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Kóró Imre tárcakönyve 

Kóró Imre fiatalkori képe 

HAZAI TÜKÖR 7 

Az olajezredesek után a civileket, az olajmilliárdosokat is perbe citálják. Legalábbis mi ügy 
tudjuk, hogy néhány nap múlva tucatnyi olajnepper ellen nyújt be vádiratot az illetékes 
bírósághoz a szegedi ügyészség. Valószínűleg a kormány feketegazdaság elleni dörgedelmei is 
közrejátszanak abban, hogy a büdzsét tízmilliárdokkal megkárosító civilek is megoszthassák végre 
az ítészekkel, miből sikerült alig három év alatt hihetetlen vagyonra szert tenniük, s a feketepénz 
egy részét fehérre mosni. 

m Vád előtt az olajmilliárdosok 

Néhányan kénsavban végezték? 
• Kevesen hiszik el. idegeket 
őr lő munka az újságírás , ha 
valaki komolyan csinálja. Szép 
vigasztalás benne, ha tárcára 
való témát talál az ember. Az 
olvasó hírektől fölkorbácsolt 
lelke is megnyugszik, ha ilyet 
olvas, ézzel vigasztaljuk ma-
gunkat. Lapunknál időtlen idők 
óta tö rvény , hogy tá rcának 
mindennap lennie kell. 

Ha most föltámadna Szalay 
József rendőrkap i tány , akit 
állandó kísérőként „literátus" 
jelzővel tisztelt meg kora és az 
utókor, föltehetően elpirulna. 
Kóró Imre tárcákat és novellá-
kat tartalmazó könyvének az 
e le jén idézi Pász tor Is tván 
(Kóró fia) apjához írott kapi-
tányi levelét. Az idézetből idé-
zünk egy csipetnyit : „A pa-
raszti sorsok és lelkivilágok 
tükröztetőit Abonyi Lajostól 
Mikszáthon át Móricz Zsig-
mondig jól ismerem, és nagyra 
értékelem, de valahogyan az az 
érzésem, hogy a szegedi homo-
kon született vagy ott élő írók 
szerepeltetik irodalmunkban a 
legigazabban és legművészie-
sebben." Kedves főkapitány úr, 
biztosan látná, a forró nyomon 
történő irodalmi ítéletek sok-
szor futnak balítéletekbe. Azt 
ugyan nem mindenki tudja, ki 
volt Abonyi Lajos, de Mik-
száth és Móricz állta az idők 
próbáját. Valljuk be, az akkor 
földicsért szegediek közül pá-
ran követték Abonyit, megma-
radva az i roda lom határv i -
dékén. 

Kóró Imre (eredeti nevén 
Kroó Imre) több kötetre rúgó 
tárcát és rövidke novellát írt 
azokban az időkben, amikor a 
mostaninál is nagyobb keletje 
volt ennek az újságműfajnak. 
Tömörkény és Móra volt be-

Beregszász 
aranyat rejt 

Másfél éve működik Ukraj-
nában az Arany elnevezésű ál-
lami program, amit az ásványi 
Jtincsek hasznosításával fog-
lalkozó Geológiai Állami Bi-
zottság dolgozott ki és a kor-
mány hagyott jóvá. Nyikolaj 
.Gavrilenko, a bizottság elnöke 
e lmondta , hogy a legalapo-
sabban Kárpátalját vizsgálták 
meg, ahol két lelőhelyet talál-
tak, egyet Muzsalyban, egy 
másikat pedig Szauljakban. Á 
bizottság elnöke szerint már 
két évvel ezelőt t e lkezdőd-
hetett volna az itteni arany ki-
termelése évi egy tonnás ho-
zammal számolva. Ugyancsak 
Beregszász környékén buk-
kantak egy több fémet tartal-
mazó érclelőhelyre. Potenciál-
ját tekintve Ukrajnában ez a 
régió áll a második helyen a 
kristálylemez után. Már készen 
áll a bánya az arany, ezüst, 
ólom, cink, kobald kiaknázá-
sára. de egyelőre még nincs 
eldöntve, ki is fogja azt üze-
meltetni. Ukrajnának már két 
évvel ezelőtt lehetett volna sa-
ját aranya, ha nincs huzavona a 
helyhatóság és a központi ha-
talmi szervek, valamint a kü-
lönböző minisztériumok kö-
zött. Már megszületett a döntés 
a muzsalyi aranylelőhely ki-
aknázásáról, és egy fél éven 
belül elkészülnek a műszaki 
tervek. 

vallott példaképe, eredeti fog-
la lkozásáná l fogva j á r t a a 
homokvidéket, és gyűjtögette 
mellékállásban a megírni való 
történeteket. Ha városi ember 
tanyai parasztra rokonszenvvel 
nyitja a szemét, már önmagá-
ban erény. Ha szeretettel, sőt 
humorral teszi ezt . még in-
kább. Gárdonyiék félresiklását 
s ikerül t e lkerülnie , humora 
nem lett c súfondáros gúny. 
Sorra jöttek elő aprócska zsá-
nerképek. és kínálták megírás-
ra magukat. 

