
ság könyvtára Budapestről szintén idekerül. A padlástér másik szárnyában az eddiginél tágasabb térben 
időszaki kiállításokra nyílik lehetőség, ahol két kisebb terem is rendelkezésre áll. Az egyikben a múze-
umpedagógiai kabinet kapott önálló helyiséget, itt a tanulók szakköreit, vetélkedőit, múzeumi óráit fog-
ják tartani, anélkül, hogy a könyvtár dolgozóinak vagy kutatóinak nyugalmát zavarnák. Megkezdődött 
a múzeumpedagógiai kabinet szintén pályázatból nyert berendezésének beszerzése és elhelyezése is. 

A feszített tempójú munkavégzés időben történt befejezéséért Zsirkai László, az Érdi Városfejlesz-
tési Kft. ügyvezetője és Monori Csaba, az Épkar Kft. építésvezetője felelt. Buttinger Dániel projekt 
asszisztensnek köszönhető a múzeummal és a város lakosságával való jó kapcsolattartás, a propaganda-
tevékenység, amelynek során a múzeum szakemberei városnéző buszkirándulások vezetését is vállal-
ták a városközpont bemutatásán túl, és ezúttal a szokásos éves helytörténeti vetélkedőt is a kft-vel kö-
zös szervezésben végezték. 

A jövő feladata, hogy élve az új optimálisabb lehetőségekkel, a múzeum közművelődési és pedagó-
giai munkáját tartalmilag az eddiginél is magasabb színvonalra emeljék. A múzeumalapító világjáró 
geográfus szakíró, Balázs Dénes egy élő múzeumot álmodott, s ezen munkálkodnak az intézmény dol-
gozói is Kubassek János igazgató vezetésével. A padlástérben Balázs Dénes sokoldalú életművét is sze-
retnénk majd bemutatni egy méltó kiállítás formájában. 

Kovács Sándor 

In memóriám 

A diplomácia királya -
Dr. Habsburg Ottó (1912-2011) 

A Habsburg család neve több mint hatszáz éve egyet jelent a hatalommal és a politikával, ismerjük 
be - inkább negatív, mint pozitív értelemben. Azonban Habsburg Ottó életfilozófiája, államférfiúi tevé-
kenysége teljesen mást mutat. Életére nagyon jól illik Tamási Áron ismert idézete:,tízért vagyunk a vi-
lágon, hogy valahol otthon legyünk benne". Származása miatt száműzetésbe kényszerült, majd újság-
íróként, később politikusként bejárta a világot. Sokrétű tapasztalatra tett szert a politikai és diplomáciai 
élet területén. Európához és szűkebb hazájához mindig hü maradt, és meggyőződéssel, kompromisszu-
mokat keresve képviselte hazája érdekeit, akkor is, amikor mások közönyösen elfordultak, illetve keve-
set tudtak a valós helyzetről. Sokan és sokszor tették fel neki a kérdést, hogy melyik nemzethez tartozó-
nak érzi magát leginkább. „Európa a hazám, de beismerem, hogy vannak országok, ahol otthonosabban 
érzem magam, mint más országokban. Ilyen Ausztria és ilyen Magyarország. Magyarország főleg. Ha 
én Magyarországról beszélek, én a hazámról beszélek!"1 - jelentette ki egy vele készült riportban. 

Habsburg Ottó, IV. Károly magyar király és Zita Bourbon pármai hercegnő gyermekeként 1912. no-
vember 20-án született Ausztriában. Első magyarországi emléke - édesapja koronázása - egész életét 
végigkísérő, meghatározó eseménnyé vált számára. A trónörökös körül gyorsan változott a világ. 
1918-ban megszűnt az Osztrák-Magyar Monarchia, és bár a trónfosztott Károly két ízben is megpróbál-
ta visszaszerezni hatalmát, restaurációs kísérletei kudarcba fulladtak. A családot a portugál Madeira 
szigetére száműzték, ahol 1922-ig, a családfő korai haláláig éltek. A nyolc gyermek iskoláztatása Spa-
nyolországban kezdődött, ahol az előző évek viszontagságai után nyugalmat találtak. A császárnéra ko-
moly felelősség hárult. Szerette volna, hogy legidősebb fia alapos és mindenre kiterjedő oktatásban ré-
szesüljön, ezért nemcsak a helyi szokásokat, hanem az osztrák és magyar gimnáziumi tantervet is figye-
lembe vették. Zita minden igyekezetével a fia hatalomba való visszatérését készítette elő, ezért külön 
hangsúlyt fektetett a politikai, jogi és művészeti képzésére is. 

