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i Március idusa irtán, 
Windischgraetz-ről 

Az egyik osztrák hadvezér, 
a másik magyar asszony 

Szeged egyik üzletében 
március 13-tól állandóan ol-
vasható egy osztrák, történelmi 
tanulmányainkból ismert név: 
Windischgraetz. Hiába, hogy 
elegáns divatüzletben járunk, 
hiába, hogy ruhacimkén tűnik 
föl e név, olvastán mégis 
eszünkbe ju t , hogy Alf réd 
Windischgraetz herceg ejtette 
fogságba az első magyar mi-
niszterelnököt, gróf Batthyány 
Lajost, a hozzá érkező béke-
küldöttség egyik tagját. Fölidé-
ződik bennünk a történelem-
lecke. hogy az osztrák hadve-
zér jelentős szerepet vállalt az 
1848-as forradalom és szabad-
ságharc levérésében, bár a ta-
vaszi hadjárat során elszenve-
dett kudarcai miatt a fővezér-
ségről a császár 1849 áprilisá-
ban leváltotta. Így hát, miköz-
ben egy sikeres divattervezővel 
és üzletasszonnyal, Katalin zu 
Windischgraetz hercegnővel a 
XXL század asszonyáról és a 
szegedi hölgyeket lázba hozó 
kol lekcióról beszé lge tünk , 
március idusa előtt különösen 
érthető, ha felmerül a kérdés: 

• Hogyan fogadnak ma 
Magyarországon egy Win-
dischgraetz-et? 
- Magyarországon talán ki-

csit másképp fogadják e nevet, 
mint egyébként bárhol a vilá-
gon. Magyarországon március 
15. országos ünnep, 1848-ra 
emlékeztet. A magyar szabad-
ságharc ellen 1848-ban Alfréd 
Windischgraetz herceg vezette 
a hadsereget. De kérdezem: el-
gondo lkoz tak -e már azon, 
hogy ezt saját meggyőződésből 
tette-e vagy mint az osztrák 
hadsereg főparancsnoka, pa-
rancsot követett? 

• Katonaember, osztrák 
hadvezér volt Windisch-
graetz herceg... 
- Na, ugye! Tehát nem ő 

döntötte el, hogy a magyarok 
ellen megy, hanem parancsot 
kapott. Kitől kapott parancsot? 

• A Habsburg császár. 

„...valószínűleg Bem apó 
seregét követem..." 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

miután Windischgraetz 
1848 júniusában leverte a 
prágai felkelést, a bécsi for-
radalom kirobbanásakor -
az itáliai osztrák erők kivé-
telével - az egész osztrák 
haderő főparancsnokává 
nevezte ki. Ebben a minősé-
gében vezette a forradalmi 
Bécs elleni ostromot. A csá-
szárváros bevétele után az 
elfogott forradalmárokat 
kivégeztette... Ferenc József 
császár 1848 decemberében 
bízta meg Windischgraetz 
herceget a magyarországi 
forradalom és szabadság-
harc leverésével... 
- A Habsburgokkal - azt hi-

szem - nagyon megbékéltek a 
magyarok... A császár adta a 
parancsot, Windischgraetz her-
ceg csak kivitelezte. Ha nem 
tette volna, mint dezertőrt fő-
belövik, s beküldenek valaki 
mást. Tehát úgy érzem, hogy 
ő, abban az időben - mint oszt-
rák katonaember - nem tehe-
tett mást... Én viszont, Win-
dischgraetz Katalin, magyar 
asszony vagyok, s ha abban az 
időben éltem volna, akkor 
valószínűleg Bem apó hadsere-
gét követem a vöröskeresztes 
kocsin... 

Újszászi Ilona 

A Művelődés Szolgálatáért-dij 
Gerebicz Andiásnénak 

Fodor Gábor művelődési 
miniszter március 15. alkalmá-
ból kedden a Néprajzi Múze-
um aulájában kiemelked mun-
kájuk elismeréseként művésze-
ti díjakat adott át a művészet, a 
tudomány, és az újságírás jeles 
képviselőinek. 

A miniszter kimagasló szak-
mai munká jának e l i smeré-
seként A Művelődés Szol-
gálatáért-díjat adományozta 
Gerebicz Andrásné dr-nak, a 
József Attila Tudományegye-
tem bér- és munkaügyi osz-
tályvezetőjének. 

• Míg nálunk az alapkőletétel 
az ünnepélyes aktus, addig a 
tengerentúlon sarokkövet szok-
tak elhelyezni, látható magas-
ságban az alapszint felett. Ez 
utóbbi történt az Amerikai Ház 
Kft. által épített marostői szol-
gáltatóháznál is március 12-én 
reggel nyolc órakor . Több 
tucat ember korai keléséért 
egyedül Szalay István polgár-
mestert terheli a felelősségi aki 
csak ekkorra tudta programba 
iktatni részvételét. Ványai Éva 
alpolgármester, az önkormány-
zati képviselők, az irodaveze-
tők, a sajtó képviselői kettős 
meghívásnak tettek eleget a 
szokatlan időpontban: Richárd 
Field igazgató mellett a tenge-
rentúli anyacég igazgatója 
Róbert E. Field úr is megjelent 
az eseményen. 