Értő tollforgatóra találtak 
Kóró Imrében is. 

Jól tette f ia . hogy az ed-
dig iek mel lé ú j abb köte te t 
állított Emberek a homokon 
címmel. Dicsérendő az igyeke-
zet családi alapon is, hiszen 
föladata a gyereknek őrizni az 
apai örökséget , de irodalmi 
szempontból is. Visszacsöp-
penhetünk írásai révén azokba 
az időkbe, ahonnan Tömör-
kény jöt t elő, kicsit később 
pedig Móra. Hogy a példaké-
peknek hogyan eset t ez a 
szoros követési távolság, már 
nem tudnánk megmondani, de 
nem is kötelességünk. Tömör-
kény már nem érte meg, de 
Móra igen. 

Azon túl, hogy jó szívvel 
ajánljuk olvasóink figyelmébe 
az Antikváriumban, a Móra, a 
Sík Sándor, a Humanitás és a 
Bálint Sándor könyvesboltban 
kapható kötetet, föl kell hív-
nunk a figyelmet egy máig élő 
f é l r eé r t é s re is. A szegedi 
nyelvben van egy hang, a nyel-
vészet és a néprajz egyaránt é-
vel je löl i , de köznyelv nem 
használja. Helyette hosszú test-
vérét , az é-t írni , ez a fél-
reértés. Né helyett né, sé he-
lyett sé, meg a többi hasonló, 
ezt nem lett volna köte lező 
átvenni abból a korból, mint 
ahogy a példaképek se tették. 
Valódi beszédben soha nem 
mondják. Az igaz, ma is van-
nak páran, akik így akarnak 
szegedinek látszani. 

Érdemes olvasnia annak is, 
aki rokonai léleklenyomatait 
keresi. Nekik azonban köny-
nyebbséget adna. ha az első 
megjelenés évét is föltüntette 
volna minden tárca után a 
szerkesztő. 

H. D. 

• Szeged nyolc testvérvárosa 
közül néhánnyal kiváló kap-
csolatokat sikerült kialakítani, 
néhánnyal csak formálisak az 
összeköt te téseink, míg egy-
kettő esetébei^ nyugvóponton 
van az együ t tműködés . Dr. 
Ványai Éva a lpolgármester t 
(aki az elmúlt négy évben is 
ezt a t i sz tséget tö l tö t te be) 
kérdeztük a szegedi kapcso-
latok múltjáról, jelenéről és a 
távlatokról. 

- Az önkormányzat meg-
örökölte a tanácsi renszerben 
létrejött testvérvárosi kapcso-
latokat, amelyeket igyekeztünk 
- anyagi lehetőségeink szerint 
- ápolni. Az elmúlt időszakban 
több megke re sés é rkeze t t 
hozzánk a testvérvárosi kap-
csolatok létesítésére, mi azon-
ban a régi kötődéseket és azok 
kibővítését tartjuk fontosnak. 

• Ön szerint melyik külföl-
di várossal sikerült leg-
szorosabb kapcsolatot ki-
építenünk? 
- A németországi Darm-

stadt-tal. Öt évvel ezelőtt lé-
tesítettünk kapcsolatot, s azóta 
egyre bővül, terebélyesedik és 
mélyül a meglévő kapcsolat-
rendszer. A nyelvtanulásból ki-
indulva, rendszeres, jövőt építő 
v iszony a lakul t ki a német 
nyelven oktató gimnáziumok 
és a darmstadti iskolák között, 
amely már családi barátságok 
szintjén is tovább él. 