A fiatal Ottó 1935-ben megszerezte a politika és társadalomtudományok doktora címet. Tehetsége a 
politika iránt korán megmutatkozott, élete során nem egyszer előre látta az eseményeket és pontosan ki 
tudta számítani ellenfelei következő lépéseit. Nemcsak Ausztria sorsát kísérte figyelemmel, de a ma-
gyarországi helyzetről is naprakész információkkal rendelkezett. Több napilapot járatott és magyar po-
litikusokkal, közéleti személyekkel is gyakran találkozott. 1940-ben Roosevelt elnök meghívásának 
eleget téve Washingtonba látogatott, ahol az osztrák függetlenség megteremtésének lehetőségeiről, il-

1 Bokor Péter - Hanák Gábor: Isten akaratából. Corvina Kiadó, Bp., 1991. 56. 
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Ictve a magyar helyzetről, a trianoni békeszerződés revíziójáról is tárgyalt. Politikai kapcsolatait fel-
használva, 1941 után jó barátjával, Eckhardt Tiborral, a Kisgazdapárt Amerikába emigrált elnökével 
azon dolgoztak, hogy Magyarországnak - kedvező feltételek megteremtése mellett - lehetőséget bizto-
sítsanak a hitleri szövetség felbontására. Ottó tájékoztatta Budapestet arról, hogy Erdély sorsa attól 
függ, hogy Románia vagy Magyarország áll-e át elsőnek a szövetségesek oldalára. A tárgyalások elhú-
zódtak, a magyar vezetés tétovázott - Hitler 1944. március 19-én megszállta az országot. 

A háború utáni években Portugáliában, Franciaországban élt. Otthonra azonban a németországi 
Pöckingben talált, ahol feleségével, Szász-Meiningeni és Hildburghauseni Reginával 1954-ben telepe-
dett le. Hét gyermekük - öt leány és két fiú - született. A száműzetésben élő Ottónak szívügye volt, 
hogy minél előbb visszatérhessen hazájába. Ennek érdekében 1961-ben nyilatkozatot írt alá, melyben 
lemondott a Habsburg-Lotharingiai házban viselt tagságáról és az ebből adódó uralmi igényéről. Politi-
kai okok miatt azonban csak 1966-ban léphetett ismét osztrák földre. Magyarországi látogatására még 
több mint másfél évtizedet várni kellett. 

Európai állampolgárnak vallotta magát. A Páneurópai Unió tagjaként, később elnökeként egy egysé-
ges Európa létrehozásán fáradozott. Lépésről-lépésre kapcsolódott be a németországi, majd - 1979-től 
az Európai Parlament képviselőjeként - az európai politikai életbe. Kivételes nyelvtudása komoly se-
gítséget jelentett. Eveken át folyamatosan figyelte a hazai eseményeket. A háború után tisztában volt 
azzal, hogy Magyarország egy elnyomó rendszer uralma alá került, ezért lelkesen üdvözölte és forduló-
pontként értékelte az 1956-os eseményeket. Rádióbeszédében hangsúlyozta, hogy a forradalom, bár el-
bukott, de megvetette alapjait a változásnak. Egy 1987-ben készült interjújában így fogalmazott: „Egy 
szép napon az összes halárok el fognak tűnni Európán belül, és az összes nemzeteknek - biztos vagyok 
benne - lesz önrendelkezési joguk, lesz szabadságuk, és akkor egy egységes Európa megint azt a világ-
szerepet fogja játszani, ami az övé volt a történelem során"2 

