
„Számos vezetôt sürgetni kellene”
SZEGHALMI ÖRS

––  MMáárr  mmiiéérrtt  aa  mmii  rréésszzüünnkkrrôôll
kkeelllleennee  iitttt  jjóóéérrzzééss??  PPáárr  hhóónnaapp--
jjaa  ppééllddááuull  éépppp  DDééll--TTiirroollbbaann  vvoolltt
aallkkaallmmaamm  bbeesszzééllggeettnnii  aazz  ÖÖnn  ee--
ggyyiikk  jjóó  bbaarrááttjjáávvaall,,  MMiicchhll  EEbbnneerr
EEPP--kkééppvviisseellôôvveell,,  aa  rroommáánniiaaii  mmaa--
ggyyaarrssáágg  üüggyyeeiinneekk  jjóó  iissmmeerrôôjjéé--
vveell..  ÔÔ  aazztt  nnyyiillaattkkoozzttaa,,  ttéénnyy,,  hhooggyy
sseennkkii  nneemm  kküüzzdd  iitttt  sseemmmmiiffééllee
aauuttoonnóómmiiááéérrtt,,  ccssaakk  bbeesszzééllnneekk
rróóllaa,,  hhaa  kkaammppáánnyy  vvaann..

– Hát, Michl barátom egy ki-
csit borúlátó szerintem. Ám ab-
ban igaza van, hogy számos ro-
mániai magyar vezetôt valóban
nagyon sürgetni, lökdösni kelle-
ne, hogy tegyen már valamit,
mozduljon már a közösség érde-
kében is. Egyelôre nem akarok
senkit név szerint megvádolni
passzivitással, remélem, hogy
az elkövetkezendô idôkben ta-
lán aktívabb lesz az érdek-kép-
viseleti munka. Itt Románián
belül, de a világ számos pontján
is vannak nagy lélekszámú ma-
gyar közösségek és befolyásos
magyar csoportok. És valahogy
mégis alig mozdul valami…

––  KKiiccssiitt  hhaassoonnllóó  aa  hheellyyzzeett  aa
bbuukkaarreessttii  nnaaggyyppoolliittiikkáábbaann  iiss..
MMii  aa  vvéélleemméénnyyee  aa  rroommáánn  ááll--
llaammffôô  eelllleennii  ttáámmaaddáássookkrróóll??

– Én nagyon remélem, hogy

mindannyiuk érdekében azok
nyernek, akik nem a múlthoz
való visszafordulást szorgalmaz-
zák. Az elôretekintés a legfon-
tosabb, az itt a lényeg, hogy a nem
is olyan könnyen beindult re-
formokat tovább is lehessen vin-
ni, s ne tudják ezt megakadá-
lyozni azok, akik folyamatosan
ilyen célokat követnek. Nem jó
visszafelé menni.

––  AA  mmaaggáánnéélleett  ééss  aa  ppoolliittiikkaaii
tteevvéékkeennyysséégg  öösssszzeeffüüggggéésseeiirree  ttéérr--
vvee::  ÖÖnn  aa  mmaaggyyaarrookk  iiggaazzii  kkeedd--
vveennccee,,  aazz  aannyyaaoorrsszzáággbbaann  ééss  aa
hhaattáárroonn  ttúúll  iiss,,  ééss  nneemmzzeettkköözzii
sszziinntteenn  uuggyyaannííggyy  ppééllddááttllaannuull
nnééppsszzeerrûû..  MMiivveell  ffooggllaallkkoozziikk  ppoonn--
ttoossaabbbbaann  mmoossttaannáábbaann  aazz  aa  HHaabbss--
bbuurrgg  OOttttóó,,  aakkii  mmaajjddnneemm  mmaaggyyaarr
uurraallkkooddóó,,  kkééssôôbbbb  mmaajjddnneemm  ááll--
llaammffôô  iiss  lleetttt??

