KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az „Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány” 2020. 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. Kiemelt célja az
Alapítványnak ifj. gróf Andrássy Gyula és felesége végső nyugalomra helyezése a családi
hagyományok és őket megillető protokoll szerint az Andrássyak volt családi birtokán. 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 2020. évben teljesültekről az alábbi tájékoztatást
adjuk:
1. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány és a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft
együttműködésében, 2018. október 26. rendezett konferencia előadásainak szerkesztett
változatát állította elő „Magyarország 1918. Az osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi
Magyarország utolsó éve” címmel.
A napjainkban zajló megemlékezések súlypontja általában maga az 1919-es békekonferencia,
az ott született, a magyarság számára tragikus és még a ma élő nemzedékek számára is
annyira fájdalmas döntések és következményeik bemutatása. Az okok azonban a közvetlen
előzményekben, az Osztrák-Magyar Monarchia 1918. őszi összeomlásában, valamint a
világháborúhoz vezető folyamatokban és a háború alatt – komoly vitákban - született
döntésekben rejlenek. A konferencia megvizsgálta az elmulasztott alternatívákat is, pl. egy
különbéke lehetőségét, továbbá azt, hogy a szomszéd népek aktivitása és agresszivitása
magyar részről miért nem váltott ki eredményesebb ellenreakciókat.
A konferenciakötet ki nem mondott célja, hogy a kortárs közönség soraiból minél többen
birtokba vegyék azt az üzenetet, amelyet ifj. gróf Andrássy Gyula emlékirataiban is
megfogalmazott: „A mai háború irtózatos következményei remélhetőleg arra fogják a népeket
hangolni, hogy a nemzetközi viszonyok elintézésére békés módot találjanak”. Ifj. gróf
Andrássy Gyula szavai ma is időszerűek, és megszívlelendő tanáccsal szolgálnak
diplomatáknak és politikusoknak egyaránt.
2. 2020. október 17-én, a vírushelyzet ellenére szép számmal megjelent (az előírásnak
megfelelően maszkot viselő) közönség előtt került sor az ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány
szervezésében, a Magyarország 1918. Az Osztrák–Magyar Monarchia és a történelmi
Magyarország utolsó éve című tanulmánykötet bemutatójára a Magyar Nemzeti Múzeum
Dísztermében.
A könyvbemutatóval is emlékeztünk az 1918. sorsdöntő évre, illetve az első világháború
utolsó időszakára, amely a Habsburg császári és királyi család és Magyarország számára is

szomorú korszakot jelentett, emlékeztünk ifj. gróf Andrássy Gyula áldozatos törekvéseire,
hogy Magyarországot a béke felé vezessék.
Habsburg-Lotaringiai György főherceg nagykövet a könyvbemutató kapcsán is kiemelte azt a
fontos üzenetet, idézte Édesapját: „Aki nem tudja, honnan jön, nem tudja, hova megy, mert
nem tudja, hol van ebben a pillanatban.”
3. Az Alapítvány költségviselésében, megkutatta Ifj. gróf Andrássy Gyula és felesége
Andrássy Gyuláné született Zichy Eleonóra grófnő földi maradványait az ideiglenes
temetkezési helyen, Polgárdi volt Batthyány kastély parkjában. 2019. április 16-án az ifj. gróf
Andrássy Gyula sírdomb-kripta feltárása valósult meg dr. Susa Éva biológus-antropológus
szakértő vezetésével.
Az előkerült földi maradványok végső nyugalomra helyezése 2020 évben sajnálatosan nem
történhetett meg. Bízunk benne, hogy az Andrássy kastély és kastélypark felújítása során az
Andrássy sírkápolna építkezése megkezdődhet és az alapítványi kiemelt cél is megvalósulhat.
4. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célkitűzése, hogy Budapesten létrejöjjön egy
nemzetközi posztgraduális Diplomata-és Politikusképző Akadémia (DPA).
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
nagykövete 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.

