„Úgy látszik, a természet olyan tehetségeket és ügyességeket rejtett el szellemünk mélyén, amiket nem ismerünk. Csak a szenvedélyeknek és a történelemnek van joga, hogy
ezeket napfényre hozzák.” (La Rochefoucauld)

Jó régen történt, az Alföldön dolgoztunk, tél volt, több mint egy méteres hó. Olaj- és
földgázkutatás, rengeteg autó, száz lóerôs lánctalpasok, fúrókocsik, robbantókocsik,
mûszerkocsik szántották a havat, a fekete nyomvonalak furcsa, éles barázdái, érdekes
rajzolatai mintha Gross Arnold misztikus grafikáit idézte volna. Ezeket a sáros, fekete
vonalakat még egy nem messze feltörô, 80ºC-os termálvíz elfolyó vize is tarkította, szeszélyes kacskaringózással, hosszú kilométereken át meghagyva a nyomvonalát a hófehér, tiszta, szûz hóban. A koromfekete alföldi sár bukkant elô a hó alól.
Hatalmas, nagy, szétterpeszkedô alföldi faluban volt a bázisunk. A lakosság számát
nézve város is lehetett volna. A falu szinte kihaltnak tûnt, néha láttunk csak egy-egy
szánt. Az emberek behúzódva házaikba alig mozogtak, a határban senki, még a régi betyár csárda is üresen kongott. A hó, mint egy vastag vattapaplan, még a hangokat is elnyelte. Kietlenül egyhangú, sík táj, mint amilyen a Dél-Alföldön mindenütt jellemzô.
Szegény geodéták már az elôzô nap kitûzött karójukat sem találták meg másnap, mert
néha — különösen hajnaltájt — a szél is feltámadt, kavarva a felszín finom hó és jégkristályait.
Az irodában telefonüzenet várt, hogy a következô napokban belsô ellenôr érkezik
hozzánk, és tíz napig marad, gondoskodjak a behozataláról a 30 km-re lévô város állomásáról, és megfelelô szállásról. Na, még ez is hiányzott (gondoltam), a terepi munkával így is alig tudtunk haladni, a hó és a sár miatt. A gépekhez (mivel nem olyan
sokkal a II. világháború után voltunk) még könnyû volt frontot megjárt, jó és bátor
szakembert találni, a terep szinte hasonló volt az orosz fronton tapasztaltakkal, ahol
még a 70 tonnás tigris tankok is elásták magukat. Néha egész napunk elment a gépek
kimentésével. A belsô ellenôrzés miatt idegeskedni viszont nem kellett, takargatni valónk nem volt. Ez az egész csak annyit jelentett, hogy a mindennapi monoton munkát
megzavarja majd, és egy külön íróasztalt kell biztosítani a rajzasztalok között.
Már volt rádiótelefonunk is (olyan harctéri típus), így próbáltam egyet s mást felderíteni az érkezô belsô ellenôrrôl. A központból olyan fülest kaptam, hogy egy nagyon
precíz, akkurátus ember, doktorátusa is van, de ôk sem tudnak többet, mert nem olyan
régen jött a vállalathoz, legalábbis a mi részlegünkhöz. Mivel a faluban szálloda nem
volt, sôt még a környéken sem, így egy módosabb falusi gazdánál sikerült szobát találni, hol reggelit és vacsorát is kaphat. A gazda érdeklôdött a vendégérôl, hogy iszik-e?
Mert az olajosokról elterjedt — és ezt a gyakorlatban is tapasztalták (mivel nagyon jól kerestek) —, hogy nagy ivósok. A kocsmákban sok helyen — fôleg Zalában — úgy rendelték az italokat, hogy kérem azt a polcot, amin néha 10-15 üveg sorakozott. Erre nem
tudtam semmit mondani, hiszen nem ismertem.