72 évnyi kényszerű távollét után az első magyarországi látogatásra 1988. július 13-án került sor. Ma-
gánemberként, családjával és néhány újságíróval Szombathelyen vacsorázott. Ezután egyre gyakoribb 
vizitjeiről már a sajtó is beszámolt, népszerűsége folyamatosan nőtt. 1989 tavaszán hivatalosan, mint a 
Páneurópai Unió elnöke tárgyalt az ország vezetőivel. Még ez év nyarán a Magyar Demokrata Fórum 
meghívására Debrecenbe érkezett. Ekkor született meg a gondolat, hogy Sopronban, a vasfüggöny he-
lyén egy délutánra nyissák meg az osztrák-magyar határt és nemzetközi pikniket rendezzenek. 1989. 
augusztus 19-én a terv megvalósult. Az eseményen Habsburg Ottó személyesen nem voltjelen, de leá-
nya, a szintén politikus Walburga képviselte a családot. A nyitott határon több száz keletnémet állam-
polgár menekült át Ausztriába, és bár ekkor még életben volt a tűzparancs, a határőrség nem avatkozott 
közbe. A történelmi jelentőségű tett - ahogy Habsburg Ottó a későbbiekben megállapította - pozitív ér-
telemben változtatta meg a Magyarországról kialakított képet a világban. 

1989 őszén felvetődött a gondolat, hogy Habsburg Ottót válasszák meg köztársasági elnökké. Az 
ügy érdekében Budapesten százezer aláírás gyűlt össze. A Kisgazdapárt felkérésére azonban nagyon 
udvariasan, de határozottan nemleges választ adott. Döntését azzal indokolta, hogy a kérdést demokra-
tikus választásnak kell eldöntenie, illetve európai képviselőként tehet többet Magyarország jövőjéért. 

1999-ben mondta el utolsó parlamenti beszédét, és bár a nyilvános politikai élettől visszavonult, to-
vábbra is aktívan dolgozott. Nemzetközi kérdésekben kérték tanácsait, előadásokat tartott. Rendkívül 
termékeny publicista voltát több száz újságcikke, előadása, valamint a Habsburg elődökről szóló köny-
vek bizonyítják. A huszadik század egyik legnagyobb politikusa - aki tanúja és aktív szereplője volt ko-
ra sorsfordító eseményeinek, nemcsak felismerte, de lépést is tudott tartani a világ változásaival. Leg-
szívesebben magyar zenét hallgatott és magyar könyveket olvasott. Kedvenc magyar írójának emléket 
állító budapesti előadásán a következőket mondta: „Márai azt hagyta reánk, hogy eljött az idő, nem 
csak tovább és erélyesebben ápolni a magyar nyelvet és a magyar hagyományokat, hanem végre mind-
nyájan kibéküljünk egymással. A magyar jövőt nem fogjuk megalapozni gyűlölettel és bosszúvággyal, 
és nem is a múlt hibái felhány torgatásával. Együtt kell a jövő felé fordulnunk úgy, ahogyan ezt szellemé-
ben Márai is tette 

„Európa gyermeke" 98 éves korában, 2011. július 4-én aludt el örökre, megbékélve, szerettei köré-
ben, pöckingi otthonában. A családi tradícióknak megfelelően, Bécsben a Kapucinusok templomában 
helyezték végső nyugalomra. Szíve - végakarata szerint - Pannonhalmán pihen. Nemcsak hazájában és 
Európában, hanem az egész világon szeretettel és tisztelettel őrizzük emlékét. 

M. Pázmány Kata 

2 Bokor - Hanák i. m. 58. 
1 Pusztaszeri László'. Az utolsó magyar királyfi. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1998. 166. 
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Makovecz Imre erdélyi hagyatéka 
Nekünk, székelyföldieknek megadatott, hogy alkotóművészeiének egy-egy reprezentatív alkotása 

ezen a tájon szervesen nőjön ki a földből. Egyik ilyen műve, a vargyasi református templom (2005) fizi-
kai értelemben is a magyar történelemből sarjadt ki. Az alszegi templom alapkövének elhelyezése al-
kalmával középkori falmaradványra és kőből faragott ablak- és ajtókeretekre bukkantak, ezeket a XIII. 
századból származó kőereklyéket az építész mementóként beépítette az új templom falába. A templom 
megépítését, mások mellett a hollandusok támogatták. Megőrizték a rovásírásos kőből faragott keresz-
telő medencét is, amely amellett, hogy a Szent Mihály kultusz keleti jelenlétét dokumentálja, a legré-
gibb ismert székely rovásírásos emlék. A felirat: Mihály, Istennek szentje. 

