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ÚTINAPLÓ A CSALLÓKÖZI HONFOGLALÁSRÓL 
Irta: Dallos Sándor. 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr! 
Megkaptam szíves felszólítását, hogy írjam meg a Napkelet számára a 

Felvidék visszacsatolásának történetét úgy, ahogy azt egy szemtanu látta. Való-
ban sok mindennek szemtanuja voltam s örömmel is teszek eleget a felhívásnak, 
meg kell azonban mondanom, hogy — mint laptudósító — a november ötödiké-
től november tizenegyedikéig tartó csodálatos nyolc napot végig a negyedik meg-
szállási zónában: a Csallóközben és a Mátyusföldön töltöttem s így nem tudom, 
mi volt Léván, Losoncon, Rimaszombatban, nem tudom, mi történt Kassán, 
Ungváron, Munkácson és Beregszászon. 

Ám ezen túl is meglehetős zavarban vagyok. A nyolc nap alatt rengeteg 
cikket írtam lapomnak az egymás után történő eseményekről s mint krónikás, 
azt mondhatom, kimerültem. Legfeljebb azt tehetném meg, hogy kivonatot készítek 
ezekből a tudósításokból s elküldöm Önnek, de ezt nem akarom. Csak ismétel-
ném magamat s úgy érzem, vétkeznék a folyóirat ellen is, amelynek oldalain 
kezdtem el írói életemet s Ön ellen, aki bizonyára nem ezt várja tőlem. 

Igy gondoltam hát arra, hogy elküldöm Önnek erről a feledhetetlen nyolc 
napról szóló útinaplómat, amelyeket esténként, tudósítói munkámat befejezve, 
magamnak írtam, részben azért, hogy legyen valami emlékem erről a csodálatos 
időről, részben pedig azért, hogy legalább néhány szóban lerögzíthessek olyan 
dolgokat is, amelyek nem férnek meg egy-egy tudósítás kereteiben. Ha hevenyé-
szettnek és pongyolának találja néhol a szöveget, kérem, ne nehezteljen érte. 
Vannak részek, amelyek percek alatt, az események színhelyén, a felvillanó 
látás első izgalmában készültek. Hisz talán kijavíthatnám őket, de így eredetiek. 
Lehet, hogy — természeténél fogva — szét is esik ez a napló s a feljegyzések nem 
adnak ki egy folyóiratba való kerek cikket, de ezen nem tudok segíteni. Egy bizo-
nyos: minden sora őszintén, annyira, amennyire egy ember önmagával szemben 
őszinte lehet. Egy ember, aki gyökérig meghatottan, gyakran zokogva, gyakran 
kifejezhetetlen érzések közt ujjongva, gyakran a tagolatlan orditozásig hevülten 
jár az események nyomában és mikor végre az éjszaka csendjében szembekerül 
magával, alig-alig tudja tisztázni azt, amit látott s ami a nap folyamán végbe-
ment benne. 

Mit mondjak még bevezetőül? Talán azt, hogy túl a kollektív örömön, egy 
nemzet igazságának diadalán, országnagyobbodáson egyetlen nagy élményem 
volt a bevonulások alatt: maga az ember. Az egyes ember. Az egyén. Leginkább 
ezt néztem, ezt figyeltem, ennek a megnyilatkozásait lestem. Erről sok feljegyzés 
van ebben az útinaplóban, nagy része szinte egészen ebből áll. 

Nem tudom, ilyesmire gondolt-e, Szerkesztő úr, mikor cikket kért tőlem. 
Én mindenesetre küldöm az útinaplómat szószerint úgy, ahogy a benyomások 
hatása alatt hirtelen megírtam. 

* * * 

(Medve, november 5. Először lépjük át a határt.) 
Borús, szeles, hideg nap, lehet, hogy ma kezdődik a tél. Az ég olyan, 

mint az ón. Eső lesz? Hó? Jó lenne, ha valami meleg ruha lenne velem, de 
napsütésben indultam tegnap Pestről. 
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Mindegy. 
Győr, reggel féltíz, két autóbusszal indulunk a medvei révhez, ahol 

tegnap este óta verik a nagy hadihidat a katonák. Huszonketten vagyunk 
s huszonkettő közül én az egyetlen, aki ismerem ezt a vidéket. Komáromban 
jártam hat gimnáziumot, Győrben kettőt. Medvén kisdiák koromban vol-
tam kétszer. Egyszer búcsún, egyszer egy diákpajtásnál látogatóban. Háború 
volt. A délutáni litániák az estébe nyúltak, mert a harctéren elesettekért 
imádkozott a pap. S azok egyre többen voltak. Emlékszem a tövig égett 
gyertyákra s a viasz fanyar szagára. 

Most milyen lehet a falu? 
Pár óra mulva meglátom. 

