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Családi állapot: Nıs, 7 gyermek 

  

Dr. Habsburg Ottó ıfelsége és kedves felesége Regina hercegnı elıször tavaly nyáron jártak 
közöttünk. E látogatás alkalmával élénken érdeklıdtek múltunkról, jelenünkrıl, munkánkról, e kis 
horvát közösség mindennapjairól, s ezen túlmenıen itt a határ mentén élı horvátokról. E látogatás 
mélyen meggyızött arról, hogy múltunk elismerésével, tiszta erkölccsel, az anyanyelv 
megırzésével, a hagyományok ápolásával, szorgalommal és becsülettel lehet igazán otthont, hazát, 
vagy közös Európát építeni. A történelemben mindig voltak dolgos, becsületes emberek, akik a 
maguk területén végzett szívós, kitartó, színvonalas és lelkiismeretes munkájukkal segítették és 
segítik céljaink megvalósítását. Dr. Habsburg Ottó mindig is fennen hangoztatta 
Magyarországhoz, a magyarsághoz való tartozását, az e hazában élı nemzetiségek elismerését. 
Vitathatatlan érdemei vannak abban, hogy az elmúlt 10-12 esztendı olyan esélyt adott, amely 
reálisan megalapozhatja számunkra a békességet, boldogságot, a késıbbi jólétet, akár az Unió 
közösségén belül. 
Tudjuk, hogy mindezt csak úgy érhetjük el, ha valamennyien összefogunk és megırizzük hitünket, 
anyanyelvünket. 



Und: A község önkormányzata elıször adományozott díszpolgári címet 

Elismerés Habsburg Ottónak 

Undon szombaton délelıtt díszpolgárrá avatták dr. Habsburg Ottót, a Páneurópai Unió 
elnökét. A jeles eseményre - amelyen részt vett számos ismert közéleti személyiség is - 
szentmise keretében, a katolikus templomban került sor. 

Und az elmúlt héten ünnepre készült. A háromszáznyolcvan lakost számláló kis faluban 
többségében határ menti horvátok élnek, akik híven ırzik nyelvüket, kultúrájukat. Az óvodában 
ma már a határ menti horvátot tanulják, s nem a rendszerváltás elıtti úgynevezett szerb-horvát 
irodalmi nyelvet. Az undi horvát egyesület tamburazenekara és tánccsoportja ma már országos 
hírő és Európa számos országában tették ismertté falujuk nevét. 
Und önkormányzata ez év júliusában döntött úgy, hogy a falu történetében elıször díszpolgári 
címet adományoz. A választás dr. Habsburg Ottóra esett, aki korábban már járt a többségében 
horvátok lakta településen és élénken érdeklıdött életük iránt. 

 
Dr. Habsburg Ottó életmővéért és a kisebbségek iránti elkötelezettségéért 

a római katolikus templomban vette át a község önkormányzata által adományozott díszpolgári 
címet 

Az ünnepi rendezvényre a katolikus templomban magyar és horvát nyelvő zenés szentmisén került 
sor - a helyi tamburazenekar közremőködésével -, ahol Guzmits Ferenc polgármester méltatta a 
Páneurópai Unió elnökének életútját. A képviselı-testület határozatát ismetetve kiemelte, dr. 
Habsburg Ottó életmővével és a kisebbségek iránti elkötelezettségével érdemelte ki, hogy Und 
díszpolgára lehessen. 
A kitüntetett láthatóan meghatódottan fogadta el a díszpolgári címet és válaszbeszédében 
történelmi áttekintést adott a magyar-horvát kapcsolatokról, hangsúlyozva, hogy a két nemzet - bár 
voltak kisebb nézeteltéréseik együtt és külön-külön is sokat tett az európai értékek megmentése, 
megırzése érdekében. 
- A jövıben minden politikai tekintélyemet latba vetem, hogy Horvátország minél elıbb az 
Európai Unió tagja lehessen - jelentette ki dr. Habsburg Ottó. - Ez nem a horvátok, hanem 
Magyarország érdeke is. 



 
A díszpolgári címet tanúsító oklevelet Guzmits Ferenc polgármester adta át a Páneurópai Unió 

elnökének. 

Karagic Mihály, az Országos Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke a magyarországi horvátok 
nevében köszönte meg Habsburg Ottó érdekükben tett fáradozásait. Ivanics Ferenc országgyőlési 
képviselı, a megyei önkormányzat alelnöke köszöntıjében kitért az 1989-es Páneurópai Piknikre 
is, gyermekkorából származik, mert amelynek fıvédnöke volt Und díszpolgára. 