Az épület egyik sarkán né-
hány percre leállt a mixer, míg 
a másikon a polgármester elhe-
lyezte a sarokkőben a Szeged-
térképet, a Délmagyarország 
aznapi számát, s néhány egyéb 
iratot, újságot. Az építkezés 
hat héttel ezelőtt kezdődött, 

Szalay István, Róbert és Richárd Field kézfogása. (Fotó: Nagy László) 

Marostői sarokkő 
hető a szokatlan tempó. Üzle-
teket, orvosi rendelőket, laká-
sokat alakítanak ki, az utób-
biakat körülbelü l 60 ezer 
for in tos négyze tméte rá ron 

március végére tető alatt lesz a a kivitelezők. Folyamatosan lehet megvásárolni. 
60 milliós beruházási költséget napi negyven munkás dolgozik 
jelentő szolgáltatóház - ígérik az építkezésen, ennek köszön- K. A. 

Önkéntes Trianont? 
A szegedi MDF elnöksége legutóbbi ülésén nyílt levéllel 

fordult Horn Gyula miniszterelnökhöz. A dokumentumból 
idézünk. 

„Mélységes aggodalommal 
tölt el bennünket, hogy Horn 
Gyula és kormánya olyan szer-
ződések aláírására készül a ro-
mánokkal és a szlovákokkal, 
melyekben magyar hitet, re-
ményt, önbecsülést, valamint a 
véglegesnek szánt önfeladást 
kínálja cserébe semmiért, vagy 
majdnem semmiért. A határok 
sérthetetlenségének unos-un-
talan hangoztatása nem magyar 
feladat, és nem magyar érdek; 
ellenkezőleg: szomszédaink 
érdeke. Értelmetlen, nevetsé-
ges, ostoba és ízléstelen dolog 
Európa legjobban és többszö-
rösen megcsonkított országá-
nak arról szónokolnia, ráadásul 
kéretlenül, hogy örökre elfo-
gadja a fönnál ló határokat , 
azaz mintegy utólag készsége-
sen asszisztál saját kétszeri föl-
osztásához és többszöri meg-

csonkításához. Az aláírás terv-
ezett helye (Párizs) pedig a 
legrosszabb képzete t kel t i , 
hiszen közvetlenül és nyomaté-
kosan a trianoni, illetve a pá-
rizsi „békére" emlékez te t . 
Vagy Horn Gyula és kormánya 
harmadik , ezúttal önkéntes 
Trianont akar? Nincs ilyen eu-
rópai kívánalom. A készülő 
szerződések nem tisztessége-
sek. Nem tartalmazzák azt a 
minimumot , melynek híján 
magyar részről önfeladás az 
egész: az erdélyi, illetve a fel-
vidéki magyarság autonómi-
áját... 

Arra kér jük a kormányt 
most, Párizsban ne írjon alá 
egy (vagy két) elsietett, a ma-
gyarságra nézve mél ta t lan, 
megalázó és veszélyes szerző-
dést". 

Zöldséghatáiokat véd 
a zöldségterméktanács 

A CEFTA-or -
szágokból szárma-
zó néhány zöldség-
féle időszakosan le-
hetővé tett vám-
mentes behozata-
lának fe l függesz-
tését j avaso l ta a 
zöldségtermesztők 
terméktanácsa . A 
szakemberek azért 
szorga lmazzák a 
burgonya, a gomba, 
a vöröshagyma, a 
fejeskáposzta beho-
zatalának korláto-
zását, mivel véle-

ményük szerint e 
termékeket a hazai 
termelők is nagy 
mennyiségben ál-
l í t ják elő. A ter-
méktanácsi ülésen 
elhangzott, hogy a 
fe ldo lgozó- és 
konzervipar nyers-
anyag - nyers áru -
ellátása biztosított, 
mivel a termelés 90 
százalékára szerző-
dést kötöt tek. Az 
újonnan bevezeten-
dő 8 száza lékos 
vámpót lék alkal-

mazása a tanács 
szerint csak azok-
nál a termékeknél 
indokolt, amelyek 
hazai termelése je-
lentős. A testület 
azoknak a zöldség-
fé léknek a beho-
zatalát nem kívánja 
korlátozni, amelye-
ket itthon nem ter-
melnek e legendő 
mennyiségben. Az 
é r d e k k é p v i s e l e t i 
szervezet tanácsko-
zásán többen sérel-
mezték, hogy né-
hány termék - mint 
például a paradi-
csom, illetve a sze-
letelt pritaminpap-
rika - az idén kima-
radt az exporttámo-
gatásból. 
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• A kormány in-
tézkedéscsomagja 
olyan antiszociális 
lépéseket tartalmaz, 
amelyek alapvetően 
e l l e n t m o n d a n a k 
saját szociá lpol i -
tikai é r tékrend-
jének . Ezekkel a 
szavakkal indokolta 
lemondását Kovács 
Pál. A leköszönő 
népjóléti miniszter 
elmondta: kérte a 
minisztere lnököt , 
hogy lemondását 
azonnali hatállyal 

Kovács Pál 
indokolta lemondását 
fogadja el. Egy kér-
désre válaszolva 
Kovács Pál arról is 
beszélt, hogy a to-
vábbiakban parla-
menti mandátuma 
birtokában ország-
gyűlési képvise-
lőként szeretne dol-
gozni mindaddig, 
amíg módot lát 

arra, hogy a szo-
ciá lpol i t ika és az 
egészségügy érde-
keiért tenni tud 
valamit. 