* * * 

Tizenegy óra. Itt ülök egy fatönkön a Duna jobb partján, szemben 
Medvével, szemben a Csallóközzel s írok. Próbálok írni, de alig megy ; ret-
tentő izgatott vagyok. Szeretném tisztázni azt az érzést, amely folytogat, 
de csaknem lehetetlen. Soha nem éreztem ilyet. Ebben az életben sohase. 
Ezer szálból fonódik, de nem tudok a szálak közül megfogni egyet se. Az 
egészet talán ahhoz lehet leginkább hasonlítani, mint mikor rettentő hosszú 
távollét után ott áll az ember a szülői ház előtt, már becsengetett és várja, 
hogy kinyissák a kaput. 

Körülbelül ez az időköz lehet ilyen. De ez se pontos, legfeljebb meg-
közelítő. Pontos érzéseket nem tudok leírni, bármennyire igyekszem is. 
Nem tudom nézni a dolgokat. Álom volt. Minden össze van keveredve ben-
nem, lélekideg, ahogy zsugorodva izzik, az ugrás kényszere feszül bennem 
s ha nem fognám vissza magamat, teli torokból üvöltenék. 

Mit? Nem tudom. Talán csak mint egy boldog, izgatott állat. 
* * * 

Boldog vagyok? Igen. Gyerekkorom óta nem volt bennem ilyen öröm. 
Az élő testnek ez az öröme. 

Testi öröm? Igen. A testem örül. Nem tudom ezt itt most kifejteni, 
megmagyarázni, de ez az érzés testi, fizikai. Anyag zsongása, anyag csengése, 
anyag forrósága. Annyira, hogy a kezem bizsereg, a szemhéjam remeg és 
íz van a számban. Érzékelhető íz, mintha most rágtam volna szét valami 
dús falatot. 

Valósággal a testem ujjong, mint a gyermeké, mikor örül. 
Mégegy : semmi nem érdekel, ami mögöttem van. Budapest, otthoni 

élet, család, foglalkozásom, minden, amit eddig elértem, mintha nem is 
lenne. Mintha nem lenne mögöttem semmi, teljesen független, új és szabad 
vagyok. Magamnak is ismeretlen. Nem tudom használni a régi jelzőket, 
amelyekkel eddig éltem. Újakat kellene kitalálni, de nem tudok. Egyáltalá-
ban nem látom, hogyan írok én mindebből tudósítást, ami itt körülöttem 
történik. Ez lesz életem legnehezebb munkája : régi magammá zökkenni, 
mikor új ember vagyok. 

Fölállok, sétálok, megpróbálom rendbe szedni magamat. 

Tizenkét óra. Leírom az idáig való utamat s amit itt látok. 
Győrtől idáig az egész ú t : vonuló katonaság. Gyalogosok. Tüzérek. 

Huszárok. Gépfegyveresek. Golyószórósok. Utászok. Híradósok. És lódobo-
26* 
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gás. Lónyerítés. Szekérzörgés. Emberi kurjantások. Vezényszavak. Szer-
számzaj. Olyan a kép, mint egy zuduló népvándorlás. Mint egy hömpölygő, 
nomád világ. Honfoglalás. 

De ezek csak szavak, az érzés mögöttük marad, nem iehet megfogni. 
Szeretnék most katona lenni? Militarista vagyok? Békepárti? A jóisten tudja. 
Csak mennék már át? Mennék ! Mennék ! 

Odaát is ugyanilyen arcok várnak, ugyanilyen emberek, mi ez a fék-
telenség bennem? 

Az jut eszembe : ha most hirtelen megváltoznék a helyzet, odaát 
ellepnék a partot a cseh katonák s fegyverrel kellene menni, kiállni, kockáz-
tatni, fegyver elé vinni a testet, mennék-e? 

Igen. Itt, most, ebben az állapotban akárminek nekimennék. 
Emlékszem a réten egy tábor képére : sohasem felejtem el. 
Emlékszem egy ágaskodó lóra, amint felszökkent és belenyerített az 

erdőbe. Gyönyörű volt. 
Mi van még az agyamban, mint feledhetetlen kép? 
Egy katonát láttam itt a parton, amint kicsucsorított szájába bele-

fagyott a füt ty s úgy bámult át a túlsó partra, mintha szoborrá vált volna. 
Akkor tűnt fel odaát az első magyar zászló. 

Egy telefonista dolgozott mellettem, szerel, siet s úgy akarja leharapni 
a drót végét, mintha cérna lenne. Megdöbbent arcot vág, hogy nem megy, 
aztán elneveti magát. Összenevetünk és kezet fogunk. Miért? 

* * * * 

Leírtam már, hogy viharosan fuj a szél, hogy nyög a nyárfás és hab-
zik a Duna? 