Megjegyezném, hogy a II. világháború után a megszálló hatalmakat illetett minden
német vagyon, így gyárak, vállalatok egész sora, és az olajipar egy része is. Még a többségében magyar tulajdonú üzemek is. Diósgyôrben éppen az oroszok bejövetelének
pillanatában készült el egy nagyon modern Kripton gyár (a levegôbôl vonta ki ezt a
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nemes gázt). Az oroszok azonnal a teljes gyárat leszerelték, és haza szállították. Ekkor
született, még a kezdeti idôben, a MASZOLAJ nevû cég is, amelynek ekkor dolgoztunk, természetesen orosz vezetéssel. Érdekes volt a vállalat struktúrája is, mivel az oroszok a befolyt haszonból nem adóztak, és már akkor is igen nagy volt az olajipar
jövedelme, szinte fürödtek a pénzben. Egy liter olaj önköltsége akkoriban 8 fillér volt,
a földgáz köbmétere 3 fillér. Adózni — mint említettem — nem kellett; a magyar kormánynak nem volt beleszólása. Saját törvényeik szerint jártak el, és a haszon jelentôs részét kiosztották a dolgozóknak. Hasonló sajátosság jellemezte a személyzeti, vagy amint
akkor hívtuk, a káder-politikát is. A személyzet kiválasztásánál csak egyetlen szempontjuk volt, hogy jól tudjon dolgozni, a munkát illetôen megbízható legyen. Érdekes
képet mutatott a pesti központjuk is, ahol a rajzasztaloknál a legkülönfélébb emberekkel találkozhattunk. Voltak katonatisztek, csendôrök, sôt még egy pravoszláv pópa is,
térképeket rajzolt nagy, fekete kereszttel a nyakában. (Sok évvel késôbb Ausztráliában
ô lett az ottani egyház fôpapja.) Magyarul alig tudott. A lényeg az volt, hogy tud dolgozni, vagy nem tud dolgozni. Még a portásnô is orosz volt. Beszéltem olyan csendôr
fôtörzsôrmesterrel, aki nem hitte el, hogy annyi fizetést kaphat a munkája után, mint
amennyit az oroszok adtak, és, hogy ez törvényes lehet, amikor nyomorgott az egész ország. Egy borítékba minden hónapba elrakott egy jelentôs összeget, hogy el tudjon majd
számolni — ha jönnek a rendôrök késôbb.
Elérkezett a jelzett nap, kiküldtem a terepjárót az állomásra, és megérkezett egy
magas, barna ember. Stuccolt bajusz, feltûnôen katonás tartás. Bemutatkozott, Dr. Papp
Szabó Lóránd. Minden rendben, elszállásoltuk. Másnap reggel pontosan fél nyolckor
megjelent az irodában, nagy akkurátussággal kitett az asztalra egy nagy arany zsebórát,
az óra alá illesztette az óraláncot, hogy 45º-os szögben álljon, és így jól látható legyen.
Elkezdte a munkát, bekérte a menetleveleket, számlákat, szépen összegyûjtögetett mindent, s amit már ellenôrzött, gondosan külön dossziéba rakta, majd délután pontosan
öt órakor összepakolt, és hazament a szállásra. Ez nekünk nagyon hivatali stílusú volt,
hiszen a terepen reggel 6-kor kezdôdött a munkaidô, és mindig sötétedésig tartott, nyáron néha este tíz óráig is.
A kollegákkal nem nagyon társalgott, szófukarnak tûnt. Így telt el a néhány nap. Egy
nap az asztalán török szótárt láttam, és szép bélyegekkel törökországi leveleket. Beszélgetni kezdtünk és kiderült, hogy nagy bélyeggyûjtô, fôleg török bélyegeket gyûjt, és
törökül is tanul. Mondhatnám azt, hogy lassan összebarátkoztunk, vontatottan, nehezen, döcögve. Késôbb kiderült, és halkan elmondta, hogy a II. világháború elôtt ô magasrangú huszártiszt volt Nyíregyházán, nagyhatalmú tiszt, olyan fizetéssel és keresettel,
amit más halandó csak álmában mert gondolni. Emlékszem, még a Felvidéken laktunk
akkoriban, és a szomszédban egy szegény család ebben az idôben házat épített, és a
kômûves a teljes ház építéséért (egy szoba-konyhás, kamrás ház építéséért) 100 pengôt
kért. Lóránd akkoriban több mint 500 pengôt kapott havonta.
A huszárságról beszélgetve (engem mindig érdekelt ez az alakulat, és — mint tudjuk
— a II. világháborúban még mindig volt szerepe), meglepetésemre a szó gyökét is elemezte. Szerinte az elnevezése 1400-as évek után alakult ki, amikor az Országgyûlés elrendelte, hogy 20-20 jobbágy-telek után egy-egy lovast kell kiállítani a király számára,
lehet, hogy a szó (’húsznak az ára’, húsz’ ár) innen ered. Ugyanakkor a „huszár” szó
portyázót, rablót is jelentett, és ô inkább a kun-kabar törzsbôl leszakadt, és délszlávoktól a déli határt ôrzô könnyû lovas nép nevébôl, a „kozárokból” eredezteti.
