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BEVEZETÉS. 
„A magyar irodalom önzetlen napszámosának"1 Kultsár 

Istvánnak életét és munkásságát akarom e dolgozatban meg-
rajzolni, beállítva kora törekvéseibe és küzdelmeibe. Többen 
írtak már Kultsárról, de teljes képet még nem nyújtottak róla. 
A Magyar Hazai Vándor 1839. számában olvasunk egy rövid 
életrajzot, amely a kortárs szemével egyes jeleneteket ragad 
ki életéből. Hasonló törekvés vezette Karacs Teréz tollát, aki 
édesapja révén kapcsolódott Kultsár Istvánhoz.2 Nem jelent 
újabb forrást a Vasárnapi Újságban megjelent közlemény 
sem.3 Tudományos feldolgozásra törekedett Bausz Teodorik, 
de korai halála megakadályozta. így csak rövidebb összefog-
lalást tudott adni.4 Utolsó feldolgozója Alapi Gyula, aki „az 
irodalomhoz való viszonyát és abban vitt tiszteletreméltó sze-
repét a módszeres kutatás segítségével" igyekezett megraj^ 
zolni.5 „Alapi kötete e gazdag életnek szeretettel foglalkozó 
rajza. Kár, hogy Kultsár életének inkább külsőségeivel fog-
lalkozott, lelkével, eszméivel, korával nem tudott mélyebben 
összeforrni."6 Talán ez a birálat iejezi ki legjobban Alapi 
érdemeit és mutat rá hiányaira. Üj adat hozásával, müveinek 
mélyebb áttanulmányozásával és az előbb említett hibák át-
hidalásával szeretném Kultsárt közelebb hozni és megjelölni 
helyét a XIX. század első felének küzdelmeiben. 

1. Szekí'ii Gyula; Három nemzedék és ami utána következik. Bu-
dapest, 1934. 93. 1. 

2. Karacs Teréz : Kultsár István életéhez. Figyelő. XXI. 139—142.1. 
3. H. Á. (Hindy Árpád.) Erdélyi Múzeum. XII. 
4. Komáromi gimnázium Értesítője. 1902—1903. 3—37.1. 
5. Alapi Gyula: Kultsár István 1760—1828. Komárom, 1914. 
6. — rd. — Erdélyi Múzeum, 1911. 199—200. 1. 





I. Élet-indulás. 
A XVIII. század második felének élete az abszolutizmus 

félreismerhetetlen jegyeit mutatja. A rendiség ellenálló ereje 
a sok harcban kimerült, s a nemzeti haladást a felvilágosult 
királyság jelenti. A nemesség visszavonul és privilégiumának 
megvédésében látja feladatának teljesítését. A német befo-
lyás elszakítja és vakká teszi nemzeti kötelességeivel szem-
ben a nemzet vezetésére hivatott nemesi osztályt és áthidal-
hatatlan ellentét támad az elszegényedett kisnemes, a pol-
gárság meg a főnemesség között. „Rendi érdek és közjó 
végkép széthasadnak . . . De a rendeknek ép e jellegzetes 
rendi önzése adta meg a lehetőséget király és nemzet közt 
a közjogi kompromisszum létrehozására."1 

Az osztrák örökösödési és hétéves háború a nemzet 
minden erejét felőrölte, a nélkül, hogy különösebb nemzeti 
érdeket szolgált volna. II. József abszolutizmusa látszólag fel-
olvadt a II. Lipót alatt támadt nemzeti nekilendüléskor. De 
ez csak görögtűz volt. Előjátéka a Martinovics összeesküvé-
sét követő még súlyosabb nemzeti elnyomásnak, amelynek 
szálai Metternich kezébe futottak össze. A nemzetet elzárták 
a külföldtől, a cenzúra kérlelhetetlenül működött, a megyei 
nemesség visszavonult kis birtokára, a mágnás-világ Bécsben 
élte életét, megfeledkezve magyarságáról. Ezekről írja Ber-
zsenyi, mély fájdalmát kiöntve: „Elődeinknekbajnoki köntö-
sét s nyelvét megunván rút idegent cserélt . . . " 