Most ezt is leírom, mert hozzátartozik a képhez és legyen meg. 
A folyón utászok építik a nagy hadihidat acélból, traverzekből, pallók-

ból. Azt mondják, negyven tonnát megbír egy cikkelye. Gyönyörű munka. 
Egyáltalában a munka gyönyörű. Az élet lényege. 

Motorcsónakok rohannak ugrálva a hullámokon. Motoros pontonok 
vontatnak nehéz hídrészeket. Szögecselőgépek csattognak. Kalapácsok. 
Fúrógép vonít. A túlsó parton, a töltésen, a bokrok között rengeteg ember. 
Túlsópartiak. Magyarok. Énekelnek. Bakanótákat. A magyar himnuszt. 
Kiabálnak. Lehetnek ezren, százezrén is. 

— Testvérek ! Magyar testvérek ! 
* * * 

Sohasem szerettem ezt a megszólítást. Erőltetettnek tartottam. Pózos-
nak. Giccsnek. Most : szép. Most, hogy odaátról hangzik : sirok tőle. És 
én is ugyanezt üvöltöm vissza. Ugyanúgy. Perceken, negyedórán keresztül, 
míg meg nem fájdul a torkom. Akkor magamra döbbenek, hogy úgy ordítok, 
mint egy kocsis. Szégyelem magam. Differenciált érzést keresek, de nincs. 
Csak a testemben remegő, boldog, türelmetlen, állati öröm. A törleszkedés 
öröme, mintha meleg testhez ért volna a testem. 

Medve. 
Egy órája, hogy átjöttünk. Csodálatos volt. Az út két oldalán szőnyeg 

ujjongó emberekből. Lábunk alatt virág. Minden házon zászló és krizantém-
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füzérek. Az úttorkolatnál diadalkapu. Beszédek. Levett kalapok. Lengő ken-
dők. Éljen. Ének. Himnusz. 

Most egy kocsmában ülök. Körülöttem táncoló, éneklő emberek s a 
térdemen írom mindezt. Magamnak, naplónak, hogy el ne felejtsem. Maga-
mat nem tudom ellenőrizni, magam csak sodródom, nézek, ámulok, jegyzek, 
elsírom magam, éneklek, kiabálok, ölelkezem; magam nem is vagyok, 
csak előttem történik a csoda s veszem fel a jeleneteket, mint egy film-
felvevőgép. 

Menetelés közben ezt jegyeztem fel: szinte csak egy-egy érzékszervükkel 
élnek az emberek. S ez igaz. Úgy leigázta őket az öröm, hogy szinte egy érzék-
szervükbe futott össze az életük és csak azon keresztül éltek. Nincs időm ezt 
most itt megmagyarázni, kibontani, de feledhetetlen volt, ahogy az ember 
örült. Soha többé nem fogom látni az azonos vérű testnek ezeket a szinte 
őrjöngő izzásait. 

És soha nem fogom elfelejteni azt a parasztot, aki ott állt a várakozó 
tömeg szélén. Karvalyorra vol t : barna szeme, sovány arca, nagy ádám-
csutkája. Állt, a vonuló katonák felé nyujtotta a nyakát, az orrcimpái remeg-
tek. Nem élt rajta semmi más, csak ez az orrcimpa. Úgy ment át rajtam a 
felfedezés, az extázis meglátása, mintha késsel hasítanák a gerincemet : 
hogy ez az ember csak szagol most. 

Igen. Állt, szagolt. Ebben élt. Szívta fel a katonák szagát, szinte úgy 
itta be az orrán keresztül magába. Olyan volt, mint aki szeszpárát lélekzik 
vagy töményszeszt önt magába kortyolás nélkül s elönti a mámor. Megren-
dítő volt. Az arca lassan kipirult, vérvörös lett, remegni kezdett, megfeszült 
szívta be az orrán keresztül a levegőt, ízlelte, szinte odaült a katonák fölé, 
aztán mintha szorítanák, mintha holtrészegre berugott volna a szagtól, 
bamba nevetésre húzódott a szája, kivillant a foga, lassan fölemelte a két 
kezét a feje fölé. Az ujjai olyan merevek voltak, mintha görcs feszítette volna 
ki őket, aztán sivító hangon, szinte önkivületben űvölteni kezdett : 

— Juhuhujjjj j ! . . . . 
Perceken keresztül. Soha életemben nem hallottam embertől ilyen 

hangot. Igy örült. Az arca fakó volt és dermett, mint a kő. 
Mégegy jelenet. 
Láttam egy asszonyt, aki minden katonát megérintett, aki elment 

mellette. Be volt hunyva a szeme, az egész bevonulásból nem látott semmit, 
csak a kezét nyujtotta maga elé, mintha vak lenne, a tapintásán keresztül 
élt, ezen keresztül szívta fel az egész csodát. Arcán dermedt mosoly, a homlo-
kán elragadtatás. Valamit motyogott. Megálltam mellette. 