– Mostanában én már inkább
egymagam szeretek tevékeny-
kedni, nem pedig különféle szer-
vezetekben. Így igaz: rengeteget
utazom, számos konferencián,
fórumon veszek részt. Nagyon
sok európai és nemcsak európai
vezetô politikus tartozik a bará-
taim közé. Velük is szívesen ta-
lálkozom. Ugyanakkor számos
úgymond civil rendezvényen is
részt veszek. Egyik kedvencem
Magyarország, ahol manapság is
lakossági találkozókra járok. És

magam is úgy látom, a rokon-
szenv megmaradt irántam. En-
nek nagyon örülök. És hát ott
van a családom, amelyik a poli-
tikai tevékenységemet továbbvi-
szi. Hét gyerekem és huszonhá-
rom unokám van. Egyik unokám
katalán politikus. A lányom svéd
képviselô, éppen most például
Macedóniában van, a svéd parla-
menti küldöttség vezetôjeként. A
fiam, György pedig a Magyar Vö-
röskereszt elnöke és az államfô
külpolitikai tanácsosa. Ôk Magyar-
országon is telepedtek le a fele-
ségével. Magam is nagyon szere-
tem Magyarországot, ez a szívem
csücske. Ennek az államnak, ké-
rem, presztízse van világszerte.
Ezt a kicsi országot becsülik, s
másként tekintenek rá, mint a
volt keleti blokk más államaira.

––  VVaajjoonn  mméégg  mmiinnddiigg??
– Most ugyan gondok vannak

valóban, ám a magyar presztízs
még megvan. A világ nem felej-
ti el, hogy ez az ország végigküz-
dött például egy 1956-ot, és olyan
komoly embereket adott a világ-
nak, mint mondjuk Mindszenty
József volt. Hiszem, hogy az or-
szág most is talpra áll majd,
csak hinni kell és jó szívvel len-
ni a haza iránt, ez adhat erôt.
Nem lehet nem szeretni Magyar-
országot.

Háború és béke: válság kívül, válság belül
SZEGHALMI ÖRS

––  AAzz  eellôôbbbb  aazz  oorroosszz  ttöörreekkvvéé--
sseekk  eelllleennssúúllyyoozzáássáárróóll  bbeesszzéélltt
((lldd..  ffeennnneebbbb  ––  sszzeerrkk..  mmeeggjj..))..  VVaann--
nnaakk  aazzoonnbbaann  eelllleennkkeezzôô  iirráánnyy--
bbaa  hhaattóó  bbeellssôô  ttéénnyyeezzôôkk  iiss  aazz  ee--
ggyyeess  áállllaammookkbbaann..  HHooggyy  mmoosstt
ccssaakk  aazz  ÖÖnn  áállttaall  eemmllíítteetttt  kkeettttôônnééll
mmaarraaddjjuunnkk,,  RRoommáánniiáábbaann  aa  hhaa--
ttaalloomm  ttööbbbb  kkééppvviisseellôôjjéétt  iiss  aazz--
zzaall  vvááddoolljjáákk  mmaannaappssáágg  iiss,,  hhooggyy
aazz  oorroosszzookk  kkeezzéérree  jjááttsszziikk,,  ppee--
ddiigg  aa  hhaarrddccoorree  mmoosszzkkoovviittaa  IIllii--
eessccuu--rreezzssiimm  ––  lleeggaalláábbbbiiss  ffoorrmmáá--
lliissaann  ––  mmáárr  lleekköösszzöönntt..  MMaaggyyaarr--
oorrsszzáágg  iirráánnyyííttóóii  ppeeddiigg  ttööbbbb  ttéé--
mmáábbaann  iiss  kkeennddôôzzeettlleennüüll  PPuuttyyii--
nnéékk  mmeelllleetttt  ffooggllaallnnaakk  áálllláásstt..

– Együttmûködôk, azaz kol-
laboránsok valóban vannak, és
sajnos a rendszerváltás óta is
megmaradtak. Komoly gazda-
sági és politikai összefonódá-
sok ezek. És mégis nagyon so-
kat lehetne tenni ellenük, ha

az EU egyszerûen összefogna
és az orosz expanziós törekvé-
seknek határozottan útját állná.