A nemzet ereje megtörve, a jövőbe vetett hitében meg-
fogyatkozva, a kétségbeeséshez kellett volna jutnia, ha nem 
szólal meg a nemzet felrázó harsonája, ha nem dob világító 
fáklyát a mindent letakaró sötétségbe az irodalom. Bessenyei 
bécsi működése megbecsülhetetlen. „Jobb jövő után vágya-
kozása a magyar nemzetnek benne testesül meg és hogy az 

1. Hőman Bálint és Szekfii Gyula : Magyar történet. VI. k. 91. 1. 



irodalmat tudatosan a nemzeti élet hordozójává tette : ezért 
őt illeti meg a középponti hely."2 Itthon Kazinczy Ferenc 
nevéhez fűződik a nemzeti öntudat felébresztése, amivel olyan 
szolgálatot tett nemzetének, hogy „felül időn és sorson ma-
gasan tündöklik Kazinczy neve mindenkor".3 

A nemzet vonaglásának és a boldogabb kor halvány 
sugarát mutató irodalmi élniakarásnak lázas kettőségében éli 
ifjúkorát Kultsár. Egyszerű, iparos-család gyermeke. Komá-
romban született 1760. szeptember 16.-án. Éleseszű, értelmes 
fiú, ezért szülei magasabb kiképzésben részesítik. Nem jelent 
különösebb megterhelést számukra, hiszen a városban meg-
találják a gimnáziumot. 1769-ben mint declinistát olvassuk a 
katalógusban.4 Ekkor még jezsuiták tanítanak, de 1773-ban 
a rend feloszlatásával állami kezekbe kerül. 1774-től B. Szabó 
Dávid itt tanárkodott és Kultsárt is tanította poesisre. Mária 
Terézia sok kérés után rá tudta venni Somogyi Dánielt, az 
akkori bencés főapátot, hogy a rend vállalja a komáromi 
gimnázium irányítását. Végre 1776. október 27-én a bencés 
rend ünnepélyes keretek között megkezdi komáromi műkö-
dését.5 Kultsár két évig tanul bencés irányítás mellett. Lel-
kében fokozódó hivatás tanítórendje felé húzza és 1778-ban 
neve után ezt olvassuk : „alumnus Ií. humanitatis classis í'ac-
tus St. Kultsár benedictinus".6 

Ezzel ú j élet tárul fel a 18 éves ifjú előtt. Az immár 
800 éves rend szellemi hatáskörébe kerül, amely a maga 
átalakító erejével mély lelki tartalom mellett igazi tudást és 
égő hazaszeretet önt a bontakozó ifjú lelkébe. A rendben el-
töltött idő nem marad nyom nélkül Kultsár egész életében. 
A szerzetesi élet a noviciátusban ősszel kezdődött. Kultsár 
szerzetesi neve Farkas lett. „A noviciátusra különös gondot 
fordítottak. Ügyes, tapasztalt és a lelki életben jártas egyénre 
bízták a kezdő szerzeteseket, mint a jövő reményeit, hogy 
nagy türelemmel, szeretettel, körültekintéssel és buzgalom-

2. Dr. Császár Elemér : Bessenyei György. Egyetemi előadások. 
3. Négyesy László: Kazinczy pályája. Budapest, 1931. 4. 1. 
4. A komáromi főgimnázium irattára. Cathalogus ab anno 1701 

usque 1784. 
5. A pannonhalmi Szent Benedek-Rend története. V. k. Budapest, 

1907. 699. 1. 
6. Komáromi főgimnázium irattára, i. h. 