Elámultam ezeken a nyelvtani fejtegetéseken, Lóránd szinte átszellemült, mikor
errôl beszélt, emlegetve a Nádasdy, a Pálfi híres ezredek vakmerô huszárjait. Beszélt az
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I. Lipót által összeállított, 3000 lovasból álló huszár ezredrôl, a bánáti három huszár ezredrôl, és a fennmaradó székely határôrvidéki huszár ezredrôl, ami már Mária Terézia
alatt is mûködött. A régebbi idôkben a kiképzés a Bécs-újhelyi (Wiener-neustadti) Katonai Akadémián volt, majd a budapesti Ludovika Akadémia megalakulását követôen
szigorú és magas színvonalú képzési renddel ez már Magyarországon történt. Az utolsó
tisztavatás Magyarországon 1944. novemberében volt. Suttogva beszélt arról is, hogy
1919-en hogyan próbálták a ludovikások letörni a bolsevista hatalmat, majd az elfogott
tisztek százait a kivégzéstôl csak az Antant misszió mentette meg.
A Ludovikán ô is kemény kiképzést kapott, és utána következett az a csodálatos korszak, amikor Nyíregyházára helyezték. Mint ismeretes, Nyíregyházán volt a Monarchia
egyik legnagyobb huszár laktanyája. Ehhez mérhetô már innen keletre sehol nem volt,
hiszen a lembergi, pontosabban a galíciai laktanyák meg sem közelítették fontosságban
és nagyságban ezt a jellegzetes monarchiai intézményt. Mikor Nyíregyházáról beszélt,
az arca olyankor szinte átszellemült, úgy éreztem, hogy valami nagy, szent helynek tekintette, és mint elmondta, nagyon boldog volt, és ha itt marad, nem tudja biztosan, mi
lett volna a sorsa. Késôbb lehet, hogy a boldogtalanságának is a szülôhelye lett volna.
Tudniillik a magas fizetés, a szép, fôleg a nôk számára vonzó egyenruha együtt járt az
akkori tiszti életmóddal, féktelen, nagy vacsorákkal, vidám ivászatokkal, a cigány zenével, felidézve az egykori Monarchia fényét is. Nyíregyháza legszebb mulató helye, étterme, kávéháza a Korona volt, ami szinte a második otthona lett.
Érdekes anekdoták is terjedtek ezekrôl az idôkrôl, az egyik ilyen anekdotának a fôszereplôjévé is vált Lóri, ugyanis ô volt az, aki egy emelkedett hangulatban, lovon ment
be a vendéglôbe, az üvegportálon keresztül, is óriási riadalmat keltve az étteremben.
Még a mai napig is legendákkal körítve él ez a történet Nyíregyházán, elô- elôtûnve az
emlékek halvány, szertefoszló fátylán keresztül.
Mikor ezekrôl beszélt, furcsa volt számomra, hogy a szemében és az arcán nem éreztem nosztalgiát vagy vágyakozást. Mikor mindezt felidézte, inkább szomorú rezignáltságot, a megváltoztathatatlanba való belenyugvást éreztem rajta. Hiszen mindennek
vége lett a háborúval, és mikor elözönlötték az oroszok az országot, rengeteg lovas csapat is jött velük. A II. világháborúban, még a nagy páncélos csaták idején is mint felderítôk, nagy szerepet kaptak a lovak és a lovasok. Jöttek a híres hucul, a tatár, kirgíz,
mongol lovak. Mint említette, olyan lovat is látott, mint a mi, magyar parlagi lovunknál, aminek az átlagos magassága csak 130-150 cm-es, majdnem egy méterrel magasabb. Szomorúan nézte a változásokat, a hadsereget feloszlatták, a tiszteket
elbocsátották, sokan elmenekültek, az alakulatok megszûntek. Társai hadifogságba kerültek, vagy nyugatra menekültek. Neki ezt sikerült megúszni, csak rövid fogságban
volt, szerencséje volt, mert egy gazdátlan lóval egy éjszaka megszökött Romániából.
Egy teljesen új élet kezdôdött számára, most mihez kezdjen? Egy, a lovakhoz kitûnôen értô és szeretô katonatiszt, aki az akadémián matematikából és egyéb ismeretekbôl is jó kiképzést kapott, ott állt egy szétrombolt országban állás és pénz nélkül.