––  CCssaakkhhooggyy  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó
mmaaggaa  iiss  vváállssáággbbaann  vvaann,,  aammeellyy
áállllaammsszzöövveettsséégg  llééttrreehhoozzáássáábbaann
ÖÖnnnneekk  iiss  kkoommoollyy  sszzeerreeppee  vvoolltt
aannnnaakk  iiddeejjéénn……

– Ezek azonban belsô gon-
dok fôleg. Tehát kifelé ettôl
még markánsabban érvényesít-
hetne egy komoly proaktív po-
litikát. Azonban a válság, az
tény. Még mindig tart például
az uniós alkotmány megfenek-
lése miatti krízis. Nem is cso-
da: annak idején, még alig ké-
szült el, máris kezembe kap-
tam az EU késôbb népszavazá-
sokra bocsátott alkotmányterve-
zetét. Hát, kérem, az egy vaskos
könyv volt. Persze, hogy a ku-
tya sem olvasta el, hiába ter-
jesztették. Csak Franciaország-
ban több mint egymillió pél-
dányt nyomtattak és osztottak

szét belôle, de késôbbi felméré-
sek szerint a lakosság alig há-
rom százaléka nyitotta ki egy-
általán. Elvégre ki az, aki egy
akkora alaptörvényt akar ta-
nulmányozni, mint a Háború
és béke? A több ország által le-
szavazott alaptörvényt egy 106
tagú bizottság hozta létre: olyan
is lett. A világ leghosszabb al-

kotmánya az észak-koreai. Utá-
na az EU-é. Kérem, ez így nem
megy, holott az uniónak na-
gyon is kell egy alaptörvény,
ez tény.

––  AAmmúúggyy  mmeeddddiigg  bbôôvvüüll  mméégg
aazz  EEUU,,  hhooll  lleesszznneekk  mmáárr  aa  vvéégg--
lleeggeess  hhaattáárraaii??

– Nos, ezt még ôk maguk
sem tudják. Véleményem sze-
rint mindenesetre az még be-
leférne, hogy a volt szovjet ér-
dekszférából kivonjuk azokat,
akik ezt akarják. Nagyon tö-
rekszik például az unióba Grú-
zia, s ottani barátaink felé is
ki kell nyújtanunk kezünket.
Ukrajna is belefér még. Viszont
szerintem Törökország felvéte-
le hiba lenne. Amennyiben ez
utóbbi állammal is tervei van-
nak az EU-nak, akkor egy föld-
közi-tengeri közösség kellene,
amelyben az unió és Törökor-
szág is részt venne, s ott mûköd-
nének együtt.
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KI IS Ô?KI IS Ô?Habsburg Ottó szerint a világ…
Exkluzív interjút adott lapunknak Kolozsváron Habsburg Ottó. A politikus, közíró, az utolsó Habs-
burg-trónörökös, a legutolsó magyar király, IV. Károly gyermeke számos lényeges ügyet érintett.

A dinasztiáról
A Habsburg család (1740-ig, illetve a ma-
gyar trónon 1780-ig Habsburg-ház; 1745-tôl,
illetve 1780-tól Habsburg-Lotharingiai-ház)
Európa egyik legjelentôsebb uralkodói csa-
ládja volt, amely német királyok, német-ró-
mai császárok, cseh, magyar, spanyol és por-
tugál királyok sorát adta. A család tagjai
emellett különbözô idôszakokban számtalan
itáliai és németországi hercegség, választó-
fejedelemség stb. urai voltak. A család ere-
dete a 10. századig nyúlik vissza. A Habs-
burg név a 11. században ragadt az alemann
eredetû családra, amikor II. Ottó (meghalt
1111) a mai Svájc területén, Aargau kanton-
ban, az Aare és a Reuss folyók egybefolyásá-
nál fekvô Habichtsburg grófja lett. Más for-
rás szerint Habichtsburgot Guntram unokája,
Werner építtette, aki egyébként 1002-tôl
már strassburgi püspök volt. A vár neve ma-
gyarul Héjavárat jelent, és innen ered az is-
mert Habsburg családi címer is. A magyar
trónon az elsô Habsburg-házi király 1437 és
1439 között II. Albert volt, aki a felesége,
Erzsébet, (Luxemburgi) Zsigmond magyar ki-
rály és német-római császár lánya révén ju-
tott a magyar trónra (emellett német és
cseh király is volt.) 

