó kiemelte:”Ifj. gr. Andrássy Gyula az igazságtalan békék következményeit mély
meggyőződéssel és szinte látnoki szavakkal elemezte. Nagy baj – mondta –, hogy a győztes
hatalmak, „győzelmük után a békeszerződésekben számtalan új viszály, új háború magvát
hintik el a nélkül - mondta 1920. április 14-én tartott előadásában –, hogy a béke biztosítására
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szerzett új organizmusnak igazi életet adtak volna”. „Ennek ellenére a külpolitikánk nem lehet
háborús – hangoztatta –, mert egy újabb világháború még sokkal iszonyúbb megpróbáltatás
volna az emberi nemnek, mint a mostani volt”.
Dr. Paál Vince Médiatudományi Intézet munkatársa, „Sajtópolitika és sajtóirányítás az I.
világháború idején” című előadásában a következőket emelte ki:
„A Szerbiának küldött hadüzenetet megelőzően »Szigorúan titkos, bizalmas« feliratú
Tájékoztatót juttatott el a kormány az illetékes közigazgatási hatóságokhoz, amely már
tartalmazta azoknak a rendeleteknek a szövegét, amelyek (…) a hadüzenettel egy időben
kerültek kibocsátásra, július 27-ei dátummal (…) Az igazságügy-miniszternek a belügyi és a
kereskedelmi miniszterrel egyetértve kiadott (…) rendelete (…) az »arra okot szolgáltató és
(külön megjelölendő)« lapok és az időszaki lapok közé nem tartozó minden más sajtótermék
esetében bevezette az előzetes cenzúrát. (…) A cenzúrát tehát nem minden időszaki lap
vonatkozásában vezették be, hanem csak az ügyészség által cenzúra alá vont lapok esetében.
Hangsúlyozni kell, hogy ez eltért az Ausztriában alkalmazott eljárástól, ahol az időszaki
lapoknál általánosan előzetes cenzúra volt érvényben.”
Az előadó szólt róla, hogy a sajtó
korlátozása ellenére a lapok és a kormány
viszonya egyáltalán nem volt barátságtalan.
A háború kitörését a lapok többsége
üdvözölte. A kivételes rendelkezések
kezelésére, az ezzel kapcsolatos információk
koordinálására a Honvédelmi Minisztérium
kebelében felállították a Hadifelügyeleti
Bizottságot, amelyen belül a Sajtóbizottság
foglalkozott a sajtóügyekkel. Kialakult az a
gyakorlat, hogy a lapok a nem hivatalos
úton szerzett közleményeiket önként
bemutatták a Sajtóbizottságnak, hogy
elkerüljék az előzetes cenzúra alá helyezést.
Így végeredményben öncenzúrának vetették
alá magukat.
Dr. Paál Vince bemutatta, hogy „a
világháború kirobbanásakor a lapok
példányszáma jelentősen növekedett, az
emberek éheztek a hírekre, várták a főhadiszállás hivatalos jelentéseit, az ún. »Hőferek«-et.
Az Est című bulvárlap a 400 ezres példányszámot is elérte, a Népszava a háború első évében
néhány hónapig napi két kiadásban jelent meg, de a harcok elhúzódása, a döntő győzelem
elmaradása, a sajtó és a széles tömegek körében is fokozatosan aláásta a háború melletti
kezdeti lelkesedést. (…) A lakosság anyagi helyzetének romlása nem kedvezett a
hírlappiacnak sem. (…) Az olvasók kiszolgálása és megtartása egyaránt arra ösztönözte a
sajtót, hogy a való világgal foglalkozzék. Megélénkültek a kormány politikáját és a háború
folytatását kritizáló hangok is”.
Az előadó ezt követően hangsúlyozta, hogy „a hatóságok egyre több cikket véltek
törlendőnek. Az újságokban növekedett a fehér foltok száma (…) A törölt cikkek címe sem
jelenhetett meg a lapokban, mint ahogy az megtörtént a Népszavában, amikor az uralkodó
halálhíréről szóló vezércikknek csak a címe szerepelt az első oldalon: »I. Ferenc József
meghalt«”. Az előadó kiemelte továbbá, hogy „általában vörös posztónak számítottak a
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közvetlen hadi hírek mellett, az élelmiszerhiánnyal, a drágasággal kapcsolatos közlemények, a
kémkedési ügyek, a sikkasztásokról szóló hírek stb.”
Az előadó utalt arra, hogy ifj. gr. Andrássy Gyula 1915. decemberi képviselőházi
felszólalásában foglalkozott a sajtóirányítás kérdésével is: „a sajtószabadság bármily
nagyfontosságú, ma másodrangú azon nagy érdek mellett, hogy győzzünk”. Andrássy
ugyanakkor óva intett a szerinte Magyarországon a külügyi kérdésekben fennálló túl szigorú
cenzúrától. Úgy vélte ugyanis, hogy „becsúszhatnak a lapokba olyan dolgok, amik nem
veszélyesek, nem károsak, ha mindenki tudja, hogy az csak egy lap egyéni véleménye, de
veszélyesekké és károsakká válnak abban a percben, amint azt mondják, hogy hisz ezt a
kormány engedélyezte”.
