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Tisztelt Polgármester Asszony! Főherceg Úr! Igazgató Úr! 

Hölgyeim és Uraim! 

 

Itt a makói könyvtárban és mindazok, akik közvetítés révén kapcsolódnak a mai kiállítás 

megnyitó programjába, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindnyájukat. 

Itt a Habsburg Ottó Alapítvány által első ízben Makón sorra kerülő kiállításán, amely 

Habsburg Ottó életútját és örökségét kívánja bemutatni. Makó városa számtalan híres polgárt 

adott a világnak, ahogy polgármester asszony is csak felcsillantott egyet-, kettőt közülük és 

számos tekintélyes személyt fogadott polgárainak sorába, köztük Habsburg Ottót is, akiket azt 

köt össze, hogy tevékenységük, Makó érdekében végzett szolgálatuk által méltóvá váltak a 

díszpolgári címre. Habsburg Ottó is életművével, életútjával méltóvá vált arra, hogy Makó 

városa polgárainak sorába iktassa.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A ma megnyitásra kerülő kiállítás segítségével bejárhatjuk Ottó főherceg életútját, 

megismerhetjük gondolatait politikáról, közéletről, hitről, családról. Gondolatait Európáról, 

annak jövőjéről, és hazájának tekintett és szíve mélyéről szeretett Magyarországról, 

kapcsolatáról az Őt díszpolgárai sorába iktató Makóhoz.  

Bepillantást kaphatunk életének szinte minden fontosabb pillanatába. Attól kezdve, hogy részt 

vett kisgyermekként apja, IV. Károly magyar király koronázásán, ami ahogy írja, mély 

benyomást tett rám. Valószínűleg az utolsó nagy szertartások egyike volt, amelyet 

Magyarországon tartottak, és amelyben még egyszer megmutatkozott az államnak az egysége. 

S minden bizonnyal mély benyomást tett rá az a pillanat is, amikor hat esztendő múlva apja 

temetésén édesanyja, Zita királyné a temetést követően szinte útravalóként ellátva fiát a 

következőképpen szólt hozzá: 

Most rajtad van a felelősség. Meg kell felelned neki. És ez a felelősség végig kísérte 

Habsburg Ottó egész életútját. Ahogyan egy interjú során fogalmazott, olyan családból 

származom, amely már hatszáz éve van a politikában. Már a génjeink is olyannyira 

átalakultak, hogy az embernek egyszerűen politikussá kell válnia. Számomra a politika 

mindenekelőtt felelősséget jelentett.  

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Amikor Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy létrehívja a Habsburg Ottó Alapítványt, 

tisztelegni kíván egy olyan életmű előtt, amely korszakos jelentőségű, egy egész évszázadot 

átölel, és egyúttal kifejezi a Habsburg család kötődését Magyarországhoz. Habsburg Ottó 

tevékenysége példaértékű minőséget képvisel az európai politika aspektusából nézve is. Az 

európai egység rendíthetetlen gondolatának híveként, az általa vezetett páneurópai mozgalom 

egységes Európája mindmáig azt jelenti, hogy a kontinens népei megőrzik nemzeti, kulturális 

önazonosságukat, nyelvükkel, kultúrájukkal gyarapítják, színesebbé és értékesebbé teszik a 



földrész kultúrkincsét. A páneurópai mozgalom által megvalósítandó egységes Európa, tehát 

semmiképpen sem jelenti a népek, kultúrák valamifajta olvasztótégelyét. Ebben a tekintetben 

is azonosságokat fedezhetünk fel a Habsburg Ottó által képviselt Európa és a Magyar 

Kormány Európa politikája között. Egyfelől minden létező fórumon szorgalmazzuk és 

támogatjuk azt, hogy a kontinens népei egyesítsék erejüket a hagyományos európai értékek és 

a hagyományos európai életforma megvédése érdekében. Másfelől szilárd meggyőződésünk 

és a tények is azt mutatják, hogy a XXI. század sikeres Európájának kiindulópontja ma 

Közép- Európa, a Kárpát- medence népeinek kooperációjában rejlik. Ennek alapja pedig az 

állami szuverenitás elve, a nemzeti közösségek önazonossága iránti jogos igények támogatása 

és az egymást tiszteletben tartó szolidáris együttműködés. Ahol az egyenrangú nemzetek 

egymással közösséget vállalva ám mégis önállóan alakíthatják saját sorsukat, jövőjüket.  

Engedjék meg, hogy ezekkel a gondolatokkal köszönjem meg a Habsburg Ottó 

Alapítványnak, Makó városának és minden közreműködőnek, hogy létrejött ez a nagyszerű 

kiállítás, amelyet ma ünnepélyesen megnyithatunk.  

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

 

 

 


