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dolgában is döntő szava volt Lőrinc bácsinak a legfontosabb ~-

termelők, vagyis az alsóvárosiak körében. Ősszel, a vasárnapi 

nagymise után körbefogták a hívek a Havi Boldogasszony 

temploma előtt, hogy „vigyük-é mán a piacra a ~-t, vagy 

várjunk vele”? Lőrinc bácsi nemhiába érettségizett a 

középkereskedelmi iskolában - melyet bánatára az érettségijét 

(1895) követő évben kereszteltek át felsőkereskedelmi iskolává 

-, mindig tudta, mikor van legjobb ára a ~-nak. Miként az 

őrletés idejét is ő tudta a legjobban megválasztani. (Isten 

ments, hogy a közép-amerikai indiánoktól elpöröljük a ~-t, de 

az már bizonyos, hogy a ~-őrlés magyar találmány.) 

Miként a C-vitamint is magyar ember, Szent-Györgyi Albert 

fedezte föl és állította elő legelőször a világon. A C-vitamin, 

azaz aszkorbinsav, miből legalább 50-60 milligrammra az 

egészséges szervezetnek naponta szüksége van, olyan anyag, 

amelyből a legtöbb éppen Porlódon volt található a 930-as évek 

elején, amikor Szent-Györgyit - saját szavai szerint - „arra 

ítélték, hogy egyetemi tanár legyen”. „Miközben az ősember 

átment az őserdőn, az őserdő is átment rajta”, állapította meg 

találóan a porlódi biokémiai tanszék nemcsak külsejében, de 

bensőjében is fiatal vezetője. Az emberi szervezet ezért nem 

gondoskodott előállításáról, nekünk magunknak kell ezt a 

szervezetünkbe juttatnunk. A férfinak, aki hajlamos volt arra, 

hogy a kémcsőkben lejátszódó folyamatokat a legmerészebb 

filozófiai feltevésekkel párosítsa, már hollandiai, angliai, 

amerikai kutatásai során sikerült egy általa először „ignose” 

(nemtudom-mi-cukor) majd „Godnose” nak (Isten-tudja) 

elkeresztelt vegyületet tiszta állapotban előállítani. Mivel a 

tudomány fölkent papjai nem vették komolyan, kénytelen volt 

a hangzatos „hexuronsavra” keresztelni az anyagot. 

Mindössze 25 grammnyi por volt egy kis üvegcsében belőle a 

zsebében, amikor Porlódra érkezett. Mindig is gyanakodott rá, 

hogy a vegyület a C-vitaminnal azonos, de mivel a vitaminokat 

szerinte enni kell elsősorban, ezért úgy gondolta, inkább a 

szakácsoknak kell vele foglalkozni, mintsem a tudósoknak. A 

tudományos pályája sem folytatódott valami fényesen: a 

Magyar Tudományos Akadémia például még levelező taggá 

sem választotta. Puff neki! Úgy kell az ilyennek, aki - úriember 

létére - motorkerékpáron jár, aki nem tartja a diákokkal a 

három lépés távolságot, aki szerint „az emberben és a 

krumpliban ugyanaz az élet mozog”, aki a Fogadalmi-templom 

kórusára jár holmi orgonaszóra, meg hasonlók. (Mindezt akkor, 

midőn a „Halálos tavasz” című filmben a tiszt figuráját 

tűzoltóvá kellett átírni, mert egy honvédtiszt nem szalad a 

lépcsőn!) 

Ekkoriban történt, hogy fölkereste egy még nála is fiatalabb 

kutató, és munkát kért. Amikor Szent-Györgyi kereken 

megkérdezte, mihez ért, a fiatalember azt válaszolta, hogy meg 

tudja állapítani, egy adott anyag tartalmaz-e C-vitamint, vagy 

sem: Szent-Györgyi kivette a szájából a hosszú szárú, angol 

pipáját, és átadott neki egy kémcsövet, amelynek az alján volt 

valami por. Aszkorbinsav volt (alias „hexuronsav”), és a 

fiatalember egyben volt csak bizonyos: az aszkorbinsav nem 

lehet azonos a C-vitaminnal. 1931 novemberében már 

mindketten tudták, hogy igen. 



