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„Mindig hálát adtam Istennek…” 

„Bármilyen körülmények között.” 

Nevemért és szolgálataimért egyaránt.” 

„Az állam tartalma az, ami számít 

és azt kell szolgálnunk. 

S a mi feladatunk, hogy a jövő generációk érdekében működjünk!” 

 

Őexcellenciája Főherceg Úr! 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

Országgyűlési Képviselő Úr! 

Elnök Úr! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Nézőink! 

 

Habsburg Ottó főherceg, elnök családi tradícióról írt visszaemlékezéseinek 

gondolatával köszöntöm Önöket, hálát adva én is Istennek, hogy nagy múltú városunk 

Pulitzer, Galamb József, Páger Antal szülőföldjén, a költői útján induló József Attila 

szerelmes városában a közművelődés és közélet tavaly átadott Makovecz-templomában 

kelthetjük életre Habsburg Ottó családi és közéleti örökségét.  

Megtiszteltetés számunkra, hogy a Habsburg Ottó Alapítvány által megjelenített 

vándorkiállítás első állomásaként városunk adhat helyet. 

E mai kivételes alkalommal akár emlékezhetnénk egy majd 500 évvel ezelőtt 

történt eseményre, mikor 1527-ben magyar királlyá koronázták I. Ferdinándot, az első 

Habsburg-házból való uralkodót.  
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De felidézhetnénk azt a 1857-es május esti vacsorát, mikor makói asszonyok 

túróslepényével kínálták meg a kígyósi Wenckheim – kastélyban I. Ferenc Józsefet és 

világszép feleségét, Erzsébet királynét. A 10 makói menyecske a hírös makai 

túróslepényből kínálták a császári párt, akiknek a jellegzetes sütemény annyira ízlett, 

hogy köszönetük jeléül minden makói asszonynak egy 10 koronás aranyat adtak. A 

makóiak halálukig őrizték az aranyakat, s e történetet még ma sokan ismerik a 

városukban. 

Beszélhetnénk arról is, hogy 1912-ben a mezőhegyesi pusztákon hogyan mutatták 

be a makói legények huszártudományukat Ferenc Ferdinánd trónörökösnek az általa 

vezetett császárgyakorlaton. Az uralkodóház tagjai ekkor voltak legközelebb Makóhoz. 

 

Három évtizeddel ezelőtt azonban valóban városunk földjére lépett a Habsburg-

ház korunkban legelismertebb képviselője, Habsburg Ottó. 

1991 őszén városunk díszpolgári címmel ismerte el azt a hatalmas munkát, melyet 

Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnökeként az Európa Parlamentben kifejtett, hogy 

Magyarország mihamarabb az európai közösség tagjává válhasson. Dr. Sánta Sándor 

polgármester elődöm köszöntőjében Makó város szerelmeseként üdvözölte „Európa 

szerelmesét”, a főherceget.  

Habsburg Ottó legfőbb küldetésének üzenetét osztotta meg az ott jelenlévőkkel; 

azt a páneurópai gondolatot, melynek nagyszerűségét sokan elismerték, s a nagy 

gondolkodók hitték: „Európa egy és oszthatatlan”; „Európa egysége megvalósítható”. 

Keresztény közéleti személyiségként hivatása összeforrt küldetésével, hogy 

Teremtője arcává legyen egységéért való törekvésben, európai felelősségvállalásban, 

szolidaritásban. Nyitott ésszel és hívő szívvel szolgálta mindvégig az egység 

megvalósítására való törekvést. 

Habsburg Ottó elnök úr megköszönve a kitüntető cím adományozását esküszerű 

ígéretet tett a makóiak előtt:  
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„mindent meg fogok tenni, amíg Isten erőt ad, 

hogy szolgáljam ennek a népnek az érdekét, 

s tovább működjek azért, 

hogy egy egységes Európában 

megint egy boldog Magyarország legyen!” 

 

 

Ezen első látogatás – melynek emlékét a Múzeum kertjében felavatott Erzsébet 

királyné szobor és a Szent István Egyházi Iskola épülete a mai napig őrzi – egy hosszú 

évekig tartó kapcsolat kezdőpontja volt. 

 

„A mai napon a szoboravatás mutatja meg azt; 

visszanyertük szabadságunkat, 

visszatértünk szép és dicső tradíciós utunkra. 

Magyarország jövőjét szimbolizálja az emlékmű.” 

 

– hangoztatta a szobor leleplezésekor. 