Katarzisos állapot, kiemelkedni vagy lesüllyedni, szakítani mindennel, az egykori csodálatos életformával, átértékelni mindent. Elsôsorban önmagát kellett mérlegre tenni,
az egész eddigi életét.
Nehezen ment. Érdekes fordulatot jelentett életében egy rövid epizód. Hogy ne szakadjon el teljesen a lovaktól, hogy valami kapcsolata mégis maradjon, bérelt egy pincét
a miskolci Avason, és a lótrágyát összegyûjtve gombát kezdett termelni ezen a sajátos
illatú talajon. Kezdetben nem is tûnt olyan buta ötletnek, hiszen ennivaló nem volt, az
emberek éheztek. De mivel rengeteg ló elpusztult a II. világháborúban, nagyon aka131

dozott a lótrágya beszerzése, sok lovat levágtak, annyi lómészárszék soha nem volt az
országban, mint akkoriban. Abban az idôben szinte mindenki lóhúst evett. A gomba termelése, értékesítése viszont nagy szakértelmet kívánt, amivel még megbirkózott volna,
de sajnos egy gombabetegség elvitte az egész termését. Fel kellett hagyni mindennel, a
lovak illata is tovaszállt, mint minden, az eddigi életének emlékei.
Új munkahelyet kellett valahol keresni, és most a barátok segítettek. Mivel az újjáépítés lázában az iparosítás, az energia-termelés elôtérben volt, ez az olaj- és a gázipar
újraindítását is megkövetelte. (Ekkoriban mondta Rákosi, hogy Magyarország egy olajtengeren úszó sziget, csak a reakció nem akarja megtalálni!) Így sikerült belépnie a magyar-szovjet olajipari vállalathoz, ott senki nem volt kíváncsi az ô huszártiszti múltjára,
magas rangjára. Tôle sokkal „sárosabb” személyiségek is voltak ott. Jó munkabírása, tehetsége elegendô biztosítékot jelentett, és az általam is ismert, oroszul jól beszélô egyetlen káderes (Jenônek hívták), simán felvette, és így munkát kapott.
Ha már megemlítettem Jenôt, a kor jellemzésére kénytelen vagyok egy néhány szót
ôróla is szólni. Jenô kitûnôen beszélt oroszul. Valamikor, a barátjával együtt, Debrecenben egy aranymûves mesternél dolgozott, amikor a barátjával együtt behívták katonának. A háború megindult az orosz fronton is. Az oroszok, románok és a szlovákok
után, utoljára Magyarország is belépett a németek oldalán a háborúba. Jenôt és a barátját is behívták katonának. Mindketten buzgó szakszervezeti tagok voltak, s nagyot gondoltak, eltervezték, hogy ha az elsô vonalba kerülnek, akkor át fognak szökni a
„munkások államába”, a szovjet oldalra. Így is lett. Kikerültek a frontra, és az elsô vonalba kerültek. Egy éjszaka levágták a rangjelzést, és feltartott kezekkel, a szovjet járôr
legnagyobb meglepetésére (utólag azt mondták, hogy jobban megijedt a szovjet katona,
mint ôk), sikerült átmenniük. Szerencsére nem lôtték le ôket, fogságba kerültek. Azonban óriási csalódásukra, mert kémeknek nézték, hadifoglyoknak nyilvánították ôket.
Jenô fenn a Kóla-félszigeten, a jeges vízben szálfákat rakodott (néha derékig érô vízben),
majdnem nyolc évig. Elmondása szerint három évi hadifogoly-munka után, mivel a
tisztek látták, hogy milyen gyönyörû ékszereket készít, ott tartották (sok szép ásvány van
a Kóla-félszigeten). Csak 1949-ben szabadult. Kitûnôen megtanult oroszul.
Ennyit Jenôrôl, térjünk vissza Lórándra.
Lóránd egy idô után úgy érezte, hogy az új helyzet, az új körülmények új követelményeket is jelentenek, és a Ludovikán szerzett diplomájával ebben az új rendszerben
már nehezen tud majd késôbb létezni. Jelentkezett a jogra, levelezô tagozatra. Mivel egy
orosz vállalattól jelentkezett, így a felvételnél az elôzô iskolai végzettséggel nem sokat
foglalkoztak, tanult, majd megszerezte a jogi doktorátust is. Így lett belôle a vállalatnál
belsô ellenôr. Úgy tûnt, hogy most már igazán elégedett ember lehetne. A munkán
kívül egy szenvedélye maradt, a bélyeggyûjtés.