mal avassa be őket a lelki életbe".7 A noviciátus után Ti-
hanyba küldték elöljárói, bogy a filozófiát tanulja. „A tihanyi 
iskola mind a három szakra bölcseleti tanulmányokra volt 
berendezve. A részleteket illetőleg alig mondhatunk valamit, 
oly gyérek az adatok . . ."8 A fegyelmi és az erkölcsi ne-
velés rendjét Pannonhalma állapította meg, amelyre a tihanyi 
apátnak és a tanároknak kellett felügyelniök. Logikát, meta-
fizikát és fizikát Cervus Ádámtól tanult. Cervus a nagymű-
veltségű, költői lelkű szerzetes tudása és érdeklődése kiter-
jedt az irodalomra is s nagyban fokozta ifjú hallgatóinak ér-
deklődési körét.9 Kultsár Farkas 1779-től 1782-ig volt Tihany-
ban. Itt tartózkodásának emlékét őrzi több levél, amelyet a 
beteges Vajda apát helyett írt ; de érdekesebb a keszthelyi 
hercegi könyvtárban őrzött térkép, amelyen Tihany és kör 
nyéke látható. A térképen Kultsár István Farkas és 1781. év 
olvasható.10 Tihanyból a. pannonhalmi teologiára került. 

Csak rövid ideig tartózkodhatott itt, mert 1783. novem-
berében megjelenik a császári rendelet, amely megszünteti 
a kolostori szemináriumokat és a püspöki főiskolákat.11 A 
pannonhalmi növendékeket a pozsonyi szeminárium gene-
rale-ba rendelte a királyi végzés.12 így került Kultsár kurzus-
társaival Pozsonyba. A császár intézkedése első lépés volt a 
szerzetes rendek teljes feloszlatásához. A lassú kihalásra Íté-
lésnek második jele a noviciátusba való felvétel és a foga-
dalom letételének megtiltása volt. így Kultsár már nem te-
hetett fogadalmat, bár Somogyi Dániel főapát 1784. május 
8.-án két társával együtt a négy kisebb rendet feladta neki.13 

A pozsonyi nevelés nem kedvező a fiatal szerzetesre. 
Bár nem őriz adatot erre» vonatkozólag a bencés történet, de 
az általános képből könnyen levonhatjuk következtetéseinket. 
„Előbb az állam részben egyházi vala, most az egyháznak 

7. A pannonhalmi . . . . i. m. v. k. 673. 1, 
8. A pannonhalmi . . . . i. m. XL k. Budapest, 1911. 683. I. 
9. i. m. V. k. 567. 1. 
10. Bausz Teodorik hagyatéka. Pannonhalmi főkönyvtár. BK. 
11. Marczaii Henrik: Magyarország II. József korában. Budapest, 

1882—88. II. k. 173. 1. 
12. A pannonhalmi . . . . i. m. V. k. 690. 1. 
13. Antiquarium monasticum ab anno 1647. usque 1843. Pannon-

halmi levéltár. 



államosítása ïorog szóban. Szolgái egyúttal az állam szolgái. 
A pap állami hivatalnok: ez az alapelv".14 Az elvilágosiaso-
dás és az új eszmék levegője szállta meg az államosított 
szemináriumokat. Ilyen viszonyok között tanulta a teológiát 
Kultsár, amikor 1786-ban bekövetkezett, amitől annyira fél-
tek, — II. József feloszlatta a rendet. 

Kultsár válaszút előtt állt : vagy folytatja papi tanul-
mányait mint világi pap, vagy visszamegy a világba. Érde-
kesen indokolta meg ez utóbbi választását életrajzírója : „Oly 
vonzalommal viseltetett eloszlott szerzetes-rendjéhez, hogy 
mivel őt a sors nem engedte benne élhetni, végbúcsút vőn 
mindennemű papi élettől, s mint világi kívánkozott hazájának 
használni".15 Helyes ez a megfigyelés, ha arra gondolunK, 
hogy a tanult és művelt Kultsár látta a kapott nevelés és az 
új irány közötti mély szakadékot, amelyet — úgy gondolta 
— nem tudna áthidalni. Másrészről úgy érezte, hogy az 
Egyházának és hazájának szolgálhat, ha künn, az élet küz-
delmében veszi fel a harcot. 