• A kulturális csere terén 

• Mint ismert, csupán egy-
mással számoltak el, pontosab-
ban le eddig az olaj-ügy fő-
szereplői és statisztái. Persze a 
bírósági végzés nem lesz olyan 
véres, kegyetlen, mint az az 
utóbbi hónapokban az illegális 
piac felett uralkodók között 
elterjedt. Nem maradnak utána 
halottak, átlőtt fejű. de életben 
maradt milliomosok, és szinte 
biztos, hogy az ítélet után nem 
tűnnek el nyomtalanul dúsgaz-
dag ásványolaj nagykereske-
dők sem. Ahogy az történt. 

Információink szerint egyéb-
ként a rendőrség biztosra veszi, 
bár b izonyí tan i nem tud ja , 
hogy az eltűntek közül néhá-
nyan az olajszőkítéshez hasz-
nált kénsavban végez ték . 
Nyomtalanul. 

A Csongrád megyei olajha-
misítók legalább féltucat-mil-
liárd, vagy még ennél is több 
forintot vágtak zsebre. A kü-
lönböző szakértői vélemények 
azonban egyelőre csupán más-

fél milliárdot „találtak" meg. 
Az érintettek között szerepel 
egy volt katonatiszt, egy szá-
zados, egykor NB-I-et is meg-
jár t fu tba l l i s ták , középkorú 
urak, hölgyek(l), s alig húsz-
éves srácok. Mintegy harmin-
can. 

Több tucatnyi dagadt akta 
bizonyít ja, hogy a valódi és 
álnevet használt vállalkozók 
mennyi (import) gáz-, és tüze-
lőolajat forgalmaztak illegáli-
san. vagyis feketén, az elmúlt 
években. Ami után nem fizet-
tek fogyasztási-, általános for-
galmi-társasági-, személyi jö-
vedelemadót, valamint az út-
alapot sem. Persze a rafinál-
tabbak, mondhatni az ügyeseb-

bek, nem adták nevüket az 
ügyletekhez, hanem fantom-
cégeket alapítottak, vagy stró-
manokat alkalmaztak. Termé-
szetesen a vá l la lkozásokat , 
legalábbis egy részüket, nem 
jegyezték be. 

Mint fentebb már olvasható 
volt. mi legalábbis úgy tudjuk, 
másfél milliárd forintot tüntet-
tek el az o l a j f o r g a l m a z ó k . 
Azért, és ezt ismerjük el, nem 
kevés, gratulál junk is, ez is 
szép summa. Tehát az e lső 
körben bizonyíthatóan ennyit 
vágtak zsebre azok a nem is 
olyan buta olajnepperek, szám-
lacsinálók, akik ellen, informá-
c ió ink sze r in t , néhány nap 
múlva vádat emel a szegedi 

elején... 
miszer ipar i t e rméke ike t a 
j e l en lévők . A Pick szalámi 
s ikere i lyen ese tekben vi-
tathatatlan. 

• Darmstadt arról is is-
mert, hogy segítette, segíti a 
szegedi intézményeket. Ho-
gyan történik e segítség-
nyújtás? 
- Az elmúlt négy év folya-

mán több mint 80 ezer márka 
értékű egészségügyi gépmű-
szert kaptunk a német testvér-
város tó l . Ezek közöt t volt 
inkubátor, hőcentrifuga, mű-
vese, bőrgyógyászati lézerké-
szülék, EKG. Persze, nem csak 
ilyen j e l l egű t ámoga tá s sa l 
je lentkeztek a darmstadtiak, 
hanem kérésünkre hathatósan 
segítették vajdasági magyar 
testvéreinket: több, mint 8 ezer 
márka adománnya l , több 
szállítmány gyógyszerrel igye-
kez tek enyhí ten i rászoru l t 
szomszédainkon. 

• Értesüléseink szerint az 
idei év is „mozgalmas" lesz 
a két város kapcsolatában? 
- Már most is az. Tudniilik 

fodrásztanulóink a közelmúlt-
ban részt vettek a Wella cég 
fodrászversenyén és egy-egy 
első, második , negyedik és 
ötödik helyezést értek el. Áp-
ri l is 9-én utazot t el Da rm-

ügyészség. Persze a valóság 
ennél sokkal feketébb. 

Szakértők szerint azok az 
ásványola j nagykereskedők, 
akiknek neve szerepel a vád-
iratban, és akiknek tucatnyi 
készpénzfizetéses számlatöm-
bön, valamint önnyálazós bé-
lyegzőn kívül nem volt más a 
vá l la lkozásukban , még o la j 
sem. most begazoltak. Érzik, a 
kormány, elsősorban a közvé-
lemény nyomására, bekemé-
nyített, ezért néhányan közülük 
megpróbálják elásni a millió-
kat. Hogy mekkora sikerrel, az 
nem is annyira a rendőrségen, 
valamint a bíróságokon, hanem 
a különböző szerveken, első-
sorban az adóhivatalokon múlik. 