Dr. Habsburg Ottó és Und kapcsolatáról Guzmits Ferenc elmondta, az elmúlt nyáron látták elıször 
vendégül a falu elsı díszpolgárát. Akkor az uniós csatlakozásról tartott elıadást. Hosszasan 
érdeklıdött az undi horvátság múltjáról, jelenérıl. Ekkor derült ki, hogy horvát kötıdése még 
gyermekkorából származik, mert Fflsıpulyai (Oberpullendorf) horvát nemzetiségő házitanítója 
volt. 
- Úgy érezzük, a horvát nemzetiség egy kicsit talán közelebb áll a szívéhez, mint a többi - 
fejtegette a polgármester. - Segítséget is ígért - nem közvetlenül Undnak, hanem - a magyarországi 
nemzetiségeknek, hogy az unión belül se kerülhessünk hátrányos helyzetbe. İfelségében egy 
nagyon kedves, barátságos, közvetlen, a mások gondját mélyen átérzı embert ismertünk meg. A 
fentiek miatt választottuk ıt. Ismereteim szerint Európában Und az elsı horvát település, amely 
díszpolgárává fogadta. 
A nyolcvanéves Prikaszovits Antalné, Ágnica (Ágnes) néni is ott volt a templomban a felemelıen 
szép ünnepségen. 
- Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk Habsburg Ottó. Hogyne, hiszen nagy segítınk. Sokan 
irigyelnek bennünket, hogy elfogadta egy ilyen kis falu elismerését. Tavaly ismertem meg. 
Mindenkivel kezet fogott. Nagyon szimpatikus ember. Olyan, mintha horvát lenne. 
Nem csak az undiaknak fontos esemény dr. Habsburg Ottó undi díszpolgárrá avatása - jelentette ki 
lapunk érdeklıdésére Karagic Mihály. - Fontos jelzése a magyar-horvát kapcsolatoknak, szerepe 
lehet Horvátország és az Európai Unió kapcsolatában, mert tudni kell, hogy ıfelsége nagy 
tisztelıje a horvát nemzetnek. Tevékenysége során nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy 
Horvátország a következı körben csatlakozhasson az unióhoz, hogy megszőnjön a határ 
országaink között. 

Táncosok és tamburások 

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat, egyben az undi Horvát Egyesület elnöke, Koloszár István elmondta, a Vidám 
Gradistyei (határ menti) mővészeti csoportnak - a táncosoknak és a tamburásoknak - közel hatvan tagja van. Az 
egyesület 1990-ben alakult meg, de a tánccsoport már 1974-tıl mőködik. 

Horváth Ferenc 
Kisalföld 

  



Lehet megbékélés a nemzetiségek ügyében 

Az ünnepséget követıen dr. Habsburg Ottó válaszolt a Kisalföld kérdéseire. 
- Mit jelent az Ön számára egy horvát közösség elismerése? 
- Számomra nagy megtiszteltetés, hogy Und díszpolgára lehetek. Aki ismeri országunk történetét, 
az tudja, milyen nagy szerepük volt a horvátoknak az elmúlt évszázadokban, és hogy milyen 
lojálisan szolgálták a közös ügyet. 
- Európa történelme azt tanítja, a nemzetiségek elismerése, egyenjogúsításuk az anyanemzet 
tagjaival, a békesség forrása. Ennek ellenére Európában még sok országban éri hátrány a 
kisebbségeket. 
- No persze. Nézze kérem szépen, az egészen természetes, hogy lassú a haladás, hiszen 
évszázadokon keresztül azt tanították nekünk, hogy nemzeti államokra van szükség. 
- Ön hogyan látja a magyarországi nemzetiségek helyzetét? 
- Kérem szépen, eléggé jó a helyzetük. A múlttal szemben nagy a haladás, és remélem, a 
folyamatnak még nincs vége. 
- Vé1eménye szerint lehet megbékélés az erdélyi magyarság ügyében Magyarország és Románia 
között? 
- Igen. Tíz évvel ezelıtt elképzelhetetlen lett volna, hogy Szlovákiában magyar legyen a 
miniszterelnök-helyettes. Remélem, hogy nemsokára Romániában is megváltozik a helyzet. Mert 
úgy érzem, a mostani román politika nem fogadja el a sötét nacionalizmust. 
- Magyarország milyen szerepet játszhat majd az Európai Unióban? 
- Hallatlanul fontos szerepe lehet, ha mindenki komolyan veszi feladatát. A befolyásolás ugyanis 
nagyon egyéni. Az egész politikánkat bizonyos célokra kell irányítani. Most úgy érzem, 
Magyarországnak a legelsı feladata, hogy segítse a horvátokat bejutni az EU-ba. 

  

Forrás: Kisalföld, 2003 november 17.  