Hogy lehet, hogy maga sejtette ezt?, kérdezte a fiatalember, aki 

magyar származású amerikai volt. 

Bízni kell az intuícióban, mondta neki Szent-Györgyi. Ja, és 

még magyarnak kell lenni hozzá. 

Most már csak az volt a kérdés, miből lehetne nagy 

mennyiségben előállítani a vitamint. A mellékvesékből, 

káposztából, narancsból csak grammokat sikerült. Szent-

Györgyi külföldi tanulmányútja során szinte minden növényt 

kipróbált. Cambridge-ben még majdnem a ~ -t (copsicum 

annuum)-ot is, de az árus azt mondta: 

Meg ne vegye, uram, ez mérgező! 

Most meg, egyik este, a felesége friss ~ -t rakott a vacsora 

mellé az asztalra. A professzor szerette a békességet, a ~ -t meg 

nem; egy óvatlan pillanatban a zsebébe dugta hát. Midőn a 

vacsorától felkelt, akkor jutott csak eszébe, hogy szinte ez az 

egyetlen növény, amit még nem próbált ki. A laboratóriuma 

volt a lakása is ekkoriban; éjfélre már tudta, hogy a porlódi 

piros ~ a legcsodálatosabb aszkorbinsavraktár, amely csak a 

világon van. Grammonként 2 milligramm C-vitamin van 

benne. Az alsóvárosi parasztok igencsak nekicsodálkoztak, 

hogy ez a bogaras profesztor kocsi számra vásárolja tőlük a ~-t, 

de nem bánták. 

Kinek sója, ~ ja van, annak mindön fűszerszámja mögvan, 

dicsérték a terményüket, de a tanár csak mosolygott azzal a 

derűskék szemével. Gyógyszer lesz belőle, mondta nekik. A ~-

sok, akik a saját szemükkel látták Palika Örzse 

csodatéteményeit a penészes kenyérrel (mindezt egy évtizeddel 

a penicillin felfedezése előtt), ezen már nem csodálkoztak. Két 

egymást követő menetben három és fél kiló kristályos 

aszkorbinsavat sikerült előállítania Szent-Györgyinek. 

Meg is kapta a Nobel-díjat. Büszkeségére felhő sem vetült: 

meg volt győződve róla, hogy olyasmivel vitte előre a 

tudományt, amely aztán végképp nem szolgálhatja az öldöklést. 

Hamar kijózanodott egy német gyárban, amely a 

tengeralattjárók matrózai számára állított elő aszkorbinsavat, 

lehetővé téve, hogy hónapokig a nyílt tengeren folytassák 

halálos küldetésüket, anélkül hogy a skorbut végezne velük. 

rádió 

A Gutenberg-galaxist igazából a Marconi-konstelláció egyik 

csillaga, a ~ kezdte ki. Nyugodjatok meg, félő feleim: nem kell 

csillagásznak lenni ahhoz, hogy ezt a szócikket megértsük. Az 

első kifejezés a nyomtatott szó egyeduralmán alapuló 

társadalmakat jelenti, a másik azon elektronikai eszközök 

összességét, amely megváltoztatta az írásbeliségre épülő 

világot: a drótnélküli távírót, a telefont, a filmet, lemezjátszót, a 

~-t, a magnetofont, a tévét, a videoszalagot és társait jelenti. 

A ~ - miként egy szökött irodalmár, Marshall McLuhan 

megállapította - az emberi idegrendszer első igazi kiterjesztése. 

Amit a nyomtatott szó elvett az élőbeszédtől, azt visszaadta ez 

a készülék: az elevenséget, a beszéd dallamát, a hangsúlyokat, 

az elhallgatásokat. A szem találkozott a füllel: el kell képzelni, 



amit hallunk. Nekünk, mint olyan közép-európai népnek, amely 

tudat alatt még mindig valamiféle törzsi egység 

bensőségességében él, és az írásbeliséget a lelke mélyén 

sohasem fogadta be teljesen, szinte kapóra jött ez a 

közvetítőeszköz. Gondoljunk csak bele, mennyi nagy 

atomfizikust és zenészt adott Közép-Európa a világnak! Ők 

ugyancsak a láthatatlan világgal foglalkoznak. 