Oláh 

Az oratóriumok 
oratóriuma 

Nagy é rdek lődés mel le t t 
szólalt meg Húsvét vasárnap-
ján este az alsóvárosi ferences 
templomban Georg Friedrich 
Handel Messiás című oratóriu-
ma. A zenemű a Megváltó éle-
tének nagyszabású oratorikus 
e lbeszé lése és a megvá l t á s 
gondolatának, a vallásos embe-
ri fájdalom és az öröm érzé-
sének hata lmas ívű kompo-
zíciója. A zsúfolásig megtelt 
t emlpom közönsége e lő t t 
Trond Egil O f t u n g norvég 
ka rmes te r vezény le t éve l a 
Moss Korforening kórus (Nor-
végia) és Meszlényi László 
szegedi konzervatóriumi ka-
marazenekara, a Musica Par-
lante adta elő a nagy művet. 
Szólót énekel t : Szécsi Éva, 
Szonda Éva, Mukk József és 
Altorjai Tamás. 

stadtba a nemzetközi kórus-
fesztiválra a Tömörkény Gim-
názium leánykara és a Liszt 
Ferenc Vegyeskar. Szegeden 
márciusban nyílt meg Pit Lud-
wig. Miguel Epes és Benjámin 
Weder közös tárlata. Ebben az 
évben a Heinerfest-en ünne-
peljük testvérvárosi kapcsola-
tunk ötödik évfordulóját, amit 
a Szeged T á n c e g y ü t t e s , a 
Molnár Dixieland és egy ci-
gányzeneka r f e l l épése tesz 
majd emlékezetessé, s akkor 
fogjuk bemutatni a darmstad-
tiaknak Schmidt Andrea Sze-
gedről képekben című fotó-
kiállítását is. Új kapcsolat van 
k ia l aku lóban a Déri Miksa 
Ipari Szakközép i sko la és a 
He indr ich-Emanue l -Merck-
Schule között, de az is a tervek 
között szerepel, hogy a Sze-
gedi Paprika Rt kiáll í tóként 
részt vesz a decemberi darm-
stadti Karácsonyi Vásáron, 
továbbá, hogy német triatlo-
nosok kerékpáron teszik meg 
az utat Darmstadt és Szeged 
között, s május végén érkeznek 
hozzánk. Szegedi képzőmű-
vészek idén részt vesznek a 
testvérvárosban a Mini szobrok 
elnevezésű kiállításon. S eddig 
csak a legjelentősebbeket em-
lítettem... 

KisimiB Ferenc 

Messiás a ferences templomban 

Az alsóvárosi bemutató. (Fotó: Révész Róbert) 

Daimstadt a sor 

Dr. Ványai Éva: - A német partner-
várossal évről évre bővülnek 
kapcsolataink. (Fotó: Schmidt Andrea) 

is jelentős eredmények szü-
lettek az elmúlt néhány 
évben. 
- Igen, ezeket felsorolni is 

nehéz, de pé ldakén t eml í t -
hetem, hogy a német képző-
művészek rendszeresen járnak 
nyári alkotótáborainkba, kiállí-

tásainkon mutatkoz-
nak be. A Bach 
Kórus több alkalom-
mal adott koncertet 
ná lunk , a szegedi 
Vaszy Viktor Kórus, 
a Szegedi Sz imfo-
nikus Zenekar pedig 
a német tes tvér -
városban lépett fel. 
A Szegedi Balett a 
múlt év júniusában 
nagy sikert aratott a 
darmstadti közönség 
előtt, a Darmstadti 
Balett ezt a Szegedi 
Nemzeti Színházban 
tartott előadással vi-
szonozta. 

• Gazdasági té-
ren sikerült már 
„bemutatkoz-

•nunk"? 
- Minden évben 

részt veszünk a ha-
gyományos Grenz-
gang-on (ha t á r j á -
rás), amelyet a 14 

darmstadti testvérváros kép-
viselőinek je lenlé tében tar-
tanak a város körüli erdőben, s 
k iváló a lkalom nyíl ik arra, 
hogy a da rms tad t i ak és a 
testvérvárosok reprezentánsai 
velünk is megismerkedjenek. 
Itt kínálják egymásnak élei-