Horn Gyula mi-
niszterelnök elfo-
gadta dr. Kovács 
Pál és Katona Béla 
tárca nélkül i mi-
niszter lemondását. 

A kormány március 12-én bejelentett gaz-
daságpolitikai intézkedési csomagja országos 
tiltakozási hullámot váltott ki. 

Kormány - kontra társadalom? 
KDNP dekegyeztetés tartalmi kiürese-

dését eredményezheti. 
A kormány in tézkedései 

egyensúlyjavító célzattal tör-
ténnek, valójában rendkívüli 
mértékű inf lác iós hullámot 
idéznek elő - foga lmaz a 
KDNP ügyvezető elnöksége és 
országgyűlési képviselőcso-
portjának nyilatkozata. A ke-
reszténydemokraták szerint az 
egész évre bejelentett forintle-
értékelés a gazdaság szerep-
lőinek viselkedését azonnal be-
folyásolja, és így következ-
ményeiben ugyanolyan hatású, 
mint hogy ha egyszerre történt 
volna. A nyolcszázalékos vám-
pótlékemelés ugyancsak inflá-
ciós hatású. Nincs garancia 
arra, hogy a külkereskedelmi 
mérleget az intézkedéscsomag 
hosszú távra megjavítaná. Az 
infláció ellensúlyozására ho-
zott intézkedések nem hatéko-
ínyak és olyan szociális követ-
kezményekkel járnak, amelyek 
bizonyos jövedelmű rétegek 
helyzetének romlásához vezet-
nek. A gyed megszüntetése, a 
gyes és a családi pótlék korlá-
tozása, valamint a tandíjak be-
vezetése igen széles rétegek le-
süllyedését és az esélyegyenlő-
ség megszüntetését eredmé-
nyezi. 

Szakszervezetek 
A Magyar Köztisztviselők 

és Közalkalmazottak Szakszer-
vezete határozottan elutasítja a 
kormány tervezett megszorító 
intézkedéseit. Nem fogadja el, 
hogy az országválság elkerü-
lésének megoldási útja a szo-
ciál is e l lá tások drasz t ikus 
csökkentésén, a köztisztviselői, 
a köza lka lmazot t i munka-
helyek megszüntetésén, vala-
mint az ott dolgozók megsar-
colásán át vezet. A szakszer-
vezet tiltakozik azon kormány-
zati magatartás ellen, amely a 
„ társadalmi párbeszéd igé-
nyének" hangoztatása mellett a 
szociá l is par tnereket kész 
tények elé állítja és ezzel az ér-

Munkáspárt 
Választási ígéreteihez híven 

a kormánynak társadalmi vitát 
kell kezdeményeznie a szociá-
lis rendszer átalakításáról. A 
Munkáspárt elfogadhatatlan-
nak tartja a korlátozó intézke-
déseket egy átfogó, részletes 
válságkezelő program kidol-
gozása nélkül. Elfogadhatat-
lannak tartja a családi pótlék 
tervezett korlátozását mind-
addig, amíg nincsenek pontos 
információk a valós jövedel-
mekről. Elfogadhatat lannak 
tar t ja a tandí j beveze tésé t 
mindaddig, amíg a NATO-tag-
ság előkészítésére akár egyet-
len fillért is elkölt a kormány. 
A Munkáspárt konkrét lépé-
sekkel is meg kívánja akadá-
lyozni a megszorító intézkedé-
sek véghezvitelét. így lakossá-
gi fórumokat szervez azokban 
az . egyén i vá lasz tókerü le t -
ekben, ahol 1994 májusában 
szocialista képviselő győzött; 
csatlakozik a diákok és a peda-
gógusok április 3-i tiltakozó 
akciójához; találkozót Kezde-
ményez az MSZOSZ Baloldali 
Munkásplatformjának veze-
tőivel. 

Nyugdíjasok 
A Nyugdí jasok Országos 

Képviselete (Kamara) a kor-
mány gazdasági csomagtervét, 
de főként a kellő háttérszámí-
tások nélküli szociális csoma-
got megalapozatlannak és elfo-
gadhatatlannak tartja. A drasz-
tikus intézkedések elsősorban a 
szegény sorsban lévő családo-
kat, a bérből és fizetésből élő-
ket, valamint a nyugdíjasokat 
érintik hátrányosan. Felkérik 
az Országgyűlést, hogy ebben 
a változatban ne támogassa a 
csomagtervet. Az intézkedések 
sorában a l egrászoru l tabb 
nyugdíjasoknak is kompenzá-
lást követelnek. 

Nyereményüket átvehetik a Sajtóházban, 
Szeged, Stefánia 10., csütörtök 8 -16 áráig, 

a terjesztési csoportnál. 