Sajnos a ~ olyankor jött, amikor a legvérengzőbb és legvadabb 

törzsi szellemeket készült feltámasztani egy félresikerült festő, 

akit Adolf Hitlernek hívtak. (Mindig mondtam, hogy ajnározni 

kell a dilettánsokat: inkább a kiállító- és 

hangversenytermekben, színházakban, folyóiratokban és 

könyvekben éljék ki mániájukat, mint a politikában.) 

1928-ban még Hitler ellenségei kezében volt a ~ . Ekkoriban 

Magyarországon százezer készülék volt. Egy év múlva már 

kétszázötvenezer. 1935-ben, amikor Hitler már egy éve „vezér 

és birodalmi kancellár volt”, és az „Európai hajó kormányosi 

tisztéről” ábrándozott, háromszázötvenezer ~ volt 

Magyarországon. Igaz, az előfizetők ritkábban hallgathatták a 

führert (ki tud itt idegen nyelveket?), annál inkább hallhattak 

azonban róla. 

(Mellesleg szólva, ha Mihály Dénes találmányát, a televíziót 

előbb fejlesztik ki tömeggyártásra készen, ez a paprikajancsi 

aligha juthatott volna hatalomra. A televízió hűvösen 

tárgyilagos közegében nevetségessé válik egy hadonászva 

üvöltöző szónok. Hitler rikító ripacssága azt az érzetet kelti a 

szemlélőben, hogy ez az ember hazudik. De nem úgy a 

hallgatóban. Hitler ~ beszédei szinte hipnotikus hatással voltak 

a német népre: ez az eszköz a legalkalmasabb az élénk, izgató, 

lelkesítő tartalmak közvetítésére.) 

A magyarok sem csupán az időjárás-jelentést hallgatták meg 

(amely egyébként minden ~ és televízió legfontosabb, mert 

semleges és mindenkire érvényes üzenete). Nem. 

1938-ban mintegy négyszázhúszezer nyilvántartott előfizető 

volt Magyarországon. Ami korántsem csupán ennyi hallgatót 

jelent: a ~-zás is kezdetben közösségi dolog volt; a család és a 

szomszédok együtt hallgatták az elektromágneses hullámokkal 

továbbított hangot. A műsornak már akkor is több mint a fele 

zenéből állt. Ám november 2-án nemcsak zene szólt. Azt a hírt 

sugározta a rádió, hogy a tengelyhatalmak döntése értelmében 

visszacsatolnak Magyarországhoz 12 000 négyzetkilométernyi 

területet, több mint 1 millió lakossal (amelynek 85%-a magyar 

volt), továbbá a vitatott városok közül Kassát, Ungvárt és 

Munkácsot. 

Alighanem ez volt az első, történelmi jelentőségű üzenet, 

amelyről a magyarok egy jelentős része a ~ -ból értesült. Hogy 

mennyien lehettek, csak találgatni lehet. Mint ahogy csak 

találgatni tudunk Észak-Erdély 1940-es visszacsatolásának 

hallgatói létszámát illetően is: „Felhangzott a szó, zeng az 

induló, győztesek megint régi zászlaink...” A riporter kenetes 

hangja a katonainduló pattogó ritmusa fölött: „Huszonkét év 

álmai és várakozásai után ma, 1940. szeptember 5-én, 

verőfényes, őszi reggelen, itt állunk a trianoni határ 

csengersimai sorompójánál... Előttünk a sorompó, amely ma 



reggel hét óráig, tehát még nehány percig a trianoni határt 

jelképezi... Túl rajta a verőfényes kora őszi napsütésben 

Szatmárnémeti tornyai kéklenek.” 

És így tovább. 