A Budapesti Újságírók Egyesületének még 1918 elején megalakult a Cenzúraellenes
Bizottsága és a lapok szerkesztőségeinek képviselői közös ülésükön úgy határoztak, hogy a
cenzúra intézményét megszűntnek tekintik. A sajtórendészetért felelős szervek az összeomlás
napjaiban is rendületlenül adták ki útmutatásaikat. Ezeket az utasításokat azonban már senki
sem tartotta be.
A konferencia délutáni előadásai előtt, a levezető elnök, Prof. Dr. Holló József ny.
altábornagy, c. egyetemi tanár, köszöntötte az újonnan érkezett vendégeket, köztük André
Goodfriend úrat az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének ügyvivőjét.
A délutáni ülés a MaNDA filmarchivumából, Przemysl visszavétele c. filmalkotás
bemutatásával kezdődött, amit Dr. Holló József ny. altábornagy úr kommentált.
Ismertetésében elmondta, hogy Przemysl várát „Magyarország kapujának” tekintették a
háború alatt, ami egy valódi övvár volt. A tábornok úr hangsúlyozta azon értékeket is,
amelyek segítették a magyar katonák hősiesen helytállását a háborúban. Ezek lényegében a
lelkesedést, az önzetlenséget, a bátorságot, a szeretetet, valamint a keresztény hitet jelentették.
A MaNDA segítségével az I. világháború ádáz csatáinak hadszíntereire Galíciába és ÉszakOlaszországba, az Alpok és az Isonzó térségébe is kalandozhattunk néhány percig.
Dr. Holló József kiemelte, hogy az I. világháborús katonai értékek a mai katona számára is
például kell, hogy szolgáljanak.

8

A délutáni ülés első előadója
Prof. Dr. Prugberger Tamás a
Miskolci Egyetem professzora
volt. Előadásának témájául ifj.
gróf
Andrássy
Gyula
pályafutását befolyásoló jog és
társadalombölcseleti
tanok
bemutatását választotta. Az
előadó – rendkívül színes
okfejtésében – hangsúlyozta,
hogy a családi indíttatáson túl, a
külföldi
és
hazai
társadalomelméleti, továbbá a
jogpolitikai és jogfilozófiai
tanok is formálták ifj. gr.
Andrássy
Gyula
jellemét,
alakították példás politikusi magatartását és szakírói nézeteit.
Prof. Dr. Gergely András az MTA doktora, egyetemi tanár, a KRE Bölcsészettudományi
Kar tanára az „ifj. gr. Andrássy Gyula ellenzékisége az I. világháború idején” című
előadásában leszögezte, hogy ifj. gr. Andrássy Gyulának az volt a véleménye, hogy “ha
odacsaptunk” volna Szerbiának, elkerülhető lett volna az I. világháború, s mind ehhez
hozzátette: „a politika hibái vezettek a világháborúhoz”.
Az előadó hangsúlyozta azt a tényt, hogy
Magyarország része volt - Szekfű Gyula
kifejezésével élve- „a keresztény germán
kultúrközösségnek”, ezért a szolidaritás valamint
az egymásrautaltság természetes volt. A
professzor kiemelte a háború problémái között
Anglia
féktelen
„idegességét”
valamint
Oroszország hódító politikáját is, továbbá azt,
hogy ifj. gr. Andrássy Gyula a béke célját az
ellenséges gyűrű széttörésében látta, ami –
sikere esetén – Közép-Európát erősebbé tette
volna.

Prof. Dr. Gerő András az MTA doktora, ELTE tanára az „1914 éves háborús delíriumról és
nemzeti lelkesedésről a színházban” című előadását, az 1914 nyarán történt események
leírásával kezdte, bemutatva az emberek hangulatvilágát, és a művészeti élet, továbbá
színházak sajátságos lelkesedését is.
„1914 nyara egész Európában arról szólt, hogy lesz-e háború. S amikor kiderült, hogy
eldördülnek a fegyverek, minden háborúban résztvevő ország társadalmát és politikai elitjét
áthatotta a háborús lelkesedés. Európa-szerte még azok a szociáldemokraták is beálltak a
háborút őszinte hittel pártolók sorába, akik még előzőleg kifejezetten ellenezték a fegyveres
konfliktust.
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1914. július 28-án, 31 nappal Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása után, az OsztrákMagyar Monarchia hadat üzent Szerbiának, s ezt követően elindult a kölcsönös hadüzenetek
áradata a különféle európai szövetségbe tartozó államok és partnereik között.
1914 augusztusa már a háborúról szólt. Senki nem sejtette, hogy ez a konfliktus négy évig
eluralja Európát és részben az Európán kívüli világot is. Azt meg végképp nem tudták előre,
hogy az akkoriban Nagy Háborúnak nevezett eseménysor miként és hogyan rendezi át a
világot.
1914 nyár végén – kora őszén mindenesetre mindenki lelkes volt, és a nemzeti érzés
tetőpontjára hágott.