,yAzért jövök ide építeni, mert ez a megmaradásunk esélye, lehetősége. Dolgozni kell, építeni, hogy 
megmaradhassunk" - mondta 2002-ben háromszéki látogatása idején a Háromszék olvasóinak. 

Makovecz Imre Kós Károly gazdag sepsiszentgyörgyi hagyatéka révén lelkileg is kötődött hozzánk. 
A Szemerja negyed ravatalozója szintén Makovecz-tervezés. Mikor hozzánk látogatott az egyik mun-
kás azt mondta neki: „Akit elsőnek ravataloznak itt fel, az megvan élve". Ez az erdélyi körútja egyéb-
ként a kolozsvári Dónát úti templomhoz, a csíkszeredai római katolikus templomhoz és Szászrégenbe 
vezetett. O tervezte a Kis-Somlyó és Nagy-Somlyó hegy nyergében Makovecz-i stílusjegyekkel pom-
pázó kápolnát is, amelyet, a csíksomlyói búcsún és más alkalmakkor az évek során milliók keresnek fel. 

Mindenik általa tervezett építmény az anyag, a kő, a fa tiszteletét sugározza, az épület kötődése ég-
hez-földhöz látványosan egyedi, a természeti környezettel szervesül, a magyar hagyományokba és az 
ősi, keleti szimbólumvilágba ágyazódik. Makovecz Imre a mítoszteremtés Nagymestere. 

Iskolája erdélyi szétsugárzásának jele, hogy tanítványai az általa teremtett hagyományt követik, s 
egyre több felől hallani, hogy „ez szakasztott olyan, mintha Makovecz tervezte volna". Magam is, vala-
hányszor arra járok, rácsodálkozom az ojtozi Anselmo fogadó külső-belső kiképzésére. A kastélyszálló 

Makovecz Imre Mártélyon 2007-ben (Sylvester Lajos felvétele) 
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a híres talián kőfaragó, Pittino Anselmo emlékét is őrzi, aki fclső-háromszéki székely-magyar lány ha-
ját kontyolta be. Az általa faragott kőelemek, az egykori faragott kőcsür egész falrészei beépültek a kör-
bejárható, minden oldalról élményszerű hatást kiváltó épületbe. Az épület köré kerültek azok a kőtöm-
bök is, amelyek a valaha széthordott Rákóczi-vár előkerült maradványai, a szálló udvara is az Ojtoz 
medréből válogatott kőlapokkal kirakott. Ezeket a históriai, akár a geológiai időkig visszanyúló kötődé-
seket egészítik ki a belsőépítészeti remeklések, a vendéglő faragatlan gömbfákból kialakított tartóosz-
lopai. Az őrtorony szerű, a felső szintek felé vezető lépcsőzet az egek felé emeli a fáncnélküli zsin-
dellyel - dránicával - fedett építményt, a torony várszerüvé, erődítménnyé varázsolja a kastélyszállót és 
vendéglőt, amelynek a fő üzenete, főleg a Keletről érkező utasnak, hogy itt valami más kezdődik, ez itt 
Székelyföld kapuja, azé a földdé, amelynek az utóbbi időben még a létezését is tagadták. 

A közülünk váratlan hirtelenséggel távozó Makovecz Imre ekként él tovább körünkben. Történelmi 
tankönyveinket a maga nyelvén, az építészet teremtett világa révén írja. A Trianon és a második világ-
égés után folyamatos kisebbrendűségi érzéssel küszködő, a maguk múltját hamis eredetmondákkal ide-
láncoló országgyarapítók egyre-másra Makovecz Imre és tanítványai határköveibe botlanak. 