— Mennyi ember ! Mennyi kedves ember ! 
Ezt mosolyogta, egyre csak ezt, mint a megszállott. A tenyere tapin-

tásán keresztül így vette magához az egész szépséget, mint az ostyát. Olyan 
volt az arca, mint az áldozóé. 

* * * 

Láttam olyanokat, akik csak hallottak. Bajt volt az arcukon, hogy 
csak hallanak. Láttam olyanokat, akik önfeledten nyámoltak a szájukkal, 
mintha íz lenne minden, csurranó aroma. 

De jó, hogy itt vagyok, soha nem láttam az embert ilyennek ! Csak 
tudnám, hová tegyem ezt a rengeteg felfedezést, mit csináljak vele ! 

Egy ember csak ökölbe szoritotta a kezét és üvöltött. 
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Egy másik feje fölé tartotta két kezével a kalapját és minden áron 
szét akarta szakítani. 

Egy horpadt mellű öreg ember folyton a nevét kiabálta : 
— Mezey János vagyok ! Idenézzetek ! Mezey János ! 
Itt történt ebben a pillanatban mellettem. Egy legény jött be a kocs-

mába. Alacsony. Vállas. Bekecs van rajta. 
— Szabó Kálmán ! Itt vagy-e, Szabó Kálmán? 
Ezt kiáltotta. A mulatók közül kivált egy legény. Odaállt eléje, mintha 

kihívásra állt volna ki. 
— Itt vagyok. 
Egy pillanatig néztek egymást, akkor aki jött, odanyujtotta a kezét. 
— Béküljünk meg. 
Kezet fogtak. Kétszer szájon csókolták egymást. Kiittak egy-egy pohár 

bort s földhöz vágták a poharakat. 
— Juj ju j ju j ! 
Elkezdtek táncolni ketten. Sírtak. Isten tudja, mi bajuk lehetett egy-

mással. Most is táncolnak őrjöngve és dobogva. Egy öreg ember ezt kiabálta 
feléjük a sarokból: 

— Az Isten áldjon meg benneteket! Áldjon meg benneteket! 
* * * 

Nem győzöm az írást. Lökdösnek. Felkapnak. Micsoda napló ez ! 
Micsoda tanulmány ! 

Arcok. Gesztusok. Jelenetek. Ne felejtsem el az öreg koldusasszonyt. 
Ott állt bevonuláskor mingyárt a diadalkapu mellett. Térdre vetette magát a 
vonuló katonák előtt, arca nem is arc volt, egyetlen torz, boldog fintor s 
visít, mint aki megtébolyodott. 

— Véreim ! Édes véreim ! 
Hosszan. Csipkésen. Élesen. Aztán egyszerre felmagasodik térdeltében, 

most olyan, mint egy nagy, fekete madár, óriási keresztet szánt magára, 
kezének irama túl nyúl a fején, a vállain s elkezd nagy, tépő, asszonyi hangon 
imádkozni. 

— Miatyánk Isten ! Ki vagy a mennyekben ! Szenteltessék meg a te 
neved ! 

Mondatokra szaggatja a szöveget, úgy kiáltja. A hangja hasítja a leve-
gőt, mint egy eldobott kés. A két karját kitárja. 

— Legyen meg a te akaratod ! . . . 
Mintha minden katonának ő lenne itt az anyja. Ködösen permetez 

az eső. Ének zeng. Fúj a szél. 
A vénasszony szava túlharsog szelet és éneket. 

* * * 

Egyik tárt kapu mögött nyers fából szegeit hordágyon párnák közt egy 
leány. Apró nemzeti színű zászló a kezében, azzal integet. Arcán valami 
égi glória. Vékony hangon kiabálja : 

— Katonák, látlak benneteket! Látlak ! 
Hüppögve sír. Mellette az anyja és fekete ruhás asszonyok. 
— Látod, Margitka ! Látod ! 
A leány olyan, mintha a túlvilágról jött volna vissza. 
— Ki vagy te ? 
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— Jankó Margitka a nevem. 
— Mért fekszel hordágyon? 
— Béna vagyok. Csonttuberkulózisom van tizenhárom esztendeje. 
Úristen ! 
— Hány éves vagy? 
— Huszonhárom. 
— Itt laksz? 
— Nem. A falu túlsó végéről hoztak fel kedves édesanyámék. Nagyon 

kívántam. 
— Mit keresel itt? 
Hangosan felzokog. 
— Magyar katonákat akartam látni ! 
Felragyog. 
— Most már meg is halhatok ! Ezt a beteg testem elvethetem ! Láttam! 
Mint a biblia. A forrósága most is itt az agyamban. Mintha azt mon-

daná : láttam az Üdvözítőt. Hogy az ember várná : felugrik és járni kezd. 
De csak zokog. 