14. Marczali: i. na. 173. 1. 
15, Magyar Hazai Vándor. 1839. 3S. I. 



II. Az ú] élet sodrában. 
Költői és írói kísérletek. 

Az 1786. év új élet kezdetét jelenti Kultsár számára. 
A bencés rend feloszlatásával megszűnt szorosabb kapcso-
lata az egyházzal. Tanulmányi előkészületei, műveltsége a 
tanári, nevelői pályára irányították. Bár a pozsonyi szemi-
náriumban csak teologiai tárgyakkal foglalkozott behatóbban, 
mégis az irodalmi élet s a megjelenő könyvek sem kerülték 
el figyelmét és társaival megvitatva a fejlődés irányát, élénk 
érdeklődéssel kisérte a megindulás kezdő lépéseit. 

Önálló működését neveléssel kezdte, amelyben nagyban 
segítette nyelvtudása. A magyaron kívül beszélt németül^ 
franciául, jól tudott olvasni olaszul, a tót nyelvet is megér-
tette.1 Kultsár az idegen nyelveket Tihanyban kezdte el ta-
nulni. Mollik Tóbiásról is tudjuk, aki fiatal korában Tihany-
ban volt, hogy a görög, francia, olasz nyelvet itt sajátította 
el. Az 1787. esztendőt Viczay gróféknál töltötte Héderváron-
Ennek emlékét őrzi első, kezdetleges irodalmi bemutatko-
zása : Bajnoknők levelei Ovidiusból. A rövid fordítás in-
kább az akarás, a felfelétörés, mint a bontakozó tehetség 
megnyilatkozása.2 

1788 nyarán a komáromi gimnáziumban üresedésben 
levő tanári katedrára pályázott ; meg is kapta. Azonban szü-
lővárosának csendes, egyszerű élete nem tudta az ifjú ma-
gasbatörő vágyait, terveit kielégíteni, azért már a következő 
évben más hely elnyeréséért folyamodott. Kérését meghall-
gatták. A komáromi levéltárban ezt olvassuk : „eum — t. i. 

1. A komáromi gimnázium irat tára. 532. 
2. Bajnoknék levolei Ovidiusból. Első levél, mellyel 1789-ik esz-

tendőnek kezdetére mélt. Grófné Grassalkovich Anna asszonynak, Mélt. 
Gróf Vitzai Mihály élete párjának kedveskedni kiván. Komárom. Weber 
Simon Péter bet. 



Kultsár — Sabariam sine mora imitabit." így került Szom-
bathelyre, ahol az ékesszólást tanította. A szombathelyi gim-
náziummal sem volt megelégedve. A Liceumba szeretett 
volna bejutni: „Próbálkoztak nem egyházi férfiak is a filo-
zófián katedrát szerezni, így a szombathelyi gimnázium re-
torika tanára, Kultsár István . . . de Szily elvből elzárkózott 
előlük."3 

A szombathelyi tartózkodás igen értékes állomás Kult-
sár életében. 

A XVIII. század utolsó évtizedeiben sorban jelennek 
meg a kisebb eposzok, amelyek vagy a múlt eseményeiből^ 
vagy a jelen történeteiből merítik tárgyukat. Megelevenedik 
a klasszikus világ színpompás kora (Dugonics: Trója ve-
szedelme) ; újra hallani véljük nemzeti nagyjaink bajnoki 
küzdelmeinek csatazaját (P. Horváth Ádám : fíunnias, Vályi 
Nagy Ferenc : Hunyadi László történetei), ritkán a közel-
múlt eseményei is megjelennek költői formában (Gáti Ist-
ván: Második József) Gyöngyösi István és a latin jezsuita 
költészet irányították figyelmüket ide, az antik világ reme-
keinek iskolai tanulmányozásán kívül. Természetesen csak 
a formát látták meg, de az igazi értéket, a költői finomság 
árnyalatait — a tartalom, eszme, jellemzés, szerkezet, nyelv 
— nem tudták megragadni. így költői működésük a külső-
ségek utánzásával száraz, nehézkes gyenge alkotássá lapo-
sodik. Helyesen jegyzi meg méltatva Gyulai Tinódit, hogy a 
„XVIII. század eposzai még hátrább állának. Nincs bennük 
semmi költői, se a tartalom, se a forma tekintetében, s ami 
új volna, az nem egyéb, mint Voltaire Henriasanak szeren-
csétlen hatása."4 