Az általa épített és a tanítványai révén gyarapodó örökség a Nagymester szellemiségével, eszmeisé-
ge révén is jelen van. Azok közé a ritka személyiségek közé tartozott, akik az örökös siránkozás, a csa-
lások, visszaélések, lopások túldimenzionálása helyett a közösségi és egyéni értékteremtésre figyelt. Fő 
jellemzője a túlzó anyagiasság megvetése. Egy pénzhajhász világban ingyen tervezett lakónegyedeket a 
természeti csapások károsultjainak Felsőzsolcán, Devecserben és másutt. Mikor Csíkszeredában észre-
vette, hogy egy idős asszony a zsebkendőjéből csombojgatja ki azt a néhány lejt, amit a templomépítés-
re szánt, rádöbbent, hogy a tervezésért nem kérhet pénzt. 

Makovecz Imre erdélyi jelenléte eszmei elkötelezettségének hozzánk sugárzása is. Szeretett ben-
nünket. Az általa alapított és vezetett Kós Károly Egyesület 40 magyarországi, 12 szlovákiai és 61 ro-
mániai céget tömörít. Egyéb szerepvállalásaival, főleg civil szervezetekben, véleményformáló aktivitá-
sával a nemzetegyesítésen munkálkodott. 

Tudjuk, hogy Magyarországon a megelőző kormányoknak nem volt kegyeltje, szókimondása, a dol-
gok nevén nevezése jellemének fő vonása maradt, a magyar jobbközép országépítő törekvéseit teljes 
mellszélességgel támogatta. Ennek az volt az ára, hogy elsősorban vidéken, a külhonban és Európában 
vannak világhírű épületei. A Horn kormány nem volt hajlandó a sevillai világkiállításra tervezett ma-
gyar pavilont megvásárolni és hazahozni. Nem véletlen, hogy ezt a világhírű épületet is Hódmezővásár-
helyen vagy Debrecenben szerette volna felépíttetni. 

Budapesten nem építhette meg a maga templomait. Elete során szinte rögeszmeszerüen ismételte: 
Budapesten a Gellért-hegyen lévő Citadellát és a Szabadságszobrot el kell távolítani, s ezek helyén meg 
kell építeni az 1903-ban Medgyaszay István tervezte magyar hősök panteonját. A pályamű öt európai 
város kitüntetését érdemelte ki, de a magyar fővárosnak nem kellett. Mint ahogy Makovecz Imre sem. 

Szőcs Géza kulturális államtitkár búcsúszövegében azt emelte ki, hogy akkor távozott körünkből, 
amikor építészeti elképzelései a magyar fővárosban is megvalósulhattak volna. Emléke előtt, méltó 
módon azzal tudnánk tisztelegni, ha a magyar népet történelmi léptékben is megalázó Citadellán meg-
valósulhatna az a terv, amely jellemző módon - nem is az övé. Fel nem épített és meg nem épített bu-
dapesti hagyatéka pedig, hívei és tanítványai révén az eget és földet, a múltat és jelent egybeépítő el-
képzeléseinek megvalósítása révén a jövő tartóoszlopaiként szolgálhatnak. 

Utoljára személyesen a hódmezővásárhelyiek mártélyi üdülőtelepén találkoztunk 2007 nyarán a 
bennünket tiszteletbeli polgárrá fogadó polgármesteri hivatal vendégeiként. Bizakodóak voltunk. Ő is. 
Hittünk abban, hogy épp a hódmezővásárhelyi példa szétsugárzása nyomán a nemzetegyesítés nem lesz 
csupán ábránd, s a bennünket a nemzet testéről-lelkéről letépni szándékozó gonoszság visszaszorul. 

Milyen kár, hogy a várva-várt változás után nem lehet közöttünk, hogy szellemiségének frissítő ha-
tása alatt bizakodóbbak lehessünk. 

Sylvester Lajos 
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Oláh Ferenc (1924-2011) 
Sümeg újabb nagy öregje távozott el a patinás kisváros közéletéből 2011. október 22-én. Öt évtize-

den át volt kiemelkedő személyisége a helyi közoktatásnak, a különböző civil szervezeteknek, a népraj-
zi, helytörténeti kutatásnak, aki három évtizeden át (1975-2005) írta a város krónikáját. Számos tanul-
mányt tett közzé, s több kötetet írt, amelyek Sümeg és környéke történelmének mélyrétegeit tárták fel. 