— Látlak benneteket! Látlak ! 
* * * 

Egy napszámosféle ember, kopott süvegben, vedlett bekecsben. Ömlik 
a könnye, belecsurog a szájába, a nyelvével lenyalja s torkaszakadtából 
üvölt : 

— Éljen a magyar hadsereg! 
Nyakán kidagadnak az erek, fejét felvágja az ég felé. 
— Éljen a magyar hadsereg ! 
Tízszer. Húszszor. Százszor. Most megfeszül az arca. Összecsikorítja 

a fogát, tomból, szétvágja magán a bekecset s döngetni kezdi öklével a mellét. 
— Éljen a . . . magyar . . . hadsereg ! . . . 
Zokogva üvölt. A mellén a kisezüst és a bronz vitézségi érem, azokra 

üt, azokat mutogatja, azokat tárja elő. 
— Gyerekek ! Én is . . . baka voltam ! Ravaruszkánál én is . . . 

marsoltam ! 
Integet, mintha fenyegetne, agyában temérdek vér, egyszerre rekedt 

nóta szabad ki a száján, mint a csattanás. 
— Héj anyám, anyám ! . . . 
Megcsóválja a fejét, megperdül, iramot vesz, kidülleszti a mellét és 

elindul kemény, tagozott menetben a század mellett. 
* * * 

Ezeket láttam és még ilyet. Isten tudja, hányat. Nincs időm még 
csak levázolni se mindent és annyian tolonganak körülöttem, nótáznak a 
fülembe, ölelnek, a vállamra csapnak, hogy lehetetlenség írni. Csak éppen 
jelzem pár szóban a dolgokat, hogy el ne felejtsem. 

Két paraszt, egy itteni gazda, meg egy katona, népfelkelő találkoznak. 
Sohase látták egymást, de két azonos arc. A katona odaszól: 

— Jónapot. 
A paraszt vissza : 
— Jónapot. 
Olyan ismerősen, mintha csak tegnap váltak volna el. 
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Milyen egy ez a nép ! A paraszt milyen tökéletesen összetartozik ! 
(Ezt egyszer megírom bőven, rengeteg villanást láttam hozzá.) 

* * * 

Egy asszony az ura mellett áll, szinte ájult örömmel nézi a vonulást, 
hosszú percekig olyan, mint a béna, aztán egyszerre, mintha lázban csele-
kednék, a jobb kezefejével elkezdi verni az ura mellét. 

— Káról! Káról! Ides Káról! 
Az arca fehér, mint a mész, zokog, odaesik az ura vállára. Az ura ala-

csony, csontos paraszt. Megfogja felesége kezét, olyan gyöngéden tartja, 
mint a virágot. 

— No, Rozika ! No ! — mondja. — Vigyázz ! 
Akkor lá tom: az asszony teherben van s a paraszt arcán a férfi örök, 

naiv aggodalma a fogant méhű asszony előtt. A rejtély és a hatalom előtt, 
amelyből a gyermeke megszületik. Örül és aggódik. De szép ! 

Olyanok ketten, mintha egy fejjel magasabbak lennének mindenkinél. 
* * * 

Nincs csodálatosabb az embernél. A tömeg : erő. Tenger. De az ember 
maga : csoda. Végtelentől végtelenig benne van minden. 

Mindenen túl való legnagyobb boldogságom, hogy látom az embert 
és iszonyúan szeretem. 

* * * 

Komárom, november 6. 
A Fektor-cukrászda nincs meg, a Klapka-tér sarkán új ház épült, 

az Angol-kert fáit kivágták. És nincs meg a Grand-kávéház, az Apolló-mozi, 
darúk állanak a rakodóparton és síneken idáig bejárhat a vonat. 

Ezek azok az első dolgok, amelyek megütnek Komáromból és amelyek 
fájnak. Ezekkel idegen Komárom arca. Ezeket nem ismerem. Ezek nincse-
nek bennem: korrigálnom kell legszebb emlékeim környezetét. 

Most lá tom: tulajdonképpen azért vállaltam ezt a kiküldetést, hogy 
Komáromba bejöhessek. Komárom volt a diákvárosom 1912-től 1918-ig. 
Míg a csehek be nem vonultak. Akkor egy este elmentem innét. Konflison 
mentem át a hídon és sírtam. A kocsi bakján fehér fűzfakosárban ott volt a 
diákmotyóm. Szapuló, tűszerű eső esett. 

Ennek húsz éve s most ezek vannak bennem : nincs Fektor-cukrászda, 
nincs Angol-kert, mincs Grand-kávéház, nincs Apolló-mozi. 