Mindenesetre 1925-től fogva, amióta a mai értelemben vett ~ -

zás megindult az országban, az összes közvélemény-kutatások 

szerint a legnépszerűbb műsor a cigányzene, a 

legnépszerűtlenebb pedig a klasszikus muzsika. 

Ez az egy adat azóta sem változott. 

romantika 

2. HAMLET, RÓMEÓ 

Amikor 1941-ben a „hóbortos liberális”-nak tartott Szent 

Györgyi Albert lett az immáron Horthy Miklós 

Tudományegyetem rektora, ideiglenesen (a Ferenc Józsefről 

elnevezett vissza ment Kolozsvárra), jó volt diáknak lenni 

Porlódon. A tudós, aki valósággal újra fölfedezte a paprikát (-

>), és aki nadrágján egy fehér cérnával varrott sárga folttal, 

igen különös apacsként jelent meg egy diákbálon, igazán a 

„hallgatóság apja” volt, hite szerint. „Shakespeare-t úgy lehet a 

legjobban megérteni, ha eljátssza az ember”, mondogatta. 

Szerencsére járt akkor a porlódi egyetemre egy ifjú Horváth 

István nevű, merész szemöldökű, tüzes tekintetű angol szakos 

hallgató, aki Stratfordban is megfordult, s már középiskolás 

évei alatt is rendezett. 

A „Hamlet”-et mutatták be a porlódi diákszínjátszók, országra 

szóló sikerrel, az első porlódi bemutató századik évfordulóján 

1941. április 1-jén. Májusban a diákok Kolozsvárra vitték az 

előadást. Sík Sándor, a Színjátszó Társaság elnöke 

bevezetőjével már félig megnyerte a csatát a diákoknak. 

Kivételes képességű előadó volt - előadásain még az 

Auditórium Maximum is szűknek bizonyult, hangszórókat 

kellett elhelyezni a folyosón. 

Mi nem kultúrát akarunk idehozni, mert arra Kolozsvár nem 

szorul rá, minket a szeretet hozott ide, mondta. 

Az előadásnak itt is óriási sikere volt. A diákszínjátszók régi, 

titkos segítője a szerelem: a „Hamlet” rendezője és a Gertrúdot, 

Hamlet anyját játszó Tóth Kata harmadéves vegyész egymásba 

szerettek. A porlódi Tóth család nem járult hozzá a 

házassághoz, mert ifjabb Horváth István félig zsidó volt. A 

Tóth ékszerészt megérteni lehet, de fölmenteni aligha. 

Augusztusban kihirdették a harmadik zsidótörvényt, amely 

„fajgyalázásnak” minősíti a zsidók és nem zsidók közti 

házasságot. A Turul Ifjúsági Szövetség azonnal kizárta tagjai 

közül a zsidónak minősülő fiút. (Nem elhanyagolható 

körülmény, hogy mit sem számított, kikeresztelkedett-e valaki, 

vagy sem. Visszamenőleg érvénytelenített ez a rendelkezés egy 

elfogadott és szentesített megegyezést, arról már nem is szólva, 

hogy mindenki magánügye: izraelita, baptista, buddhista-e, 

avagy bálványimádó, keresztény, netán istentagadó.) 

A szerelmeseknek egy tavaszuk, egy nyaruk és fél őszük volt. 

Októberben a fiú indítványára (mindig a férfiak az igazi 
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romantikusok, sosem a nők) Pestre utaztak, és egy szállodában 

mindketten öngyilkosságot követtek el. „Ilyen közel az 

elmúláshoz, csak a szeretetem és a hitem él. A hitem, hogy 

nincsen halál, csak élet és újra élet”, írta búcsúlevelében ifjabb 

Horváth István, aki a következő évadra többek közt 

Tömörkényt tervezte színre vinni, de búcsúrendezése rómeói 

lett. Tizenkilenc éves maradt. A „Színházi Élet” nem 

csámcsogott az eseten hetekig. Pedig ez volt az igazi, halálos ~. 