Pályáját általános iskolai tanárként kezdte, majd iskolaigazgató lett három településen is, utolsóként 
Sümegen, majd több évtizeden át ugyanitt tanárként dolgozott. Már 1954-től a Hazafias Népfront titká-
raként segítette a helyi érdekeket Nemesbükön, majd Mihályfán, s ez utóbbiban (római kori sírok feltá-
rásával) kezdődött az a helytörténeti kutatássorozata, amelyet terepbejárásokkal, ifjúsági honismereti 
szakkör vezetésével, krónikaírással és könyvei megjelentetésével tett teljessé. 1988-ig a helyi népfront 
keretében, majd különböző civil szervezetekben folytatta kutató- és szervező munkáját: 1988-tól a Vá-
rosvédő és -szépítő Egyesületben, s 1999-től a Kisfaludy Körben, amelynek elnöke lett. 

A helytörténeti kutatás számos területén vizsgálódott, gyűjtötte azokat a szellemi értékeket, amelye-
ket sokszor már szinte az utolsó pillanatokban mentett meg. Ilyen gyűjtései között tarthatjuk számon a 
népköltészet, a helyi mondák és neves személyekhez kapcsolódó történetek megörökítését. 

Több évig tartó kutatómunkája az egykori sümegi járás területén a középkorban elpusztult kis falvak 
írott és objektum-emlékeinek feltárása volt, amelynek pályamunkájáért díjat kapott, s kötetként is meg-
jelent A középkorban elpusztult falvaink címmel. E munkája hatására több község értékként tartja szá-
mon a határában egykor volt faluhelyet, s internetes portáljaikon is hivatkoznak elődtelepülésükre, a 
határukba beolvadt középkori falvak történetére. 

Ugyancsak éveken át dolgozott a Sümeg helynevei című munkáján, amely az előzőhöz hasonlóan a 
Sümegi írások című kötetsorozatban jelent meg. 519 helynevet gyűjtött össze, s mindegyiket történeti 
és etimológiai magyarázattal, illetve okleveles hivatkozással látta el. Egyik munkája az őt felnevelő te-
lepülés, Zalaerdőd múltját mutatja be, azt a jobbágyfalut, amelynek viharos évszázadai a sümegi és a 
somlói vár közötti létben teltek el. Kisebb-nagyobb írásai, tanulmányai a helyi lapokban, kötetekben je-
lentek meg, s a megyei Naplóban. De valamennyi között a legjelentősebb az a 30 kéziratos, kitűnően 
dokumentált, illusztrált kötet, amely Sümeg három évtizedének krónikáját őrzi. Ezzel pótolhatatlan 
munkát végzett, s jelentős segítséget adott a jövő helytörténészei számára. Azért is értékes ez a krónika-
folyam, mert ezekben az évtizedekben kezdődött meg a történelmi kisváros „újraalkotása", rekonstruk-
ciója, amelyben olyan fontos objektumok újraéledése és a turizmusba történő bekapcsolása történt meg, 
mint a középkori vár, a püspöki palota és barokk városközpont. Oláh Ferenc krónikája hü tükre e válto-
zásoknak, a sümegi polgárok e három évtized alatti életének. 

„Kapocs szerettem volna tenni a régmúlt és a ma embere között" - ez volt hitvallása. Fél évszázados 
alkotó munkásságát számos országos, megyei és helyi kitüntetéssel ismerték el, többek között a Honis-
mereti Szövetség emléklapjával és a megyei egyesület díjával. 

A sümegi sírkertben olyan neves személyiségek körében nyugszik, mint a Ramassetterek, az 
Eitnerek, Entz Ferenc, Kisfaludy Sándor és felesége, Szegedy Róza, Lukonich Gábor, Békefi László, 
Zöldy Pál, Egerszegi Ferenc és mások. 2012-ben a város az életművét bemutató kötettel és emlékprog-
rammal tiszteleg majd Oláh Ferenc munkássága előtt. 

Tölgyesi József 
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