Szinte nevetséges, de ezek fájnak legjobban. Örülök, valami szédült 
kábulatban élek, rengeteg ember megölelt, megcsókolt, régi ismerősök, bará-
tok, de Komárom bennem élő, szentségien szép arcát valaki mégis elrontotta. 
És a tökéletes örömömet is, a várossal való eggyéválást. Ezt magamnak 
megmondom itt. Persze, ostobaság az egész, túlságos érzékenység, de kimond-
hatatlan fontos állomása volt az életemnek Komárom s nem tudom az első 
pillanatra megölelni. Holnap majd bejárom a régi utcákat, házakat, beme-
gyek a gimnáziumba, a székházba, a Szent András-templomba, felmegyek a 
Kúriára ; azért megkeresem itt magamat s meg is találom. Ha másként nem, 
csalással, ravaszkodással, de megtalálom. 

De mindez mégis adódott. Igy van s iszonyúan szeretném kinevetni 
magamat, de nem megy. Ej : ellegyintem ! Gyerekség ! 

* * * 
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Persze, hogy azoknak van igazuk, akik rendet tartottak a bevonulás-
kor, iszonyú volt a tömeg és délután bevonult Magyarország kormányzója 
is, de mégis csak legjobb lett volna átrohanni. Hevesen és türelmetlenül, 
mint aki hazamegy. 

Természetesen, nem lehetett, soromra kellett várni. Mindenkinek be 
kellett állnia a rendbe, nekem is. Életemben soha semmiféle másnap miatt 
nem volt álmatlan éjszakám, tegnapról mára mégse húnytam le a szememet. 
Győr a főhadiszállásunk, onnét telefonálunk Pestre, Győrből jöttünk autó-
buszon. 

Természetes, hogy a kollektivitásban sok egyéni rezdülés elveszik. 
Beszélnek az emberhez. Kérdezősködnek. Felelni kell. Az intimitásnak, a 
meghittségnek így vége. Nem lehet zavartalanul megölelni egy remegve 
várt régi szeretőt tömeg előtt. Csak az a jó, hogy gyönyörű ünnepség volt és 
a más feszültségbe a magam érzéseivel belesodrózdtam. 

Egyszerűen ; más dolgok történtek, mit amiket vártam. Mindig mások 
történnek; az ember ne készüljön semmire. Ne tervezzen. Mindig akkor 
pillantson csak fel, mikor kell, mikor itt van a pillanat. 

Végre is nem az én bevonulásom ez, hanem a magyar honvédségé. 
Egy ország bevonulása. 

Ide írom : az egyén önző. Viszont: minden örömöm szétosztogattam 
volna. 

* * * 
Azért nem vagyok csalódott. Ez lenne a legnagyobb ostobaság, hisz a 

dolgokat tökéletesen értem. Majd tán tudósítást írok, megírok minden el-
ragadtatott erőt, ami itt kitört. Magamban, a magam számára, mint erős, 
csaknem fizikai élmények, ezek maradtak meg : 

Egy katona, még túl a trianoni hídfőnél, felugrott a határjelző táblára 
s facsarni kezdte. Volt benne valami ragadozószerű s ez szép volt. Facsarta 
a táblát, Szinte marta, feszegette. Olyan volt, mintha valami szívós, vén 
állattal birkóznék. Nem bírt vele, leszólt, de ez csikorgató hörgés volt. 

— Adjatok egy kalapácsot! 
Adtak neki s azzal leverte, szétzúzta. Valami festékdarab a szájába 

pattant, azt undorodva kiköpte. Mint a szemetet. Mint az epét. Ez az undor 
olyan mélyről jövő volt, hogy megrázkódott tőle. Látta valaki? 

A házat diszítő zászlók hangja maradt a fülemben, mert fúj t a szél és 
tépte őket. Olyan volt, mintha óriási fazongorán rettentő iramban játsza-
nék valaki. 

Katonák feszegették szét a túlsó oldalon a betonmellvédet. 
Ez volt az utolsó személyi tett, amit láttam. Ezen túl csak tömeg, tömeg, 

tömeg. Komáromban a tömeg volt a gyönyörű. A csoda. A megdöbbentő. 
Ujjongás, virágeső, emberi tízezrek az út két oldalán és felénk nyujtott karok. 
Felénk nyujtott karok özöne. Festők is vannak velünk, nem tudom, ezt meg-
örökítették-e, ahogy a karok kinyúlnak és integetnek. Nincs külön arc, külön 
test, külön tekintet, semmi, csak pattogó és ujjongó és reszkető tömeg s ez 
a karözön olyan, mintha nem is az emberek, hanem a város karjai nyúlnánank 
felénk. Mintha egyetlen élő test lenne a város, amely megmozdult, széthasí-
totta maga felett a földet, feltörtek a napvilágra és tízezer és tízezer karral 
tép bennünket magához és rimánkodik. 