Kultsárt sem a minden akadályt leküzdő költői ihlet 
vezette kis eposza megírásában, hanem a kor divatja és az 
esemény újszerűsége. A B. Laudonnak Nádor fejérvári Győ-
zelme5 nem emelkedik felül azon a vonalon, amelyen a 
többi korabeli eposz halad. Az alkalmat az eposz megírásá-

3. Vecsey Lajos: A szombathelyi királyi Liceumalapítása és első 
évei 1793-1808. 17. 1. Szombathely, 1934. 

4. Gyulai Pál : Vörösmarthy életrajza 48. 1. 
5. B. Laudonnak Nádorfejérvári Győzelme. Szerzette Kultsár. Ist-

ván a Szombathelyi Királyi Iskoláknál A Szép Tudományoknak Öreg-
bik Királyi Tanítója. Szombathelyen, 1790. 848. 1. 



hoz il. József híres hadvezérének, Laudonnak 1789.-Í belg-
rádi diadala adta. 

Az eposz bevezetésében röviden összefoglalja az egész 
mű tartalmát. Laudon visszafoglalja Nándorfejérvárt a török 
kezéből. Hadvezéri képessége versenyez a mult kiváló har-
cosaiéval : 

„Azért Nagy Vezér ! századnak öröme, 
Nemzetek győzője, királyok tüköré, 
Ama szentebb tüzed hathatós lelkeddel 
Gerjesszed fel bennem . . . 

Megjelöli a célt is, amiért tollat fogott kezébe: 
. . . hogy ez örömnek vége ne szakadjon, 
Sőtt a magyaroknál mindég fennmaradjon, 
lm terjesztem Neved tisztelő írásom . . . 

és szerényen megjegyzi : 
Nagy voltához csekély bár iparkodásom. 

Laudon élettörténetét születésénél kezdi. Amit versben 
kifejezni nem tud, vagy nem akar, azt bőséges jegyzetben 
fejti ki. A célzásokat is mindig megvilágítja. Laudon már ko-
rábban is kitüntette magát. Nagy Frigyes nem fogadta be 
katonái közé, mert megérezte benne eljövendő nagy ellen-
felét. A „Sas" Laudon Zeus követének, Mercurnak szavát 
igaznak hitte, aki megjósolta, hogy győzelmes oroszlánként 
babérral hagyja el a csatát, ezért örömmel fogadja. A küz-
delembe Mars is követi. Megsebesül, de ez csak előkészület 
az igazi, nagy viadalra. Bazinba tér pihenni, itt azonban 
Venus lövi ki rá nyilát és Hopennek örök hűséget esküszik. 
Rövid időt szab Mars a boldogságra. Hamarosan „Burgus 
hadára" kell mennie. A győzelem itt is nyomában jár. Az 
oroszokkal olyan vitézül küzcl, hogy 

„a Tzárné drága kardal megtisztelte, 
Tresia a kedvét uj Tiszttel nevelte." 

A „Győzedelem" biztatja, hogy Svaidnitz városát támadja 
meg. A támadás először nem sikerül, mert Nagy Frigyes 
váratlanul ráront, de a titkos írás: „Ha nints, tsinál utat", 
ú j erőt ad lelkébe és váratlanul meglepi a várat éjszaka 
idején. A győzelem öröme leírhatatlan. Mária Terézia bir-
tokkal hálálja meg s 

