KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az „Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány” 2018 évi tevékenységéről

Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány 2010. február 25-én jött létre magánszemélyek
adományaiból és a Fővárosi Bíróság 2010. március 4-én kelt végzésével került
nyilvántartásba véve.
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítványt a Fővárosi Törvényszék 11056 sorszám alatt tartja
nyilván közhasznú szervezetként.
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célja, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula tevékenységét,
elméleti munkásságát, a ma is időszerű eszméket a közvélemény számára is ismerté tegye
rendezvények, filmalkotások, kutatások, műemlékek ápolása révén is.
Az Alapítvány fő célja a névadóról elnevezett független Nemzetközi Diplomata- és
Politikusképző posztgraduális képzést biztosító Akadémia létrehozása, aminek székhelye
Budapest I. kerületben levő Andrássy palota.
Az Alapítvány céljával kapcsolatosan 2018 évben teljesültekről az alábbi tájékoztatást
adjuk:
1.
„Magyarország 1918. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország utolsó
éve” című konferencia megrendezése a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft
együttműködésében 2018. október 26-án.
A konferencia fővédnöke :Öexellenciája Elisabeth- Elison Kramer Asszony az Osztrák
Köztársaság budapesti nagykövete volt. A konferencia védnökei:Habsburg- Lotaringiai
Mihály főherceg,Fodor Pál úr a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont főigazgatója és Gémesi György úr, Gödöllő város polgármestere volt.
A konferencia levezető elnöke:Révész T. Mihály, jogtörténész, c. egyetemi tanár
Csorba László, történész, egyetemi tanár volt.
A konferencia meghívott előadói és előadásaik címei:
Kelemen Roland egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem:
Sajtóviszonyok és sajtócenzúra 1917-1918 Magyarországán.
Jeszenszky Géza, történész, egyetemi magántanár:
Az Osztrák – Magyar Monarchia és a különbéke. Mensdorfftól Andrássyig.
Szarka László, történész, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet:
A wilsonizmus nagyhatalmi és kisnemzeti olvasatai 1918 őszén.
Ifj. Bertényi Iván, történész, Bécsi Magyar Történeti Intézet – Collegium Hungaricum:
IV. Károly 1918. október 16.-i manifesztumának hatása
Pollmann Ferenc, hadtörténész, az MTA doktora, Hadtörténeti Intézet:
Miért nem maradt Magyarországnak hadserege 1918 novemberre?
Kaján Marianna, muzeológus, Gödöllői Királyi Kastélymúzeum:
A gödöllői kastély a Monarchia utolsó évtizedeiben.
Hatos Pál, történész, PhD. Kaposvári Egyetem:
A történelem szédületében. A köztársaság mítosza 1918 őszén
Pritz Pál, történész, az MTA doktora, egyetemi magántanár, ELTE:
Az önálló magyar külügyi szolgálat kialakulása 1918 őszén.