Baross-utca, Nádor-utca, Klapka-tér. Mind ismerem. 
Most végre megint egy arc : egy ablakban egy öreg tanárom. Pap. 
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Folyik szeméből a könny és önfeledten keresztet szántogat fölénk, de talán 
nem is tudja, mit csinál. 

* * * 

Erről nem tudok magamnak beszámolni: a kormányzó bevonulásáról. 
Ez téboly volt. Rázkódás. Transz. Önkívület. Ez olyan volt, mintha az égről 
vált volna le legbensőbb faji elképzelésünk perszonifikációja s elindult volna 
az utcán megmutatni önön lényegünket. 

A Tejút regéje ilyen. 
Vagy a Feltámadás. 
Nem tudom megmondani. Győzködöm a szavakkal s nem tudom, 

melyik a jó s nem tudom, nem vész-e ki belőlük a feszültség. 
Csak belső ütéreim vannak. Elvillanó képeim. A többi fulladás, elzúgó 

özön ; az ember a legszebbet, a legmagávalragadóbbat nem tudja reprodukálni. 
Mindig akkor dadog az ember, mikor leginkább szeretne beszélni. 

Szél sivít. Szitál az eső. Zászlók. Virág. Tömeg. Nem emlékszem másra, 
pedig három órája történt. Nem emlékszem egyetlen arcra se. Csak vonalakra, 
színekre, foltokra, tömegre, belső nyomásra. 

Mennyi idő? Nem is tudom. Talán két óra mult. 
A Nádor-utca vége felől valami olyan zaj hallatszik, mintha valami 

henger diókon rohanna keresztül. Ropog. Csörög. 
Taps. 
És szélszerű, egyre növő, egyre telő, egyre harsogóbb, egyre érthetőbb 

ordítás. Kiáltás. Csak egy szó. 
— Horthy ! Horthy ! 
Valami roppant erő jön. Valami recsegő, ropogó, gyönyörű izzás. 
És egyszerre egy álomszerű kép. Igy látom. Igy érzékelem. 
Négy csattogó lópata. Egy mén négy karcsú, ideges lába. 
Egy fehér paripa. 
A paripán egy férfi. Szálegyenes. Erős. Arca bronz, a haja deres. Orra 

sasorr. Álla torlódó csont. 
Hát ismerem ! Boldog Isten, ismerem ! Ezt üvöltöm : 
— Ismerem ! 
És aztán én is a többivel: 
— Horthy ! Horthy ! 
Most az egész mindenség, ez a rengeteg ember itt egy test. Ez a burka, 

ez a név és ez a feje, ez a kemény, markáns férfifej. 
Nézem. Kiabálok és sírok. Zeng a tér. Remeg, dobog. 
Az egész kép több valóságnál, ez a fehér paripán ülő gyönyörű férfi is : 

szimbolum, ezer esztendő van benne, feje jelentőségében ott az eleven mondat, 
a jelmondatunk, faji szignumunk : 

«Megbűnhödte már e nép a multat s jövendőt». 
Ha nem mondták volna el, ennek az arcnak a súlyától most ki kellene 

mondani ezt a mondatot. 
Ezt érzem : Magyarország most vonult be Komáromba. 
Beszédek? Üdvözlő szavak? Seregszemle? Nem emlékszem. Nem tudom 

részletezni. Lépő katonalábak robaja van a fülemben és a szememben egy kép. 
Zuhog az eső, bőrig áztunk, a kormányzó ott áll födetlen fővel a tér köze-

pén, maga elé néz, az ölén össze van kulcsolva a keze. Csönd. Egy ember meglök. 
— Pszt! A kormányzó imádkozik ! 
S az ember szeméből omlik a könny. 
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Gúta, november 7. 
Ragyogó napsütés. Kint van az egész falu. Több mint tízezer ember. 

Hatvan tagú cigánybanda a Rákóczi-indulót játssza. Két képet jegyzek fel 
magamnak. Az egyik : 

Egy kövér, vérpiros arcú öregasszony áll az embersereg szélén, egyik 
kezében kés, a másikban kocsikerék nagyságú kenyér, szeli a kenyeret és 
szeletenként osztogatja a katonáknak. Mintha minden éhezőt meg akarna 
elégíteni. Mintha az egész vagyonát osztaná szét. 

— Egyetek, gyerekek ! Egyetek ! 
— De hisz nem vagyunk éhesek ! Most ettünk ! 
— Mindegy ! Ez gútai kenyér ! Az én kenyerem ! 
Nevet és sír, nem tudja, mit csináljon. 
— Kakastejjel sütöttem ! 
Erre zokogni kezd. Egy katona odamegy hozzá, megöleli, megcsókolja 

kétfelől. 
— No, édesanyám ! 
Nem az anyja, de ezt mondja. Elveszi tőle a kenyeret. 
— Köszönjük. 
Beleharap a kenyérbe, eszi és az öregasszony boldogan nevet rá. 