Így volt ez az Osztrák-Magyar Monarchia részét képező Magyarországon is. A politikai elit
egyértelműen felsorakozott a háború mellé, még akkor is, ha egyes tagjaiban némi hezitálás
volt tapasztalható. A társadalom széles rétegei is helyeselték a háborút, s az emberek úgy
gondolták, hogy egy hosszú békekorszak után itt az ideje fegyverrel orvosolni az elszenvedett
és nemzetinek tekintett sérelmeket”.
Az előadó a háború hatásairól a művészetre
gyakorolt hatásáról szólva aláhúzta:”A
háborút helyeslő hangulat a művészeti életben
is megjelent. Lelkesítő dalok, kuplék
születtek, és a színházak is igyekeztek kivenni
a részüket a háború iránti elkötelezettség
erősítésében; törekedtek olyan darabokat
színre vinni, amelyekről úgy gondolták, hogy
összecseng közönségük igényeivel.
Azok a színművek, amelyek ebben az
időszakban
születtek,
egyértelműen
népszerűsíteni akarták a háborút, kritikátlanul
igazolni akarták azt. Az volt a céljuk, hogy az
érzelmi azonosulást elősegítsék, illetve
megerősítsék. Mindezt köznapi értelemben
lehet propagandának is hívni, hiszen a
bemutatott színdarabok célja nem az árnyalt jellemábrázolás és a többféle olvasat bemutatása,
hanem az erősen didaktikus mondandó, a politikai cél melletti elköteleződés volt. Ezért írták,
és ezért vitték őket színpadra”.
A színház viszonylag sok embert vonzott akkoriban, s így üzletileg is érdemesnek tűnt a
háborús lelkesedést kihasználni. A megszületett és bemutatott színdarabok ezért kivétel nélkül
magánvállalkozások voltak. Magáncégek – a színházak – rendelték meg őket
magánemberektől, azaz a színművek íróitól. Tehát nem állami megrendelésre készültek a
színművek, noha tartalmuk és mondandójuk teljesen egybeesett a korabeli állami célokkal. A
meglévő lelkesedést próbálták nyomatékosítani, érzelmileg tovább erősíteni. Nem arról volt
szó tehát, hogy a színház teremtette meg a háború melletti kiállást, hanem fordítva: a színház
a maga eszközeivel anyagi hasznot remélt a lelkesedés hangsúlyozásából.
Professzor a delírium szó használatával kihangsúlyozta: a
„delírium” kifejezés arra utal, hogy az emberek az I. világháború
idején elvesztették a realitás érzéküket és a kijózanodás sajnos sokáig tartott.”
Az új- és legújabbkor hazai históriájának kiváló kutatója érdekes, de egyben jellemző
adatokkal is szolgált. Ismertette a kor színház-jegyeinek árát is: 40 fillér volt egy karzati hely
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ára, és 15 koronát kellett fizetni egy páholy-jegyért, így érthető, hogy még abban a háborús
időben is, sokan jártak színházba.
A konferencia meghívójában megjelentetett Dr. Basics Beatrix Asszony művészettörténész
előadását.“a magyar politika vezéralakjai képekben az I. világháború idejéből”, címmel, Dr.
Pallós Lajos muzeológus (Nemzeti Múzeum) mutatta be.
A nagyon érdekes előadás lényege nem elsősorban a Nagy Háború, vagy annak eseményeinek
láttatása, hanem a politikai színpad a szereplőinek bemutatása volt.
Az előadás módszere az egyes szereplők rövid bemutatása,
majd a képek ismertetése volt. Az előadó az Andrássy
család egyik tagjával kezdte a bemutatást:
1./ Gróf Andrássy Géza őrnagyként a 2. hadsereg
Gallowitz hadtestének parancsőrtisztje volt, 1914.
december 20-án, küldöncszolgálatban tanúsított, „vitéz és
rettenthetetlen” magatartásáért tiszti arany vitézségi érmet
kapott. Az I. világháborús szereplése kétségtelenül
életútjának nem a legjelentősebb momentuma, és ebben az
időszakban politikusként sem a legismertebbek közé
tartozott. Háborús kitüntetése inkább ahhoz a
tevékenységéhez kötődik, amelyről talán legismertebb – a
sporthoz, ezen belül is a lovassporthoz. A gróf elnöke volt
a Magyar Atlétikai Clubnak és a Nemzeti Lovardának, s ő
volt az, aki a lovaspólót meghonosította Magyarországon.”

Benczúr Gyula (1844-1920) térdképe a betléri Andrássy gyűjtemény portréinak egyik
jellegzetes példája, az ottani (több kastély gyűjteményéből összeállt) ősgaléria képmássorozatának folytatásaként született, nem is egyetlenként, a festő több portré-megbízást is
kapott a családtól. Benczúrt rangja, híre, elismertsége az arisztokrácia, sőt az uralkodó család
kedvelt művészévé avatta.
