
amelyek segítségével már pontosabb képet kaphatunk a X-XI. század emlékeiről... 
Szlovákia mai területén ezidáig 114 olyan lelőhelyet ismerünk, ahol a X. századi 
magyarsághoz kapcsolható sírlelet vagy temetőrészlet vált ismertté... A feltárt forrás-
anyag többsége közölt, s jelentős része általában tíz évvel a feltárást befejező kapavá-
gás után került kiadásra." 

Dr. Trugly Sándor 

Móricz Zsigmond a millenniumról 
„S a kiállításon látta a Népszínház néhány előadását és egyet a Nemzetiben, valami francia 

szalondarabot, amelyet lenézett, s nem értette, hogy a nemzet ezredéves ünnepén hogy lehetett 
mindenféle léha és jelentéktelen, vagy pláne idegen nemzet életének darabját adni..." 

(Móricz Zsigmond: Forr a bor. 1931=Regények III. Bp. 1976. 542. old. - Mondandóját az író 
hősének, Nyilas Misinek a szájába adja.) 

„Én akkor tizenhét éves voltam, s hatodik gimnazista Sárospatakon. Szüleim nagyon szegé-
nyek voltak; apám ácsmester volt, s én büszke voltam mesterségére, mert urunk Jézus Krisztus 
apja is ács volt Názáretben... Arról szó sem lehetett, hogy ő engem fel tudjon vinni vagy küldeni 
Budapestre, a kiállítást s a fővárost látni... Tanítványt vállaltam vakációra, s egész nyáron 
boldogan dolgoztam azért a tíz forintért, ami elég volt az útra... S aztán jött egy pillanat, mikor 
úgy volt, hogy ezt is fel kell áldozni a családi élet oltárán, s én akkor először életemben szem-
beszállottam az apai akarattal, s az anyám segítségével elértem... elértem, hogy egy esős, borús 
őszi napon mégis eljutottam a szennybe, füstbe és elázott korteszászlókba öltözött Budapestre, 
s láttam. 

Nekem a külsőségek nem számítottak. Engem a kiállítási tarka bódék meg nem szédítettek. 
Én kibocsátottam a saját lelkem ragyogó fényét a városra, s roppanttá növeltem képét, színét és 
jelentőségét. Ennek a magyarságnak tündérien csodálatos létezését akkor ismertem fel, hogy 
miként él itt a világ éden kertjében egyedül és társtalanul, testvértelenül, az emberiség ezermil-
liónyi tömegében, mint egy édeni sziget... Epikus harsonával köszöntötte szívem ezt a drága kis 
fajtát, a magyart, s boldog voltam. 

S ilyen érzésekkel mentem haza az édesanyámhoz. S az őszi alkonyban kísérteni őt szobá-
ból udvarra, udvarról szobába s minden munkája közben, és beszéltem, beszéltem lelkendez-
ve, és nem mérsékeltem magam sem a kritikában, sem a tombolásban." 

(MóriczZsigmond: Vallomás. 1927 =Tanulmányok II. Bp. 1982. 656-657. old.) 

„A kiállítás évében a sárospataki piacon nagyvásár volt... Egy üres és jeltelen helyen tíz fil-
lért, vagy talán csak kettőért, nagy lármával kiabálta az árus, hogy ott a Kossuth Lajos hangját 
lehet hallani. 

Dermedten s dideregve a belső láztól, fizettem be a filléreket, hogy meghaljam, mit mondott 
Kossuth Lajos a hozzá Turinba elvándorolt ezertagú magyar küldöttségének. 

A fülemre kellett emelni egy kis fekete kagylót, s aztán megindult valami berregés, s hallot-
tam távolról, mintha egész Turinból hangzana, az isten, a félisten szavát... 

A hang hallatszott, amely eddigi életemben állandóan mint valami varázslatos létezés lelkesí-
tett." 

(Móricz Zsigmond: Kossuth Lajos. 1930. Tanulmányok II. Bp. 1982. 751. old.) 

„1896 a boldog béke csúcspontja. 
Az ezer év minden dicsősége, önérzete és nyugalma benne van ebben az évszámban. Ha 

most visszanézünk, igazán nem is értjük ezt a beteljesedést... 
A 'boldog béke' illúziója a társadalmi nyugalom adta meg. 
Lakodalom volt ez az egész boldog béke... 
Én ebben az évben pataki diák voltam: nekem erről az évről soha el nem halványodó ra-

gyogás emlékével dalol a múlt". 
(Móricz Zsigmond: Boldog béke, jöjj vissza egy szóra! 1939- Tanulmányok III. Bp. 1984. 471. old.) 
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