Gerő András, történész, egyetemi tanár, CEU, Habsburg Történeti Intézet:
A béke háborúja, Magyarország 1918. november 3.-december 3.
Szabó István, jogtörténész, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem:
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának hatásai a magyar közjogra.
Bödők Gergely, történész, munkatárs, Clio Intézet:
Háború a háború után – Erőszak a Nagy Háború utáni Magyarországon, 1918 – 1920.
A Konferenciát Dokumentumfilm anyag és Szokolay Ádám zongoraművész előadása tette
színesebbé és még értékesebbé.
A nagyon színvonalas konferencián közel 80 érdeklődő vett részt. A konferencián a Cseh
Köztársaság Nagykövetsége, az Oroszországi Federáció Nagykövetsége, az Osztrák
Köztársaság Nagykövetség is képviseltette magát.
A jelenlevők egybehangzó véleménye szerint a Konferencia a kitűzött célokat elérte. A magas
színvonalú délelőtti és délutáni előadások, az első világháború befejezésének 100.
évfordulóján, méltó üzenetet fogalmaztak meg, hogy soha többé háborút, és hogy miért is
fontos a politikus intelligencia helye, szerepe, a diplomáciai küldetése. A konferencia
megerősítette azt az álláspontot is, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula a Nagy Háború idején is
tette a dolgát a lehetőségek korlátai között a haza szolgálatában.
2.Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célkitűzése, hogy Budapesten létrejöjjön egy
nemzetközi posztgraduális Diplomata-és Politikusképző Akadémia (DPA) Budapest I. ker. Fő
utca 9-11 illetve Bem rkp. 6. alatti székhellyel és működési területtel.
Az Akadémia, mint posztgraduális képzést biztosító intézmény, alapvetően a diplomata,
politikusi pályára készülők számára nyújtana felkészülési lehetőséget.
A DPA létrejöttével kapcsolatosan, különböző tudományágak több hazai neves képviselője
kinyilvánította támogató szándékát. Számos Magyarországra akkreditált és meghatalmazott
nagykövet is támogatásáról biztosította az Alapítványt a DPA létrehozásával kapcsolatosan. A
támogatók hangsúlyozták a DPA létrejöttének nagy fontosságát, szükségességét és azt, hogy
remélik, hogy az intézmény mielőbb megalapításra kerül az Ifj. Gróf Andrássy Gyula
Alapítvány együttműködésével. Az elmúlt évben tovább finomítottuk a tervezett tantervet, a
jogi feltételek meghatározását az Akadémia létrejöttéhez és ehhez számos konzultációt és
egyeztetést lefolytattunk szakemberekkel, egyetemekkel és hivatalokkal.
Az Alapítvány már hosszú évek óta szorgalmazott - Budapest I. ker. Fő utca 11.-13., jelenleg
Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonában levő 14408/0/3 hrsz-ú ingatlan (bezárt Szabó
Ervin könyvtár) állami tulajdonba vétele és Budapest I. ker. Önkormányzat tulajdonában levő
Fő u 9-11.- volt Andrássy Palotában levő ingatlanok megvásárlása megindult a 1087/2018.
(III. 13.) Korm. határozat nyomán. Ez nagy erőlelépés az Alapítvány célkitűzését és
munkálkodását illetően. Az eredményben jelentős szerepe lehetett annak a temérdek
levelezésnek a Miniszterelnökséggel, a Fővárossal és további szervekkel, amelyet az ügy
érdekében az Alapítvány az elmúlt évben is kifejtett.

Az Andrássy Palota azonban nem csak a határozatban megjelölt Andrássy emlékhelyként
kell, hogy szolgáljon, hanem az Andrássyak szellemiségét, az épület eredeti épített funkciója
szerinti oktatási cél megvalósítását is kell, hogy szolgálja.
Nem ellentétes funkciók ezek, hanem a legpragmatikusabb kihasználása az épületnek, ahol
az emlékek bemutatása elősegíti az oktatást, az élő mai funkciót.
Az Akadémiának beindítása fontos, sürgető feladat, amiben az Alapítvány szerepvállalása
töretlen úgyszintén az épület funkció és annak érdekében az üzemeltetésével kapcsolatosan
tovább végzi pionír szerepét.
3. Ifj. gróf Andrássy Gyula és feleség Andrássy Gyuláné született Zichy Eleonóra grófnő
ideiglenes temetkezési helyén, Polgárdi volt Batthyányi kastély parkjában kialakított
sírdobon levő kripta megkutatása nem tudott megvalósulni egyenlőre 2018 évben.
Megállapítást nyert viszont, hogy Batthyányi kriptában, ami egyben Polgárdi város katolikus
ravatalozója is, ifj. gr. Andrássy Gyula és felesége Andrássy Gyuláné született Zichy Eleonóra
grófnő újratemetése 2013 évben teljes mértékben aggályos volt.
Ifj. Andrássy Gyula és felesége Andrássy Gyuláné született Zichy Eleonóra grófnő
mindennemű maradványainak végső nyugalomra helyezése a Tiszadobi Andrássy
kastélyparkban megépítendő Sírkápolnában projekt tekintetében az Ifj. Gróf Andrássy Gyula
Alapítvány szerepvállalása töretlen. A projekt megvalósítása nem tűr halasztást. A Sírkápolna
a kegyelet és tiszteletadás, emlékezés helyéül is szolgálna és illeszkedik a Tiszadobi Andrássy
kastélyhoz, emelve annak társadalmi, történelmi, erkölcsi és esztétikai értékét is.