2./ Az előadó Jenő főherceg, magyar királyi herceg (Eugén
Ferdinand Pius Bernhard Felix Maria von Austria-Teschen) (1863–
1954) bemutatásával folytatta előadását.” A főherceg a katonai
akadémia elvégzése után 1877-től a hadseregben különböző
parancsnoki pozíciókat töltött be. A háború kitörését követően –
jóllehet akkor már visszavonult a szolgálattól – ismét aktív
állományba jelentkezett. 1914 decemberétől -1915 májusáig az 5.
hadsereg parancsnoka, ő szervezte újjá azt. Az olasz hadba lépés után
a délnyugati front parancsnoka (1915–1918), közben a dél-tiroli
hadseregcsoport vezetője (1916–1917). 1916 májusában a dél-tiroli
offenzíva
egyik
megszervezője.
A
Főherceg
hatalmas
népszerűségének az volt az oka, hogy még kormányzósága is
fölmerült 1918 novemberében, erről éppen ifj. gr. Andrássy Gyula
tárgyalt külügyminiszterként. Katonai kitüntetéseinek felsorolása
egész oldalt töltene meg. A háború végét követően visszavonult,
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Luzernben, majd Bázelben élt meglehetősen szerény körülmények között, szállodákban, majd
Ausztriában telepedett le, Bécs közelében. Itt érte meg a II. világháborút, amelynek végén
Tirolba költözött, Innsbruckban halt meg.
Ferdinand Behrens (1862-1925) 1901-ben készült festményén tábornoki egyenruhában
látható. A képet a meráni garnizonnak ajándékozta a főherceg. A festő műkereskedéssel is
foglalkozott, Hannoverben, Drezdában és Bécsben folytatta tanulmányait. Némi szerencsével
kapta első megbízását az uralkodó ház köreiből, de ettől kezdve rendszeresen készített
portrékat a Habsburgok számára. A háború végét követően elvesztette megrendelői körének
jelentős részét, és ekkor kezdett el műkereskedelemmel foglalkozni.
3/ József Ágost főherceg (Joseph August) (1872–1962), magyar királyi herceg, tábornok, a
Habsburgok magyarországi ágának leszármazottja, Alcsúton született. 1890-től hadnagy a
közös hadseregben, később különböző parancsnoki beosztásokban szolgál. Az első
világháború elején a Balkánon hadosztályparancsnok, majd az orosz frontra kerül,
novembertől lovassági tábornokként. 1915 májusában az olasz frontra helyezik,
hadtestparancsnokként részt vesz a 2–9. isonzói csatában. 1916 decembere és 1918 januárja
között a róla elnevezett hadseregcsoport vezetője Erdélyben és Bukovinában. 1918 elején, az
olasz fronton a piavei átkelést irányítja, majd a tiroli
hadseregcsoport, néhány napig a balkáni erők
parancsnoka. 1918. október 27-én IV. Károly homo
régiussá nevezi ki, majd ő nevezi ki Károlyi
Mihály kormányát. A kommün idején rövid fogság után
visszavonul, 1919. augusztus 6-tól kormányzó, de az
antant követelésére 26-án lemond. Előtte kinevezi a
Friedrich-kormányt, valamint augusztus 12-én Horthy
Miklóst főparancsnoknak, a két háború között jelentős
közéleti személyiség, 1936-tól 1944-ig a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke. 1945-ben elhagyja
Magyarországot, Amerikában, majd az NSZK-ban él. A
hét kötetben megjelent írása, „a világháború amilyennek
én láttam” a Nagy Háború fontos hadtörténeti forrása.
József Ágost főhercegről a konferencia hallgatósága
egy 1916-os fényképet láthatott, amely a családi
fényképgyűjteményből került a nyilvánosságba.
4./ Tisza István (1861–1918) a politikus, miniszterelnök, aki 1886-tól a Szabadelvű Párt
színeiben képviselő volt,1903 és 1905 között miniszterelnök és belügyminiszter,1906-ban
feloszlatta pártját, és visszavonult a politizálástól, 1910-ben létrehozta a Nemzeti
Munkapártot, mely megnyerte a választásokat, 1912 és 1913 között házelnök volt. 1913-ban
alakította meg második kabinetjét, kormányalakítása után intézkedéseivel igyekezett rendet és
stabilitást teremteni az Osztrák–Magyar Monarchia magyar felében. Miközben a birodalom –
más államokhoz hasonlóan – erőteljes fegyverkezési programot hajtott végre, Tisza István
szilárd hátországot próbált felépíteni. Bár Tisza Istvánt később Európa-szerte a háború egyik
fő felelősének tartották, közvetlenül a szarajevói merényletet követően mindent megtett annak
érdekében, hogy az összeütközést megakadályozza, és a fegyveres megoldás ellen foglalt
állást, de álláspontját végül feladta.
A fontos döntésekben a háború folyamán nem vett részt, a vezérkar nem tekintette
partnerének a magyar kormányfőt. I. Ferenc József halála után IV. Károly nem
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rokonszenvezett a miniszterelnökkel. Tisza István 1917. május 23-án távozott pozíciójából, de
továbbra is jelentős maradt a tekintélye. Egyre inkább őt tekintették a háború, a szenvedések
okozójának, és minden fenyegetés, s jó szándékú tanács ellenére a forradalom napjaiban is
Budapesten maradt. 1918. október 31-én fegyveresek – feltételezések szerint hazatért
frontkatonák – egy csoportja, Tisza Istvánt a Hermina úti villájában megölték.
