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E gyik hetilapunkban megjelent írás-
ra hívta fel a figyelmemet Sonne-
vend Imre, mely azt tudatja az ol-

vasóval, hogy Habsburg Ottó és húga, Etel-
ka a Leuveni Katolikus Egyetemen szerez-
ték doktorátusukat. Ottó disszertációjának
tárgya „az osztrák parasztság örökösödési
joga és a magyar Alföld fásítása” volt. A hír
hallatán telefont ragadtam, és idôt kértem
egy interjúhoz. Az Intercontinental szálló
hatodik emeletén találkoztam az Európa
Parlament volt képviselôjével, s a Páneuró-
pai Unió jelenlegi elnökével.

A nyolcvanhetedik születésnapját
ünneplô Habsburg Ottó fiatalos lendü-
lettel fogadott. Sajnos mindjárt az elsô
kérdésnél kiderült, hogy húga valóban
a falukutatással foglalkozott, de ô csak
tanácsaival segítette a tudományos ér-
tekezés megírását.

Így más vizekre eveztünk a beszélge-
tés folyamán. A Monarchia felbomlásá-
val, mint közismert, a család mozgáste-
re beszûkült , és sokáig ô sem tehette ma-
gyar földre a lábát. Érdekességként emlí-

tette, hogy a családban húsz keresztneve
volt, mert a családtagok nevét is „behe-
lyezték” a felsorolásba.

– Minek köszönheti Elnök Úr a fris-
sességét?

– Kérem szépen, mindig is optimista
ember voltam. Pedig átéltem két világ-

háborút, figyelemmel kísérhettem a
diktatúrák szervezôdésének lélektanát
és emberi tényezôit éppúgy, mint a ma-
gyar nép. De kérem, nem szabad min-
dig a rosszat látni. Sikeres nemzet va-
gyunk, és ezt tudatosítani kell magunk-
ban, hogy a sokat emlegetett hun-
garopesszimizmus végre eltûnjön a lel-
kekbôl. Mert gondoljunk csak bele. Itt
élünk ezen a földön több, mint ezer
éve. Körülöttünk szláv, német, latin
nyelvtenger, és mégis megmaradtunk
magyarnak. Pedig évszázadokon ke-
resztül volt, hogy a hivatalos nyelv sem
a magyar volt.

– A százötven éves török uralom
alatt kevesebb török szó honosodott meg
nyelvünkben, mint az elmúlt évtized
alatt az angolból?

– Nemzettudatunkat kell erôsíteni el-
sôsorban az oktatásnál, s így a fiatalok
körében.

– Elnök Úr! Nem mond ez ellent az
európai integrációs céloknak?

– Nem. Kérem szépen, a csatlako-
zással egy idôben minden belépô
kényszerülni fog, nemzeti sajátossága-
inak érvényesítésével, annak megtartá-
sával kell, hogy a közösségben éljen.
Nem arról van szó, hogy a közös
Európa azonos lódenkabátban fog jár-
ni. Nem szabad a kereskedelmi, pénz-
ügyi egyeztetéseket összekeverni a
nemzet gyökereibôl táplálkozó más-
sággal, ami a sokszínû Európát fogja
adni. A régióelmélet már most is érez-
teti hatását, és ebben a kérdésben nem
szabad hagyni magunkat.

Habsburg Ottó soha nem látott fel-
lendülést jósol a magyar erdészetnek
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– Ez igaz, de a fiatalság jobbára a
hamburgerkultúrát szívja magába, és
az identitását lassan egy-egy jónevû ze-
nekar határozza meg.

– Kérem, nem kell ettôl félni. Ezek mu-
landó dolgok, mert amikor ezek a fiatalok
dolgozni kezdenek, családot alapítanak,
már más lesz az értékítéletük. Természete-
sen ehhez a metamorfózishoz igen korrekt
és a hazaszeretetre alapuló oktatás szüksé-
ges. A kamasz- és diákkor jelenségei pusz-
tán múló tényezôk a fiatalság életében.

– Ön bejárta az egész világot, s nem
mint turista, tapasztalhatta a politiku-
sok és az üzletemberek hozzállását az
erdôségekhez.

– Igen. Ez valóban égetô probléma.
Elsôsorban a harmadik világ országaiban
veszélyes a helyzet. A kolonizáció védte
ezeknek az országoknak az erdôségeit.
Az igazi pusztítás a függetlenedés után
indult meg. Ezzel a folyamattal kapcso-
latban személyes tapasztalataim voltak
Guinea erdôségeiben. Ez a folyamat Eu-
rópában már évszázadokkal ezelôtt leját-
szódott, s elmondhatjuk, hogy az euró-
pai erdôgazdálkodás mintaértékû lett a
világon. Hasonló felfogást követnek Ja-
pánban is. Össze kell fogni velük.

– A magyar erdészeknek ezen a té-
ren nincs szégyellnivalójuk, hiszen er-
deink fajgazdagságát és a tartamos
gazdálkodást is világszerte elismerik a
szakemberek.

– Látja kérem szépen, akkor ezt a ra-
gyogó eredményt Önöknek nem kell
véka alá rejteni, hanem minden fóru-
mot ki kell használni, hogy tudatosod-
jon a világ elôtt. Ez azért is fontos, mert
az erdôsítés, az erdôk védelme kulcs-
kérdés a civilizáció jövôjét illetôen. A
XIX. század nagy bûne volt, hogy az er-
dôket monokulturálisan használták ki.

– Elnök Úr! Ön katolikus egyetemen sze-
rezte diplomáját. Mit jelent Önnek a hit?

– Óriási szerepe van az emberiség tör-
ténelmében. A hit a jövôbe vetett bizalom.
Az elmúlt századok folyamán a költôk
voltak azok, akik elôre tudtak nézni és a
társadalom egészséges fejlôdésének
igényérôl rímelnek. Úgy érzem, hogy rö-
videsen eldôl, hogy a következô század-
ban a vallásosság lesz-e a meghatározó té-
nyezô. Ha megfigyeljük, már a tudomány
mentalitása is ez irányba fordult. Minél
öregebb leszek, annál nagyobb az opti-
mizmusom, s kívánom, hogy a magyar er-
dészek se felejtsék érdemeiket, és hasz-
nálják mindezt önmaguk és a haza javára.

– Elnök Úr! Köszönöm a lehetôséget
a beszélgetésre, és kívánok nagyon bol-
dog születésnapot az Erdészeti Lapok
olvasóinak nevében.
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