A Szent István Egyházi Iskola táblaavatóján, a kápolna felszentelésekor bátor és mély 

megérintődéssel szólt a jelenlévőkhöz: 

 

„azon a földön állni, ahol a mi halott prímásunk, Mindszenty, 

kiállt nemzete, egyháza, vallása jogaiért, 
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csak azt mondhatom, győzött: mert újból szentelünk iskolát. 

Csak Istennek tudunk hálát adni érte, hogy megértük ezt a napot!” 

 

A dicső magyar és keresztény tradícióra kérte az intézményben Isten áldását. 

Szavai különös erővel hatnak ma ránk, amikor a keresztény kultúra elleni támadások 

összefogásra hívják meg az Európai nemzeteket! 

 

A következő évben, 1992-ben régi barátjának és harcostársának, a makói Eckhard 

Tibor emléktáblájának felavatására érkezett Elnök Úr Makóra. 2000-ben kétszer is járt 

városunkban. Tavasszal lánya is elkísérte, majd decemberben a belvárosi plébánián 

ünnepelte meghitt körben 88. születésnapját. Ekkor nem csak a templomkertben 

felállított Immaculata szobor megáldásán, hanem a másnap délelőtti Kristoffy József 

belügyminiszter emléktáblájának felavatásán is ő volt a díszvendég. 

 

A Habsburg-ház és a makóiak kapcsolata Habsburg Ottó 2011-ben bekövetkezett 

halála után sem szakadt meg. Ékes bizonyítéka ennek, hogy Habsburg György – aki az 

első, 1991-es makói látogatásán is elkísérte – 2012 őszén, mint Magyarország rendkívüli 

és meghatalmazott nagykövete avatta fel a katolikus gimnázium nyelvvizsga centrumát.  

 

2017 nyarán ismét ellátogatott Makóra Habsburg György. Erzsébet királyné 

születésének 180., megkoronázásának 150. évfordulójáról emlékezett meg ekkor a 

múzeum. A kiállítást Habsburg György nyitotta meg, magyarul emlékezve meg a 

szépséges királynéról. 

„Erzsébet királyné betért Makóra a művészetek erejével!” 

 

Tisztelt Jelenlévők! 
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Kedves Nézőink! 

 

Hálatelt szívvel mondok köszönetet az alapítvány kuratóriumának, hogy városunk 

díszpolgárának, Európa „világi prófétájának” szellemiségét vándorkiállításban mutatja 

be hazánk különböző településein. 

A fáradhatatlan próféta egy hónapig most megpihen városunkban, aki sosem volt 

kényelmes ember, aki tudta (belátta), hogy kibékíthetetlen konfliktus van sokszor 

küldetése és a hatalom között, aki elítélte a rosszat, a megosztottságot, aki rámutatott 

Európa sebeire, anélkül, hogy (saját szavaival élve) „megtéríteni” akarná a 

hatalmasokat. 

Hite határtalan volt abban, hogy több mint ezeréves kereszténységünk segítségével 

és együtt, egységben, jobbá tehetjük Európát. 

 

Mennyire igazak és örökérvényűek ma is ezen gondolatai. 

 

A Béke emberének szelleme érkezett ma közénk, a kibékülésé. A 

különbözőségekben is a JÓT kereste, azt ami erősíti, növeli identitásunkat. De ami 

bennünket egyesít, arról így ír: 

 

 

„Ami eggyé tesz bennünket, a közös európai kultúra, 

a közös európai szabadság, így nekem a hazám Európa. 

De ha én Magyarországról beszélek, 

akkor én a hazáról is beszélek. 

Így a haza szinonimái életemben Európa és Magyarország.” 
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Kedves Vendégeink! 

Drága-jó Főherceg Úr! 

 

Egy emberi életpályára, életútra visszatekintve a gondolatok, a tettek mögött 

mindig fürkészem magát az embert. Meglátni és másokkal láttatni azt a teremtményi 

jóságot, amelyet kezdetektől elültetett belénk a Teremtő. 

A kislánykori álomképem a hercegekről ma már mást tükröz: Nem a vagyoni, 

rangi gazdagságot szemlélteti, sokkal inkább a generációkon átívelő, mérhetetlenül 

gazdag családi hagyományt, apáról fiúra szálló felelősségvállalást. 

Hogyan gazdálkodtak a talentumokkal? 

Habsburg Ottó főherceg az elvetett jó magot terebélyes fává növesztette. 

Álljon példaként e kiállítás által is előttünk úgy, ahogyan ő kívánná: békét, 

egységet, szolgálatot teremteni családjainkért, hazánkért, keresztény Európánkért.  

 

„Amíg tiszta a lelkiismeretünk, nem lehet igazi a kudarc.” 

 

Isten adja, hogy így legyen! 