Az előadó a szokásos és jól ismert reprezentatív festmények helyett két kevésbé ismert képpel
idézte föl Tisza István alakját, amelyek egyúttal jelezték azt a jelentős változást is, amely épp
az I. világháború idején az események és szereplők ábrázolásában bekövetkezett. Az egyik
ilyen a különféle sokszorosított műfajok egyre erősebb térhódítása – ezt a háború
eseményeiről való minél frissebb és gyorsabb tudósítás igénye és kényszere is szükségessé
tette. Jelentős, művészi pályájuk kezdetén, vagy akár delelőjén lévő magyar művészek –
Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, Mednyánszky László, vagy tanítványa, Farkas
István – vállaltak hadirajzolói feladatokat, és ez számos kiváló alkotásuk alapja lett.

5./ Esterházy Móric (1881–1960) politikus, miniszterelnök, aki
Budapesten és Oxfordban végezte jogi tanulmányait,1906 és 1918
között képviselő, a főrendiház tagja. A háború elején huszár főhadnagy
a szerb és az orosz fronton, 1917. június 15-én IV. Károly király
miniszterelnökké nevezte ki, de alig két hónap után lemondott, mivel fő
programpontját, a választójogi reformot nem tudta keresztülvinni. A
Wekerle - kabinetben tárca nélküli miniszter alig öt hónapig. 1918 és
1931 között nem politizált, 1931–1944 között ismét parlamenti
képviselő. 1944-ben a nyilasok deportálták Mauthausenbe, 1951-ben a
kommunisták kitelepítették. 1956-ban külföldre távozott, Bécsben a
Schwarzenberg palotában élt élete utolsó négy évében.
Esterházy Móricról a közönség számára elérhetően meglehetősen kevés
kép található – feltételezhetően családi tulajdonban még sokkal több van. Egy ismeretlen
készítőjű és idejű képpel mutatjuk be.
6./ Hazai Samu (1851–1942) (Eredetileg Kohn Sámuel, 1876-ban kikeresztelkedett, és nevét
magyarosította.) Tábornok, honvédelmi miniszter. 1876-tól katonatiszt, karrierje gyorsan és
látványosan ívelt felfelé. Az Osztrák-Magyar Monarchia zsidó származású főtisztjei között ő
érte el a legmagasabb rangot. Tanított a Ludovika Akadémián, 1907-től tábornok, 1916-tól
vezérezredes, 1910-től 1917 februárjáig honvédelmi miniszter. E minőségében jelentős
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reformokat vezetett be a honvédségben, és gyakorlatilag újjászervezte azt. 1912-ben bárói
rangot kapott. 1917-től a közös hadsereg utánpótlási ügyeiért volt felelős. A
Tanácsköztársaság idején letartóztatták, túszként tartották fogva. A háború után bankok és
nagyvállalatok igazgatóságaiban dolgozott. Jelentős elméleti munkákat írt a hadművészetről.

A feltöltött fénykép egy 1916-os emlékmű-avatáson ábrázolja Hazai Samut, az Osztrák
Nemzeti Könyvtár gyűjteményében található. Fénykép portréja szintén 1916-ban készült.
7./ Károlyi Mihály (1875–1955) politikus, köztársasági elnök. 1910-től parlamenti képviselő.
1918. október 31-én miniszterelnök lett. Az önálló Magyarország köztársasági elnökeként
(1919. január 11-től) bízott abban, hogy kedvező békét érhet el, de reményei nem igazolódtak
be. Az egyre fokozódó területi követelések hatására március 20-án lemondott. A kommunista
uralom ideje alatt házi őrizetben tartották. 1919 nyarán külföldre menekült, 1946-ban hazatért,
majd 1947-től párizsi nagykövetként dolgozott. Rajk László 1949-es letartóztatásának
hatására lemondott, és élete hátralévő részét emigrációban töltötte.
A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának hatdarabos portrésorozata jelzi, hogy a
kiváló magyar fotográfus, Brassai (Halász Gyula, 1899-1984) ismeretségben állt Károlyi
Mihállyal is.
A képek Károlyit telefonálás közben örökítették meg, illetve egy
képen a kutyájával látható. A képek hátoldalán tollal, kézírással
„Photo Brassai Paris” felirat olvasható. A képeket Károlyi
Mihályné ajándékozta a múzeumnak, Baji Etelka tette közzé
történetüket. Valószínűleg Károlyi Mihálynétól származnak a
képek hátoldalán ceruzával írott feljegyzések, „1929 Párizs
Mihály”, ami nem egészen pontos, mert Brassai csak 1930 elején
kezdett el fényképezni, amint arról szüleinek küldött levelében
beszámolt, de a fotók mindenképpen Brassai első felvételei közé
sorolhatók e fontos és érdekes képek, és gazdagítják eddigi
ismereteinket a művész életművéről. Egyet mutatunk be ez
alkalommal a sorozatból.