Dr. Habsburg Ottó önéletrajza 
  
Született Reichenauban, Alsó-Ausztriában, 1912. november 20-án, Károly, Ausztria fıhercege 
(késıbb Ausztria császára, Magyarország, Csehország, Horvátország stb. királya) és Zita, 
Bourbon-Párma hercegnı legidısebb fiaként. Ausztriában él 1919 márciusáig, utána Svájcban 
1921 végéig, majd 1922 közepéig a portugál Madeiéra szigetén, ahol 1922. április 1-én meghalt 
Károly király. 1929-ig otthona a spanyolországi Lequetio, majd 1939-ig a belgiumi 
Steenockerzeel. A vándorlás oka az osztrák Habsburg-különtörvény volt, amely számőzte a 
családot Ausztriából, és egyben elkobozta minden vagyonát. Csak 1966-ban térhet vissza 
Ausztriába az Osztrák Legfelsı Közigazgatási Bíróság ítélete nyomán. 1939-ben Párizsban 
tartózkodik, 1940-44 között Washingtonban, 194454 között - néhány Ausztriában töltött hónap ki 
vételével 1945-ben - Franciaországban és Spanyolországban. 1954 óta a felsıbajorországi 
Pöckingben él. 1951-ben házasságot köt Regina Sachsen- Meiningen hercegnıvel; hét gyermekük 
van öt lány és két fiú (Károly és György). 
  
Tanulmányok Magyar és osztrák tanrend szerinti érettségi Spanyolországban, egyetemi 
tanulmányait Belgiumban, a Löweni Egyetemen végzi. 1935-ben megszerzi a politika és 
társadalomtudományok doktora címet. 
  
Politikai tevékenysége 1933-tól harcol a nemzeti szocializmus ellen, ezért az Anschluss után 1938 
márciusától körözik. 1936 óta tagja a Páneurópai Uniónak, 1940-44 között ennek képviselıje 
Washingtonban, különös tekintettel volt az Osztrák- Magyar Monarchia népeinek érdekvédelmére. 
1942 után nagy erıfeszítéseket tesz, hogy megakadályozza a németek kiőzését a Szudéta-vidékrıl 
és keleti területekrıl. A háború után röviden Ausztriában tartózkodik, ahonnan a szovjet megszálló 
hatalom kérésére kiutasítják. Folytatja az európai egység érdekében végzett munkáját a 
Nemzetközi Páneurópa Unió vezetıségében e szervezet alapítója, Richard Coudenhove-Kalergi 
gróf oldalán. 1957-tıl a Páneurópa Unió alelnöke, Coudenhove- Kalergi 1973-ban bekövetkezett 
halála után annak elnöke. 1979. június 10-e óta az Európai Parlament tagja; a bajorországi CSU 
(Keresztény Szociális Unió) listáján választották meg. A parlamentben az EVP (európai 
keresztény demokraták) frakciójának szóvivıje a Külpolitikai és Biztonsági Bizottságban, a 
Magyar Delegáció elnöke, a Jogi Bizottság tagja. 1989. augusztus l9-én Sopron mellett az osztrák-
magyar határon megtartott Páneurópai Piknik fıvédnöke, ahol leánya, Walburga átvágta a 
vasfüggönyt. Ezt közel 700 német KeletNémetországból felhasználta a legnagyobb 
tömegmenekülésre a Berlini Fal megépítése óta. Ez volt az utolsó lökés a kommunizmus 
széteséséhez. 
  
Tudományos és publicisztikai tevékenység Eddig 34 könyve jelent meg hét nyelven történelmi, 
politikai és szociálpolitikai témakörben, különös tekintettel az Európapolitikára. Számos elıadást 
tartott minden földrészen, kivéve Ausztráliát, és számtalan cikket publikált, 1953 óta 21 napilap 
közli 5 nyelven heti világpolitikai krónikáit. Tudományos tagságok és kitüntetések Az Académie 
des Sciences Morales et Politiques, Institut de France - Párizs, a Real Academia de Ciencias 
Morales y Politicas - Madrid, az Academia da Cultura Portugesa - Lisszabon, az Academia 
Mejicana de Derecho Internacional - Mexikó, valamint az 
Académie du Royaume du Maroc - Rabat tagja; a portugál Instituto de Estudios da Marinha és a 
Jeruzsálemi Egyetem tiszteletbeli tagja; a bogotái, Nancy-i, tampai, Cincinnati-i, ferrarai 
egyetemek valamint a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a budapesti ELTE díszdoktora stb. 
Érdemrendek és kitüntetések A pápai Gergely-rend szalagos, csillagos nagykeresztje, Bajor 
Érdemrend, Luxemburgi Aranyoroszlán Nagykereszt, a spanyol III. Károly-rend nagykeresztje, 
Afrika Érdemrend, a Német Szövetségi Köztársaság Nagy Szövetségi Érdemkeresztje stb. A 
Szudétanémet Szövetség Európai Károly-díja, az Előzöttek Szövetségének díszplakettje a 
nemzetiségi jogok terén és a német kelet érdekében szerzett érdemekért, Médaille du Mérite 



Européen Luxemburg, Robert Schuman-aranyérem 1977, Párizs város aranyérme, Konrád 
Adenauer-díj 1977, Louis Weiss-díj, a zsidó Rágalomellenes Liga (Anti Defamation League) 
Nemzetközi Emberjogi Díja, Bajorország Európa Erme, a Páneurópa Érdemrend Különleges 
Fokozata Stb. 
 