* * * 

Útálom a cigányvicceket, de a másik kép: cigánytörténet. Nagy foltban 
cigányok állnak az útszélen s mikor a csendőrök vonulnak be, egy vén cigány-
asszony az üdvözülés hangján üvölt fe l : 

— Kákástollások ! Júhúj, kákástollások ! 
Egy cigánylegény ott áll komoran mellette, megrántja. 
— Mit óbégat Ezek is csak vernek ! Megvernek ! 
A vénasszony ránéz : 
— Kuss, táknyos ! Ha ezek ütnek, ápád ver! 
És ujjongva szalad a csendőrök mellett. 

* * * 

Érsekujvár, november 8. 
Alig van időm magamhoz. Egész nap utazunk, este telefon, tíz percem 

ha van a magam számára. Vacsora közben írom ezt az étteremben. 
Életemben ilyen gyönyörűt nem láttam, mint az újvári bevonulás. 
Tej felsűrű ködben utaztunk idáig. A vonuló katonaszekerek úgy tűntek 

fel s fulladtak megint a ködbe mellettünk, mint valami fantasztikus kísértetek. 
Egész népvándorlás követett bennünket: a falvak népe. Vadakat riasztottunk 
fel. Nyulak bukfenceztek át riadtan az úton. Rókák. Egy őz vágtatott végig 
az út mellett, nem messze tőlünk. 

Mintha megindult volna a világ, olyan volt a kép. 
És itt bent! 
Úristen ! Az első katona biciklista volt, aki átment a Nyitra hídján, azt 

kerékpárostól fölemelték, úgy hozták be a városba. 
Nincs az arcomon egy milliméternyi hely, amelyet össze ne csókoltak 

volna az emberek, a ceruzámon s ezen a zsebkönyvemen kívül nincs egyetlen 
tárgy se a zsebemben, mindent szét kellett osztogatnom emléknek. Mikor már 
nem volt más, jó lett egy darab papír is, amelyre rá kellett írnom : 

Éljen Magyarország ! 



372 

Igy fogytak el egy jegyzetblokkom lapjai, a végén már a bekötési táblát 
kellett odaadnom. Viszont tele vagyok virággal, szalaggal, éremmel, kokár-
dával. 

Ez volt a leggyönyörűbb fogadtatás eddig. De kár, hogy alig van időm 
írásra. 

Csak két kép : 
Egy asszony nekem ugrik a tömegből, elkapja a karomat, olyan görcsös 

erővel szorítja, hogy fáj, az arcom elé nyomja az arcát s úgy kiáltja bele az 
arcomba, mintha halottat akarna feltámasztani, mintha tőlem követelne : 

— Mindent vissza ! 
Ráz. Bólintok neki. 
— Igen ! 
Aztán én is az arcába üvöltöm : 
— Mindent vissza ! 
És csikorgatok. 

* * * 

Egy másik ember fent áll a járdán. Kiabál. 
— Honvédek ! Honvédek ! 
Nem bir magával. Megfordul. Verni kezdi a falat, aztán egyszerre bele-

sujt meztelen öklével egy ablakba. Örömében. Az ökle csupa vér. Nézi. Ma-
gasra tartja, elkezd rohanni a katonák előtt, vérző kezét úgy hurcolja, mint 
egy szentséget. 

— Honvédek ! Honvédek ! 
* * * 

Galánta, november 10. 
Tegnap Tallóson voltam, nem tudtam írni magamnak egy szót se. Ma 

van a galántai bevonulás, ma sincs időm. Csak ennyit. 
Egy küldöttség jött Vágáról. Az egy község ide kilenc kilométerre. Há-

rom ember. Megálltak Told ezredes előtt. 
— Ezredes úr, tessék megmondani, hová tartozunk mi? Mi nem lehe-

tünk magyarok? 
Sírnak. 
— Mert ha minket nem csatoltak át, mi porrá égetjük az egész falut, 

mindent, összeszedjük a motyónkat s átjövünk. 
Kiáltanak. 
— Mi történik velünk, ezredes úr? ! 
Reszketnek, homlokukról dől a verejték. 
A demarkációs zónába esik a falujuk, de nem sokára a mieink lesznek. 

Ezt mutatja a térkép. Elnevetik magukat és megcsókolják Told ezredest. 
* * * 

Tarnócz, határ, november 11. 
Itt vagyok az új határon. Az úton, a híd korlátján keresztben két ge-

renda. Előtte katonák. Ez a határ. 
S a földek odaát is olyanok, mint ezen az oldalon . . . 