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8. Ifj. gr. Andrássy Gyuláról egy olyan
fényképpel történt a megemlékezés, amelyet
közgyűjteményben őriznek, és amely épp az I.
világháború ideje alatt készült. (Ifj. gr. Andrássy
Gyula a Parlamentbe megy, 1917. Fotó, BTM
Kiscelli Múzeuma, Itsz.: 12.560-6)

A Monarchia utolsó külügyminisztere munkásságának, s életpályájának fiatal kutatója, Dr.
Nagy László : „Ifj. gr. Andrássy Gyula és a képzőművészet” címmel tartott előadást.
Az előadó kihangsúlyozta, hogy ifj. gr. Andrássy Gyula életművének talán legjelentősebb
területe műgyűjtői tevékenysége, amellyel nem hagyott fel még aktív politikai szerepvállalása
mellett sem. Ifj. gr. Andrássy Gyula egyrészt arisztokrata gyűjtőként, az új értékeket is
meglátva fejlesztette tovább a családja magángyűjteményét, másrészt fontosnak tartotta az
állam beavatkozását a kultúra, a művészet megszervezésébe, ezért reprezentatív tisztségként
az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, a Nemzeti Szalon, ill. a Szent-György- Céh
elnöki tisztségét is ellátta. Támogatta Szinyei Merse Pált, Rippl-Rónai Józsefet és
célkitűzésének tekintette a francia impresszionista festészet magyarországi megismertetését”.
Dr. Nagy László szólt az Andrássy- gyűjtemény kialakulásáról, nevezetesen, hogy az egyik
legfontosabb magyar főúri magángyűjtemény, a sajnálatos módon mára teljesen szétszóródott
Andrássy-gyűjtemény, jelentős múltra tekint vissza. Megalapozója a XVIII. sz. végén Szapáry
Péter volt, aki olaszországi utazása alkalmából több műalkotást hozott Magyarországra.
Lánya, Szapáry Etelka gr. Andrássy Károllyal házasodott össze. Id. gr. Andrássy Gyula
politikai tevékenysége mellett egész életében elkötelezetten érdeklődött a képzőművészet
iránt, ifjúkorában műkedvelőként maga is rajzolt. Később, az Országos Magyar
Képzőművészeti Társulat első elnökeként (1861-1867) elmaradhatatlan érdemeket szerzett a
hazai képzőművészeti élet összefogásában és fellendítésében”.
Az előadó ezt követően kihangsúlyozta, hogy az Andrássy-gyűjtemény létrehozása és méltó
környezetben felállítása azonban lényegében mégis ifj. gr. Andrássy Gyula nevéhez fűződik.
Ifj. gr. Andrássy Gyula gyűjtőszenvedélye átfogta a festészet teljes addigi történetét, a
reneszánsztól a posztimpresszionistákig. Magyarországon elsőként gyűjtötte a francia
impresszionisták festményeit, és hívta fel a magyar nyilvánosság figyelmét jelentőségükre.
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Gyűjteménye a Fő u. 11. alatti palotában és Tőketerebesen, majd a csehszlovák megszállást
követően a tiszadobi kastélyban kapott helyet.
Ifj. gr. Andrássy Gyula halála után a rossz anyagi körülmények között élő örökösök a
műkincsek eladásából próbáltak jövedelemre szert tenni. A gyűjtemény egy részének árverése
1930. december 1-jén és 2-án, a Műcsarnokban zajlott le. A Budapesten maradt műtárgyak
döntő többségét a II. világháború végén az orosz csapatok hordták szét.

Dr. Nagy László előadása nyomán is betekintést nyerhettünk ifj. gr. Andrássy Gyula
művészetfilozófiájába. Az előadó kihangsúlyozta: „Ifj. gr. Andrássy Gyula esztétikájának
kiindulópontja a művészi szép eszménye. Ez a szép azonban nem a l'art pour l'art öncélú
ideálja volt, hanem a Platón által megfogalmazott kalokagathia eszményképe. Ifj. gr.
Andrássy Gyula szenvedélyesen hitt a művészet erkölcsformáló, nevelő hatásában”.
Az előadó kitért ifj. gr. Andrássy Gyula most is aktuális szavaira, nevezetesen, hogy „a
művészet a nemzet tükre” továbbá azt a tényt, hogy ifj. gr. Andrássy Gyula a kultúrfölény koncepció első megfogalmazója volt, 1912-ben, jóval a Horthy-korszak és gr. Klebelsberg
Kunó kultuszminiszteri tevékenysége előtt. A művészettel és kultúrpolitikával foglalkozó
politikus a világháború előestéjén, a Nemzeti Szalon Almanachja hasábjain hívta fel a
figyelmet, a magyarság csak kulturális téren, a művészeti életben elért eredményei által válhat
a Nyugat szemében megbecsült néppé: „S mi különösen sokat nyerhetnénk a művészet által.
Nyelvünket nem értik Európában. Tudományunk, szépirodalmunk nagyrészt zárt könyv az
idegenek előtt. Nemzetközi hatást, tekintélyt, kulturális súlyt leggyorsabban és legbiztosabban
művészetünkkel szerezhetünk. A művészet nyelve olyan világnyelv, amelyet mindenki
megért. … Az igazi művészet azon tényezők egyike, amellyel belső értékünket növelni lehet.