ruha 

1. TANÍTÓVÁLASZTÁS 

1938-ban, amikor apámat Porlódon tanítóvá választották, 

Körmendi János, aki nemzedékeket nevettetett-ríkatott meg 

később a színpadról, a ripacsok szent királya (mellesleg Tündér 

utca másik legjobb írója) még csak tizenegy éves volt, és a 

Szent Imre polgári fiúiskolában egy osztályba járt egy Tulipán 

nevű fiúval, ki később szintén sokra vitte. (-> Tulipánok) 

Apám ekkor már egy éve, hogy - katonaideje leszolgálása után 

- ingyen tanítóskodott a volt főispánról elnevezett Aigner 

(Béke) telepen. Még ennek az állásnak is örülnie kellett, mert a 

majdani kenyér reményével kecsegtetett, amit sok ezer képzőt, 

főiskolát, egyetemet végzett nem is remélhetett akkoriban 

keskeny e hazában. A négy tanítói és egy tanítónői állásra 

tízszeres volt a túljelentkezés, így apám, aki sose szeretett kérni 

(ki szeret?), arra kényszerült, hogy mint mások, sorra járja az 

iskolaszék tagjait. Akkoriban az iskolaszék dolga volt, hogy a 

községi - helyi iskolák dolgában döntsön. Az állami népiskolák 

száma a harmincas években elenyészően csekély volt. Szeles 

András, aki mint az alulróljöttek többsége, kínos gonddal 

ügyelt az öltözködésére, azon tűnődött, melyik ~- ját vegye föl. 

Ünnepélyesebb alkalmakra (a nagyobb bálakat kivéve) 

akkoriban az úgynevezett teaöltöny - fekete csíkos nadrág, 

fekete zakóval, csokornyakkendővel, fehér gallérral -járta, 

amely az európai ~-divatot követte, de ott volt a nagynéni által 

csináltatott Bocskai-~ is, ez a zsinóros, magyar viselet, amely a 

harmincas évek közepétől jött divatba. Apám a teaöltönyt 

választotta. Az anyagot a Lévai posztósnál (a Bruckner mellett) 

vette volt. Ezt a fiatalúr még vőlegény korában is elhordhatja, 

dicsérte a szövetet a kereskedő. A vőlegénység még messze 

volt, a tanítóválasztás napja közel. És negyven tagja volt az 

iskolaszéknek. Apám fejébe nyomta divatos, felpördülö 

karimájú Eden-kalapját. („MILYEN KALAPBAN JÁRSZ? 

MÁR TÖBB MINT ÖTVEN ÉVE GROVE-BAN!”, harsogta a 

reklám Grósz és Weisz urak akkor még nem „zsidótlanított” 

üzletének dicsőségét.) Apám gyalog ment, mert a tizenhat 

filléres vonaljegyet sokallta, meg aztán ebben a szerencsét hozó 

teaöltönyben is benne hagyta a szabó a fércöt, azaz még nem 

volt teljesen kifizetve. 

A piarista gimnázium igazgatójánál kezdte a sort. Ő, mint a 

többi pap (az iskolaszékbe minden felekezet képviselőt küldött, 

de a legtöbbet persze a katolikusok) nem mondott se igent, se 

nemet. Egyedül az alsóvárosi gvárgyán mondott a Kispéter 

Lőrinc unokaöccsének igent, de abban, mint később kiderült (-

> papok 2.), nem volt sok köszönet. Lőrinc bácsi személyének 

súlya végig ránehezedett apámra, ami jó is volt, meg nem is. 



Ez a tanító köll nekünk, akinek ilyen gazdag rokona van!, 

mondta például dr. Hajnal István ügyvéd. Ilyen még úgysé vót 

Porlódon. 

Szögényebb protektort nem tudott választani a Stolz gyerök?, 

mondta egy másik iskolaszéki tag. Ha a nagybátyja möghal, 

félmillió pengőt is fog örökő'ni talán. Ráér ez! 

Dr. Pap Róbert, ez a madárcsontú, koros ügyvéd (aki majd a 

gettó összekötője lesz a városi hatóságokkal) azt mondta 

apámnak: 

Adja csak ide az iskolaszéki tagok névsorát! Úgyis a zsebében 

van, tudom.  