Habsburg Ottó teljes neve: Franz Josef Otto
Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Six-
tus Xavier Felix René Ludwig Gaetano Pius
Ignatius von Habsburg-Lotharingen. Ausztri-
ában született az utolsó magyar király, 
IV. Károly gyermekeként. Apját, IV. Károlyt
(Ausztriában: I. Károlyt) 1918-ban Magyar-
országon is detronizálták. Ottó egészen a
második világháború végéig reménykedett a
visszatérésben. A második világháború idején
Washingtonban volt Roosevelt elnök közelé-
ben. Ottani tevékenysége máig nem tisztá-
zott. 1961-ben egy nyilatkozatában végül le-
mondott trónutódlási igényérôl. A Páneuró-
pai Uniónak 1936-tól tagja, 1957-tôl alelnö-
ke, 1973-tól elnöke volt. Immár több mint
30 esztendeje a szervezet tiszteletbeli elnö-
ke. 1979 és 1999 között a CSU frakció man-
dátumával képviselô volt az Európai Parla-
mentben. Nagy szimpátiával kísérte az
1988–1989. évi közép-kelet-európai változá-
sokat. Sokat tett az EU bôvítéséért, ennek
keretében Magyarország csatlakozásáért. A
rendszerváltást követôen az FKGP felvetette
köztársasági elnökké választását, ô azonban
a jelöltséget rendkívül udvariasan elutasítot-
ta. A több nyelven, köztük magyarul is kivá-
lóan beszélô Habsburg Ottó Svájcban, Portu-
gáliában, Spanyolországban, Belgiumban,
Franciaországban és az Egyesült Államokban
is élt, de immár több évtizede német állampol-
gár. A ’30-as években szembefordult a ná-
cizmussal, tiltakozott Ausztria bekebelezése
ellen, így az Anschluss után a nácik üldözték
ôt. A II. világháború idején több ezer zsidó-
nak segített elmenekülni Európából. 1989-
ben egyik szervezôje volt a magyar–osztrák
határon rendezett „páneurópai pikniknek”. Ez
az esemény volt az elôzménye a berlini fal
leomlásának. Munkásságához tartozik 35 po-
litikai és történelmi tárgyú könyv is.

SZEGHALMI ÖRS

––  EElleevvee  kkéérrddééss,,  hhooggyyaann  sszzóóllíítt--
hhaattjjaa  aazz  eemmbbeerr  ÖÖnntt,,  aa  ttrróónnrraa
nneemm  llééppeetttt  ttrróónnöörröökköösstt,,  uuggyyaann--
iiss  aazz  „„ÔÔffeellssééggee””  nneemm  llooggiikkuuss  ééss
ttúúll  ssookk,,  aazz  „„eexxcceelllleenncciiááss  uurraamm””
mmeegg  kkeevvééss……

– Így van: nem lettem ural-
kodó, úgyhogy nem vagyok ô-
felsége. Mindig azt szoktam mon-
dani, szólítsanak, ahogyan tet-
szik. Nem csinálok gondot ilyes-
mibôl, szeretem, ha a lehetôsé-
gekhez mérten megvan a köz-
vetlenség.

––  ÉÉppppeenn  eeggyy  kkiisseebbbbssééggüüggyyii
kkoonnffeerreenncciiáánn  bbeesszzééllggeettüünnkk  KKoo--
lloozzssvváárroonn,,  aahhooll  ÖÖnn  mmeeggddööbbbbeenn--
ttôô  bbeesszzééddeett  ttaarrttootttt,,  ssööttéétt  jjöövvôô--
kkééppeett  vváázzoollvvaa  ffeell..  EEbbbbôôll  kkiiiinn--
dduullvvaa::  mmeellyyeekk  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ééss
aa  rroommáánniiaaii  mmaaggyyaarrssáágg  lleeggnnaa--
ggyyoobbbb  ggoonnddjjaaii  mmoosstt??

– Ahogyan a beszédemben is
elmondtam: válságos idôk elôtt
állunk. Nemcsak a magyarság,
hanem egész Európa. Ezen be-
lül nekünk a leglényegesebb
mostanság a nemzeti önazonos-
ság megtartása, valamint a bé-
ke megôrzése.