… A magyar géniusz már nem egyszer szép eredményt ért el, nem egyszer dicsőséghez jutott.
Valóban érdemes művészi hajlamaink fejlesztésére komoly áldozatokat is hozni.”
A konferenciát a diplomáciatörténet neves kutatója Prof. Dr. Jeszenszky Géza c. egyetemi
tanár, volt külügyminiszter előadása zárta. A professzor „ifj. gr. Andrássy Gyula kísérletei
az Osztrák-Magyar Monarchia megmentéséért” című előadásában kiemelte, milyen súlyos
következményei voltak annak, hogy ifjabb Andrássy Gyula és Tisza István ifjúkori barátságuk
ellenére a belpolitikában élesen szembefordultak egymással, holott mindkettőt az önzetlen
hazafiság vezérelte. Az előadó rámutatott arra a tényre miszerint ifj. gr. Andrássy Gyulának
az I. világháború alatt megjelent elemzéseivel vált a Zeitgeschichte, a kortörténet-írás egyik
úttörőjévé.
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Ifj. gróf Andrássy Gyula az elsők között
elemezte, hogy miért lett világháború a
szarajevói merényletből. Álláspontja az volt,
hogy általában a kis nemzetek ambíciói csak
akkor veszélyeztetik a fennálló határokat, ha
nagyhatalmi támogatást találnak céljaikhoz. Ez
történt 1914-ben is. A professzor szólt arról – a
mások által is érintett momentumról, hogy Tisza
István miniszterelnök hosszú ideig ellenezte a
Szerbia elleni háborút, végül azért, mert
Németország meggyőzte, hogy az erőviszonyok a
jövőben az antant javára fognak módosulni, és
akkor az antant diktálhat riválisainak, a háború
mellett foglalt állást.
Az előadó kiemelte, hogy ifj. gróf Andrássy
Gyula,
növekvő
háborús
fenntartásait
követően,1917-től “síkra szállt” a megegyezéses
békéért, számítva Anglia megértésére. A Központi Hatalmak - Oroszország breszti békéje
után – mindent egy lapra, Franciaország legyőzésére tettek föl, válaszként az antant
elkötelezte magát a Monarchia felosztása mellett. 1918. október közepén Andrássy svájci
békemissziója így már elkésett volt, annak kudarcát látva, az addig erősen németbarátnak
tekintett Andrássy bizonyos volt abban, hogy a Monarchiának a különbékére kell törekednie,
még akár Németország ellenében is.
Előadása végkicsengéseként Jeszenszky professzor akként formulázott, hogyha „Andrássy
jóval előbb foglalhatta volna el a Ballhausplatzon atyja székét, a történelem másként
alakulhatott volna”.
Dr. Holló József ny. altábornagy zárszavában megköszönte a szervezőknek a konferencia
előkészítését, a résztvevőknek a jelenlétet, és elmondta, hogy a tudományos ülésnek méltó
üzenete volt jelenkorunkhoz is, ifj. gr. Andrássy Gyula személyiségének, sokoldalú
gondolatvilágának, politikai intelligenciájának, valamint munkásságának bemutatásával.
Összefoglaló:
A jelenlévők egybehangzó véleménye szerint a konferencia a kitűzött célokat elérte. A magas
színvonalú délelőtti és délutáni előadások, az első világháború kezdetének 100. évfordulóján,
méltó üzenetet fogalmaztak meg, hogy soha többé háborút, és, hogy miért is fontos a politikus
intelligenciája, helye, szerepe, diplomáciai küldetése.
A konferencia megerősítette azt az álláspontot, hogy ifjabb gróf Andrássy Gyula sokkal több
volt, mint amit manapság nem egyszer kissé pejoratív értelemben használt „politikus”
kategória takar,még akkor is, ha abban a korban élt és munkálkodott, amikor ez a szó sokkal
emelkedettebb tartalommal bírt. Andrássy ugyanis foglalkozott a társadalom problémáival, a
gazdasággal, a történeti fejlődéssel, a hadügyi kérdésekkel, egyszóval egyidejűleg volt kül-,
bel-, társadalom-, gazdaságpolitikus, történész, hadtudós, heraldikus, jogfilozófus,
kultúrmecénás , - egyszóval igazi polihisztor.
Ifj. gróf Andrássy Gyula és a kor sokszínűségének megismeréséhez, a hallgatóság
orientálásához, a konferencia felvillantott néhány tükörcserepet az első világháború elő és
utóéletéből, a társadalomra, a gazdaságra és a nagybetűs emberre hosszútávon ható, megélt
történelemből, amelynek ifj. gr. Andrássy Gyula átélője, s megélője volt. Élete- politikus és
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diplomata élete- méltán lehet példa a hétköznapok embere - idősek és fiatalok - számára
egyaránt.