Apám odaadta. 

Na, ide nem köll elmönnie! Kihúzta négy másik ügyvéd nevét a 

listáról. Ők magára fognak szavazni. Amikor elbúcsúztak, dr. 

Pap apám vállára tette a kezét:  

Lögyön olyan derék embör, mint a gyámapja! 

1938. október 20-a volt az a nagy nap, amelyre apám úgy 

emlékszik, mint a saját születésnapjára. 23 : 17 arányban - a 

papok szavaztak ellene - győzött egyik legjobb pajtása, Serényi 

ellenében. Öröm és bánat - sok ez egy fiatal szívnek egyszerre; 

el akarta mondani egy kis varrólánynak, akinek udvarolgatott. 

Ott ácsingózott a Stühmer (a porlódiak Stümmernek hívták a 

csemegést) boltja előtt, midőn egy idősebb úr haladt arra. 

Üdvözölte az egyetemi tanárt, aki egy pillanatra megállt, és 

huncutul ráhunyorított. Az ifjú segédtanító tüstént elértette a 

célzást: a professzorhoz lépett, és megköszönte a szavazatát. A 

tanár nevét valamennyi gyerek ismerte az országban. Minden 

térkép alján az állt, hogy: „készítette Kogutowicz Károly.” 

Dr. Papnak köszönőlevelet írt, a nagybátyjához meg 

személyesen ment el apám, akinek kezdő fizetése 183 pengő 

volt, majdnem két első osztályú ~ ára. Apám meg akarta 

csókolni a nagybátyja kezét, de az elrántotta: 

Majd ha örökhagyód löszök, fiam. Először szólította fiamnak. 

2. AKINEK 33 KERESZTGYEREKE VOLT 

1940. október elsején „életének 85. évében, a halotti szentségek 

kel visszaadta nemes lelkét teremtőjének” az az asszony, akinél 

aligha lehetett több keresztgyermeke Porlódon bárkinek is. 

Kispéter Veronika (-> nagynéni), miután legutolsó férjét is 

túlélte, csendesen elaludt. Hogy gyermeket nem adott neki az 

úr (-> imádkozatlan), a keresztgyerekekkel kárpótolta magát ez 

a kemény, konok asszony. Kezdetben a tanyai magyarok közül 

fogadott sokat a szárnyai alá. Hetipiacos napokon mindig tele 

volt a ház keresztlányokkal, keresztfiúkkal, akik ilyen 

alkalmakkor meleg kávét kaptak. 

A harmincas évek közepén aztán nem a tanyavilágból 

kerülközött ki a nagynéni legtöbb keresztgyereke, hanem 

inkább a belvárosból: mind több zsidó vallású porlódi hajtotta a 

fejét keresztvíz alá. A nagynéni 33., utolsó keresztfia (Fehér 

Sándor vízvezeték szerelő-mester gyermeke) is már hatodikos 

gimnázista volt, amikor a Dóm-béli szertartáson keresztanyja a 



nevében is ellene mondott az ördögnek. Persze mindenkin a 

legjobb ~-ja volt, mert Porlódon mindmáig a „péz: embörség, ~ 

: tisztösség”. A keresztelőt követő ebéden akkora harcsa úszott 

a tartármártásban, hogy egy gróf is megirigyelte volna. Hanem 

a gyerekek csak a parfét várták, a Virágh cukrász sokszínű 

remekét. Ebéd után a legfrissebb keresztfiú zongorázott és 

énekelt is. „Szól a kakas már, majd megvirrad már”, dalolta. 

Nagy-nagy sötétség készülődött pedig a világra, amelynek 

Porlód - még ha oly fényesen csillog is lelkemnek - csupán egy 

porszeme. A nagynéni, mintha csak sejtette volna, elment 

időben. „Nincs nagyobb halálom a röndetlenségnél!”, mondta 

de sokszor. Mit is keresett volna ő ebben az elrendetlenült 

világban? 