Az alkohol már nem játszott szerepet az életében, teljesen absztinens lett, még társaságban sem ivott. A világ legjózanabb emberévé vált, és úgy tûnt, hogy ezzel az életforma-váltással is elégedett. A bélyeggyûjtés révén levelezésbe került egy gazdag török
emberrel, akinek az érdeklôdése az egykori magyar-török barátságon és rokonságon
alapult. (Ôk ugyanis úgy tartják, hogy a török és a magyar egy testvér, azaz törökül „kardes”-testvér.) Szenvedélyesen gyûjtötte a magyar bélyegeket.
Lóránd a török hosszú leveleit azonban nem tudta megérteni, németül próbált írni,
erre viszont a török nem reagált. Lehet, hogy ez, és a bélyegek iránti érdeklôdés keltette
benne azt a vágyat, illetve késôbb gyakorlatot is, hogy nyelvkönyveket keressen és törökül tanuljon. Ott bent, a terepi irodában is elôvette néha a rongyosra olvasott, foszladozó török nyelvtant és szótárt, és esténként a szavakat biflázta.
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Eltelt a tíz nap, és ez az úgynevezett „ellenôrzés” is véget ért. Az utolsó este, amikor
bekattintotta az óráját, megvallotta, hogy most már több mint két éve tanul törökül, de
fáj neki, mert nincs meggyôzôdve róla, hogy az a török nyelv, amit így nyelvkönyvekbôl megtanult, az vajon a valóságos nyelv-e? Vajon tudná-e használni, megértené-e valaki egyáltalán? Óriási erôfeszítéssel tanulja most már évek óta, de ha egy igazi törökkel
találkozna, meg tudná-e értetni magát?
Ahogy így beszélgettünk, eszembe jutott, hogy Békéscsabán az állomás utcájában
(még arra is emlékszem, hogy ha az állomás felé megyünk jobb oldalon) egy török cukrászda van, legalábbis volt még, abban az idôben, a tulajdonos neve is törökül volt kiírva. Mondom neki, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk a te török tudásodat. Menjünk el
most, mondtam, és bár egy kicsit késô volt, de elindultunk. Könnyen megtaláltuk a
házat, a cégtáblát, és hátul, egy mûhelyszerû részben egy kis fényt láttunk. Az idôs tulajdonos kicsit megijedt, amikor ilyen késôi órán bezörgettünk, de nagy nehezen megértettük vele, mert törte a magyart, hogy mirôl van szó. A felesége és a lányuk otthon
volt, ôk már jól beszéltek magyarul. És ekkor következett be a nagy próbatétel, elkezdett törökül beszélni a tulajdonos, kissé vontatottan, lassan, szépen tagolva. Egy kis
édességet, kávét is hoztak. Barátságosan elindult a beszélgetés. Még a vízipipára is rágyújtott a török cukrász. Egyre folyékonyabban, zavartalanabbul beszéltek törökül,
néha-néha még a mama is beleszólt, néha — ha nem is bántóan — ki is igazította Lórándot.
Mintha fény gyúlt volna ki a homályosan világított szobában, Lóri szinte ragyogott,
nem tudott betelni az örömtôl, hogy ô tud egy idegen nyelven, ôt megértik, sôt teljesen megértik, és ô is érti, amit egy igazi török mondott. Már éjfél is elmúlt, mikor eljöttünk, még ajándékokat is adtak, címet váltottak.
Másnap reggel, a búcsúzáskor Lóri elmondta, hogy szinte egész éjjel nem aludt a
boldogságtól, annyira felkavarta ez az esti élmény.
Egyszer, évekkel késôbb, otthon csörgött a telefonon. Lóránt volt az. Közölte, hogy
szeretne meglátogatni. Nem tudtam mire vélni a dolgot, évek óta nem találkoztunk. A
megbeszélt idôpontra egy katona pontosságával érkezett. Zavartan viselkedett, majd
táskájából elôvett egy könyvet, amelynek címlapján, legnagyobb meglepetésemre, a
neve szerepelt, és a kezembe nyomta. Ez volt az elsô magyar nyelvû török útikalauz.
Nyíregyháza, 2008. január 16.
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