
tot vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy szerzőik mintegy fele laikus. Összességében tehát a ka-
tolikus egyházzal kapcsolatos helytörténeti publikációk mintegy 20-25 %-át írták egyházi 
személyek. 

Végkövetkeztetésem tehát: jelenleg a katolikus felsőoktatási intézmények szerepe a pap- és 
tanárjelöltek honismereti felkészítésében elég kicsi, s az emberileg számítható tendenciákat fi-
gyelembe véve a jövőben nem javulni fog, inkább tovább csökkenni. 

Pintér Gábor 

Kossuth Lajos levele dr. Hornyai Bélához 
Sátoralj a-Ujhelybe 
(részlet) Turin, február 12.1890. 

Üdvöz löm Önöket Uraim! és szívem leghőbb érzelmeivel üdvözlöm a nekem oly felejthetlen 
emlékű város polgárságát a culturalis célú társadalmi tevékenység mezején. 

Ismeretesek a római költő szavai a kifejezhetlenül édes vonzerőről; melylyel a szülőföld bír, ennek 
az édes vonzerőnek kútfeje nem maga a születés ténye, hanem a gyermekkor kedves emlékezetei, 
melyek az embert sírig kisérik, kitörölhetlenül, felejthetlenül. Én Monokon születtem, amott a sze-
rencsi hegy tövében, ahol a rege szerint Árpád a honalapítás első áldomását megüllötte; de engem 
szüleim még mint csecsemőt vittek el születésem helyéről s nincs emlékezetemben semmi, ami arra 
vonatkoznék. Engem életem legelső emlékezetei Ujhelyhez csatolnak, a szülőföldhöz ragaszkodás 
édességével. Ujhely volt gyermekkorom bölcsője, annak nevéhez van fűzve agyam értelmi mécse 
felpislangásainak emléke nemcsak, hanem Ujhely volt úgy az élet gondjaival, mint a polgári köteles-
ségekkel megbirkózásom első kísérleteinek küzdtere is. 

Ami a madárfiunak első bizonytalan szárnypróbálgatásainál, az anyai fészek, nekem ez 
Sátoralja-Ujhely volt. Sok mindenfelé hányt vetett túlhosszura nyúlt életem viszontagságainak fer-
getege, sok helyütt laktam, de valahányszor sóhajt hajtott és hajt (jaj beh gyakran hajt!) a honvágy aj-
kaimra, a sóhajba, mint otthonomnak, mindig Ujhelynek emléke vegyül bele. Minő játékszer a sors 
kezében az ember fia! Ujhelyből indultam ki a cselekvő élet göröngyös útjára és íme! Turinban vég-
zem hontalanul, ha nem is egészen üres, de főcélját vesztett életem útját, melancholicus gondolat, 
hogy ennek igy kellett megesnie! de ha maradt fel valami nyoma fáradalmas zarándokolásom léptei-
nek, mely velem nem pusztul el, az a nyom Ujhelyre vezet vissza. 

Ott lettem férfiúvá, ki amint a gyakorlatias irányban tisztába jő magával az élethivatása s az embe-
ri és polgári kötelességek intelmei felől, lerázza magáról a tapasztalatlan életkor botlásainak porát, 
melyben magamféle közönséges embernél az ösztönök még erkölcsi egyensúlyba nem juthattak, és 
amint most életem végén a jóakaratnak a távol hazából, hozzám érkező tanúsításai felköltik agyam-
ban a kérdést, hogy miként jutottam azon elhatározásokhoz; melyeknek tettekké érlelését hazámfiai 
jóindulatukra méltatják, ott látom magamat üldögélni az újhelyi Várhegy, akkor még fennállott rom-
ja mellett, meg a Magashegy ormain el-elmerengve az érdekes vidék szemléletében, melyhez a hon-
foglalástól kezdve a haza jogainak, a nemzet szabadságának védelmére vívott harcok során végig, a 
magyar történelem annyi lelkesítő mozzanatainak, s annyi dicsőséges névnek emlékezete van fűzve, 
mint az országnak talán semmi más vidékéhez. Ez elmerengések között kezdtem komolyan számot 
vetni hazánk történelmének tanulságaival, tisztába jönni Nemzetem jogai megcsorbításainak; pan-
gásának elmaradásának kútfeje s bajai orvoslatának kellékei felől, ott érlelték meg a vidék történel-
méből kisugárzó inspirációk bennem az elhatározást, a nép s a nép által a haza szabadságának szen-
telni életemet s megbirkózva helyzetem szerénységének akadályaival, megkísérlem, hogy erős aka-
rattal mit képes tenni a hazának szentelt csekély tehetség. 

Ilyen emlékek kötnek engemet Sátoralja-Ujhelyhez, hát természetes; hogy meleg érdeklődést kelt 
fel bennem minden, ami, Ujhelyre vonatkozik, de ha mindennek örvendek, ami ott életre, fejődésre; hala-
dásra mutat, fokozott mérvben vált örömömre a culturalis érdekű mozgalom, mely felől az Ön leveléhez csatolt 
felhívásból értesültem. Ez az irány áll legelői nemzetünk szükségei között. Erőfejlésre van szüksége, 
hogy magának jövendőt Ígérhessen, s a nemzet ereje fejlesztésének értelemfejlesztés a kútfeje. A 
48-iki korszak adott jogokat a népnek, de képességet a jogok üdvös gyakorlatára csak értelemfejlesz-
tés adhat . (...) 

Köszönettel tartozom Önnek Uram! ha módját találná tudomására juttatni Ujhely városa polgár-
ságának, hogy ámbár már 58 éve, hogy a sors onnan elszakított, szeretet s kegyeletes ragaszkodás él 
szivemben a város iránt, a melyhez annyi kedves visszaemlékezés csatol, s hogy én büszkeségem-
nek tartom magamat újhelyi magyar embernek nevezhetni. (...) 

Van szerencsém önt tisztelt uram nagyrabecsüléssel üdvözölni. 
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