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vet] le magáról a két keserves év-
tized alatt ráerőszakolt idegen má-
zat, a szemünk előtt válik az elnyo-
mott, letört, megalázott városból uj-
jongó, szabadonérző, a szívét-lelkét
megtalált magyar várossá. Kolozs-
várra úgy érkeztünk be, hogy még
láttuk a főtér egyik sarkában az el- j
vonuló katonákat, az utolsó harci- j
kocsikat és lovasokat. Némán, ki- •
fejezéstelén arccal álltak sorfalat a
jelenetnek a város lakói, csukott,
lefüggönyzött ablakok, dísztelen há-
zak között haladt a menet A tér
másik sarkában pedig már ébrede-
zett a város. Ott már lelkendező
emberek rohantak, mintha a színfa-
lak mögül hirtelen tömeg varázso-
lódik elő, mindenki cipelt valamit
Isten tudja honnan, de a szemünk
előtt kerültek elő a zászlók, a sző-
nyegek, kinyíltak az ablakok, díszí-
tések jelentek meg a házakon, a
lámpaoszlopokon, egyszerre sűrű
embertömeg vette körül a Mátyás
szobrot virágfüzérek borították el,
színes drapériák takarták be az
idegen feliratokat, előkerültek a
boltok fölé a már elkészített magyar
cégtáblák és felhangzott az első
magyar szó a nyílt utcán.

Az emberek hangosan beszéltek.
Gyönyörködtek a saját beszédükben,
abban, hogy magyarul beszélhettek
és nem vonta Őket felelősségre ezért
senki. Akinek nem volt kihez szól-
ni, az is hangosan kiabált, élvezte
a magyar beszédet. Pillanatok alatt
zengett, zúgott a város a magyar
szótól, énektől, zenétől, magyar ru-
hás lányok, asszonyok, lelkendezd
férfiak szaladgáltak ide-oda, azt

sem tudva határtalan Örömükben,
mit Is csináljanak. Ami pedig ez-
után következett, amikor az első
magyar csapatok megjelentek a
város utcáin, az a minden város-
ban, minden legkisebb magyar fa-
luban egyformán lejátszódó izzó je-
lenetek sorozata volt amelyeket so-
ha nem lehetett megszokni, akár-
hányszor láttuk is, akárhányszor él-
tük is át De nemcsak mi nem tud-
tuk tárgyilagosan, hideg szemmel
nézni és mérlegelni az eseményeket
még azok is, akik tulajdonkép csak
mint távoli szemlélők, mint érdekes
eseményt nézők jöttek velünk, a
külföldi újságírók is elfogódottan,
mélyen megilletődve, lelkesedve
nézték, mi történik körülöttük és ti-
tokban egy-egy könnycsepet töröl-
tek le szemükről.

Tíznapos virágos diadalmenet volt
honvédeínk útja a visszatért ország-
részeken. Ez nem az az időszak volt,
amely alkalmas lett volna komoly
beható vizsgálatokra, alapos tanul-
mányozásokra, a néprajzi, nemzeti-
ségi, geológiai és gazdasági körül-
mények között való körülnézésre. A
lelki egybekapcsolás minden leg-
csekélyebb zavar nélkül megtör-
tént a legelső percekben, ami nem
is csoda, mert nemhogy lelki elsza-
kadásról lehetett volna beszélni az
elmúlt 22 év alatt, sőt inkább egy-
beforrasztotta a nélkülözés és a
szenvedés még. azokat a magyaro-
kat is, akiket a politika azelőtt szét-
választott. A lelki visszacsatolást el-
végezte maga a lakosság, mert a
visszatért területeknek nemcsak a
szinmagyar lakossága érezte nyom-
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