Ha igaz az, hogy a másvilágon elénk jönnek mind, akiknek 

részt vettünk a temetésén, a nagynéninek akadt dolga odafönn 

elég. 

Az egykori keresztgyerekek egy része hiába mondott ellen az 

ördögnek: ördögnél is gonoszabb emberek sárba tiporták 

fogadalmukat. Fehéréknek csak egy sarkot kellett költözniök a 

Margit, Korona, Bús Páter, Polgár és Jósika utcák területén 

lévő gettóba. 

sehova 

Porlód kiürítési terve már 1939-ben készen állt, pedig akkor hol 

volt még Porlódtól a háború! A német megszállás után, 

májusban, mint valami balul sikerült házi dolgozatot, újra 

kellett fogalmazni a tervet. Ezek szerint a papoknak Veszprém, 

az egyetemi dolgozóknak és hallgatóknak Sopron, a raboknak 

Vác, bíráiknak Enying és Sárbogárd, a közigazgatásnak, a 

tankerületi főigazgatóságnak és a katonai parancsnokságnak 

Kaposvár volt a „felvevőhelye”, gyönyörű szép katonai 

műszóval. Tulajdonképpen minden gépet, fölszerelést, félkész 

és készárut, terményt, lábasjószágot és bizalmas iratokat el 

kellett menekíteni. A bankok és pénzintézetek Pestre vitték a 

készpénzállományt - nem is volt Porlódon elegendő aprópénz a 

felszabadulás után. 

A kiürítést vezető tisztviselők egymás után tűntek el a 

balfenéken. Előbb Tukats főispán ruházta át a hatalmat dr. Tóth 

polgár mester-helyettesre. Amikor ő is meglépett, Pálfy György 

tanácsnokot bízta meg a teendők ellátásával. (Mint később 

kiderült: szerencsére. (-> sors) Tőle ugyan átvette egypár napra 

dr. Katona, a városi légóparancsnok, aki Tündér utcai létére 

nem átallott dr. Szögi nyilas államtitkárral levelezni. Igaz, nem 

tétovázott az ítélet-végrehajtással sem: fölakasztotta magát. 

Tukatsék a katonai parancsnok intézkedéseit figyelmen kívül 

hagyva a város teljes elnéptelenítését rendelték el. Hogy ez 

nem sikerült teljesen, nem rajtuk múlott. A nadrágos emberek, 

az értelmiségiek többsége mindenesetre futott (a kilencszáz 

tanárból és tanítóból mindössze kétszáz maradt példának 

okáért), mert a kiürítés körüli titokzatoskodás, az oroszokról 

terjesztett rémhírek (mindenkit kopaszra nyírnak, a nőket 

megizélik, csajkarendszer, közös feleség, a templomokból 

kupleráj meg mozi stb.) megtették a magukét. Az emberek 

megkapták három hónapi fizetésüket. A hadiüzemek dolgozói 

pedig a felmondólevéllel szinte egy időben a SAS-behívót. 



Október 8-án délután elsőnek a csendőrség pucolt. Pedig 

parancs szerint nekik kellett volna utoljára. A rendőrség este 

követte példáját. Elmenekült a múzeumigazgató is, magával 

vive a felbecsülhetetlen értékű nagyszéksósi, pitvarosi, óbébai 

aranyleleteket. Az utolsó három mozdony vontatta, kettő meg 

tolta a menekítő vonatot, amely főként vasutasokat szállított, 

ekevasakkal szerelték föl a végén. Ezzel forgatták ki a talpfákat 

és a síneket. 

A porlódiak nem is annyira az oroszoktól, mint inkább a 

szerbek bosszújától tartottak. Történelmi tapasztalataik meg a 

bácskai menekültek erre intették őket. A legtöbben végül is a 

Porlód környéki tanyavilágban bújtak meg, kivárni a 

fejleményeket. Körülbelül húszezren hagyhatták el az erdélyi 

és más menekültekkel együtt száznegyvenezer-százötvenezer 

körüli lélekszámú várost. A nép tehát maradt. Mit is tehetett 

volna? Egy nép nem bújhat el ~. 