––  MMiiéérrtt,,  mmii  ffeennyyeeggeettii  aazz  uu--
ttóóbbbbiitt??

– Oroszország. Már megint.
Oroszország ugyanis a hitleri
útra lépett.

––  AA  mmiiccssooddáárraa??!!
– Szerintem nem túlzás ez

a párhuzam: Moszkva ugyanis
nyíltan keresi már a konflik-
tusokat, és egyre durvább ex-
panziós politikát folytat ismét.
Ott már diktatúra van kialaku-
lóban, és akárcsak Hitler an-
nak idején, ôk is a szomszéda-

ikba kötnek bele elôször, s ta-
lán nem fognak itt megállni.
Ez a magyarságot is érintheti
persze, s ugyanígy az egész Eu-
rópát. Nagyon komoly veszély-
ben van Románia, de Magyar-
ország is, valamint az egész ré-
gió békéje. Elegendô csak a leg-
utóbbi fejleményeket megnéz-
ni: amit Észtországgal csinál-
nak Putyinék, az is kész cirkusz,
s mindannyiunknak ki kell áll-

nunk a kicsi Észtország mel-
lett, amely független akar ma-
radni minden szempontból. De
elôzôleg más államok ellen is
hol gazdasági, hol politikai tá-
madásokat intézett Moszkva,
s ezek nem fognak leállni. Itt
lenne az ideje egy oroszellenes
koalíció létrehozásának, külön-
ben nem tud ellenállni Euró-
pa a feléledt orosz medve táma-
dásainak.

Vizit. Habsburg Ottó a MIDAS kolozsvá-
ri konferenciáján lapunk munkatársaival is
egyeztetett. Rais W. István fôszerkesztônek
(képünkön a politikussal) elmondta: jó lapnak
tartja a Bihari Naplót, és sokrétû elfoglaltsá-
ga ellenére ismeri kiadványunkat. Fôszer-
kesztônk jókívánságait fejezte ki a trónörökös-
nek. Mint tegnap már tudattuk, Szeghalmi Örs
szerkesztô nagyváradi látogatásra hívta meg
Habsburg Ottót, aki jelezte: amennyiben mun-
katársai idôpontot találnak, szeretne a BN ven-
dégeként megismerkedni és elbeszélgetni ol-
vasóinkkal is egy fórum keretében.

Habsburg Ottó nyilatkozik
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Kérdéscsokor: Habsburg Ottó szívesen adott interjút lapunknak a kolozsvári MIDAS-konferencián

AAuuttoonnóómmiiaa……
––  MMiillyyeenn  eessééllyytt  lláátt  ––  hhaa  lláátt
eeggyyáállttaalláánn  ––  aazz  eerrddééllyyii  mmaa--
ggyyaarr  tteerrüülleettii  aauuttoonnóómmiiaa
mmeeggvvaallóóssuulláássáárraa??

– Én nem vagyok barát-
ja a területi autonómiának.
Ehelyett széles körû jogbiz-
tonság kellene az erdélyi
magyarságnak, olyanfajta,
mint Dél-Tirolban. Az a
modell továbbra is.

––  OOtttt  ééppppeennssééggggeell  oollyyaann
mméérrvvûû  tteerrüülleettii  aauuttoonnóómmiiaa
vvaann,,  hhooggyy  mmiinnddeennkkii  aarrrraa
hhiivvaattkkoozziikk  áállllaannddóóaann..

– Igen, de más ott a kon-
junktúra, és más itt. Mivel
az ottani status quo nem ül-
tethetô át a romániai ma-
gyarság területére, legalább
az ottani széles körû jogrend-
szert biztosítania kellene Bu-
karestnek a magyarok szá-
mára.

–– DDee  mmiiéérrtt  aaddnnaa  BBuukkaa--
rreesstt  bbáárrmmiitt  mmaaggááttóóll??  

– Vannak, akik tesznek
ezt-azt a saját magyarjaikért
Bukarestben, de nem min-
denki. A jóérzés nem enge-
di, hogy nevesítsem azokat,
akik semmit nem mozdíta-
nak a magyarság ügyeiért,
pedig elvben a romániai
magyarságot képviselik.