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány jó úton jár akkor, amikor magasztos céljait a
nagyszerű államférfi ifj. gróf Andrássy Gyula nevéhez és tevékenységéhez kapcsolva, azon
munkálkodik, hogy létrehozzon egy független Diplomata és Politikusképző Akadémiát
Budapesten, amely intézmény minden nemzet felé nyitott, ahol angol és francia nyelven
magas színvonalú posztgraduális képzéssel, modern tudományos ismeretek, megszerzésével
készülhetnek fel a hallgatók felelősségteljes hívatásukra.
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kiemelt feladata továbbá ifj. gr. Andrássy Gyula és
felesége földi maradványainak végső nyugalomra helyeztetése, teljesítve ezzel is a
végakaratot, történelmi és nemzeti adósságot is.
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány további kiemelt feladat-célja a két gróf Andrássy
Gyula életéről, munkásságáról, a korról szóló dokumentumfilm és játékfilm elkészítése.
Ez úton is nagy tisztelettel köszönjük Dr. Áder János köztársasági elnök úrnak, hogy vállalta a
konferencia fővédnökségét.
Köszönjük Professzor Dr. Mezey Barna úrnak az ELTE rektorának,
Professzor Dr. Patyi András úrnak a NKE rektorának valamint
Prof. Dr. Rostoványi Zsolt úrnak a Corvinus Egyetem rektorának,
hogy vállalták a védnökséggel járó feladatokat.
Külön köszönjük Dr Patyi Gergely államtitkár úrnak és Professzor Dr. Jeszenszky Géza volt
külügyminiszter úrnak a konferencián való részvételét.
Ez úton is nagy tisztelettel köszönjük a megjelent excellenciás hölgyeknek és excellenciás
uraknak a megtisztelő érdeklődésüket a konferencia iránt, nevezetesen:
Mongólia Nagykövetsége képviseletében Öex. Gandi Tugsjargal Nagykövet Asszonynak,
Marokkói Királyság Nagykövetsége képviseletében Nezha Riki Asszonynak Deputy Head of
Missión,
Francia Köztársaság Nagykövetsége képviseletében Laura Ordin Asszonynak Attachée á la
Chancellerie politique,
Lengyel Köztársaság Nagykövetsége képviseletében Öex.Román Kowalski Nagykövet úrnak,
Szerb Köztársaság Nagykövetsége képviseletében Öex. Rade Drobac Nagykövet úrnak,
Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége képviseletében Mark André Goodfriend úrnak
Chargé d’affaires,
Azerbajdzsáni Köztársaság Nagykövetsége képviseletében Zaur Üdmüd Pashayev I. titkár
úrnak,
Görög Nagykövetség képviseletében Nikolaus Vlahakis úrnak First Counsellor-nak,,
Horváth Köztársaság Nagykövetsége képviseletében Berislav Zirkovics úr I titkárnak,
Szlovén Köztársaság Nagykövetsége képviseletében Matej Andolśek úr I. titkárnak,
Németország Nagykövetsége képviseletében Uwe Clemens úr Lieutenant Colonel (GS)-nek.
Oroszországi Föderáció Nagykövetsége képviseletében Vadim Larkov úr III. titkárnak.
Köszönjük továbbá Dr. Gazsó László Ferenc úrnak, az MTI vezérigazgatójának,
a megjelent polgármester asszonynak, polgármester úrnak az érdeklődését.
Köszönjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dolgozóinak, hogy magas színvonalú
körülményeket biztosítottak e rangos konferenciához.
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Megköszönjük az előadóinknak, a professzor urak kitűnő előadásait, akik a legfrissebb
kutatási eredményeiket is felhasználták és közvetítették vendégeink felé.
Hozzájárult a konferencia sikeréhez a Katona János alezredes vezényletével fellépő Magyar
Honvédség Légierő Zenekara (Veszprém) előadása.
Ez úton is külön köszönetet érdemel a támogatóik nagylelkű anyagi és erkölcsi segítsége,
nevezetesen:
a Centenáriumi Emlékbizottságnak, a Honvédelmi Minisztériumnak, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum vezetőségének, a Szécsényi könyvtár vezetőségének, a Duna Aszfalt Kft
vezetőségének, a BUS-Oxy Kft vezetőségének, a Complexautó Magyarország Kft
vezetőségének, a Haxel nyomdaipari Kft vezetőségének és munkatársainak, Érd és Térsége
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás elnökének. Köszönjük a Radison Blue
szálloda vezetőségének és szervezőinek színvonalas munkáját. Köszönjük az MNB erkölcsi
támogatását is.
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány már most tisztelettel tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy a konferencia anyagát könyv formájában is szándékában van megjelentetni.
És végezetül, az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, ifj. gr. Andrássy Gyula magyaroknak
és más nemzetnek is fontos üzenetével, és máig ható gondolataival zárja összefoglalóját,
miszerint „Erős meggyőződésem szerint semmi sem (…) használhat többet nekünk, mint
a múltunk emlékeivel való foglalkozás (…) Ha szeretjük a nemzetet, melynek tagjai
vagyunk, ha érdekeit többre akarjuk vinni, tenni a jövőjét biztosabbá: akkor
foglalkozzunk múltjával is.”

Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriuma
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