„Tulajdon képével megajándékozta". 
Nem sokáig élvezi a pihenést, mert a török ellen kell 



mennie. Gellert sírjánál, amíg magában tűnődik, egy hangot 
hoz felé a szellő, amely megjósolja diadalát. Mars és Bellona 
ékes kardot nyújtanak át ezzel a felírással: „Evvel vitéz-
kedjél". Rettentő erővel űzi a törököt: Unna vize megáll 
folyásában, Dubitza városa „lábaihoz borul az Erős Vitéz-
nek", majd Novi adja meg magát heves küzdelemben. Dol-
gát végezve hazatérésre gondol, de eszébe jut a jóslás, 
azért seregét Berbirre ellen vezeti, melynek lakossága re-
ményét vesztve elhagyja a várost. Hálát ad az égnek győ-
zelmeiért és pihenni vágyik, de megholt barátja szelleme 
még — ugy véli — nagy célt tűzött ki elébe : az „ország 
kultsát Török övről" leoldozni. Nem tartja magát méltónak 
e nagy feladatra, hiszen ott van a magyarok gyöngye : Ha-
dik, kedves barátja, ő a legalkalmasabb erre, de hírül vi-
szik: „tiltja Hadikot súlyos betegsége". Nagy csapattal in-
dul tehát a nagy feladatra. Seregét tüzes beszéddel buzdítja. 
A föld, amelyért küzdenek, ezer és ezer bajnok vérével 
megöntözve bosszút szomjaz. Miután a küzdelem terére meg-
érkeztek, katonáihoz fordul, hogy utolsó buzdítással dia-
dalra vigye seregét. 

Itt megtorpan az eposz. Csalódottan olvassuk : 
„De mi toll Írhatná mind le érdemesen, 
A mik ezen napon történtek jelesen." 

Az aga feladja a várat, mivel álmot látott. Abdulhamid je-
lent meg előtte : 

„Félő, Ég haragja úgy fel ne gerjedjen, 
Hogy Gaur hatalma a tengerig terjedjen." 

A jövendőlés szavai késztetik a török sereget elvonulásra, 
nem Laudon hősies küzdelme. 

A költő most lelkesen a császárhoz fordul, akinek a 
vezér dicsőséget szerzett. Örült, mert Magyarország megsza-
badult a nagy veszedelemtől. Boldog lehet a város, amely a 
török igát lerázta. A vezért „egy világos felyhő hirtelen fel-
kapta" és búcsuzóul katonáinak boldogan kiáltja: 

„Mivel meghóditám Nándorfejérvárát, 
Nem fogom érezni mulandóság kárát." 

Az eposz a maga röridségében nem a nándorfehérvári 
diadalt örökíti meg, hanem Laudon életét vetíti elénk. A 
belgrádi harc csak utolsó mozzanata egy felfelé ívelő élet-
nek. A cím után harc, küzdelem zaját, a katonai élet meg-



elevenedését várjuk, de hiába. Az élmény hiánya, a fantázia 
gyenge szárnyalása nem tudja az újságokban talált száraz 
történeti anyagot a költészet világába felemelni, megelevení-
teni. Az események hűséges elmondása, görög-római mitoló-
giai alak szerepeltetése, vergiliusi idézetek, párosrímű tizen-
kettes sorok még nem jelentenek költészetet. 

A megindulásnál a klasszikus eposz hagyományaira 
ismerünk, de ez csak külsőség, s az eposz további részében 
teljesen hiányzanak. Egységes felépítést hiába keresünk. 
Nincs is rá szükség. Egy személy szerepel, mellékesemény, 
bonyodalom nélkül. Felesleges és többször bántó a pogány 
világ isteneinek szerepeltetése a történeti valóságban. Lau-
don sorsa és dicsősége Mars, Bellona és Venus kezétől függ. 
Igaz, ez csak disz, költői fogás, művészi hitel nélkül való, 
üres barokk cicoma. 

Laudon jellemének megrajzolása kezdetleges. A harc 
leírása színtelen, erőtlen : egy-két kép, általános jelző adja 
vissza a mozgalmas életet. Ahol legjobban várjuk a költői 
tehetség kicsillanását, a végső küzdelemnél megáll Kultsár 
tolla és a várt drámai feszültséget levezeti néhány érdekte-
len sorban. 

A nyelve nehézkes, mégis ritkán találunk benne érthe-
tetlen szót, vagy kifejezést. Ezen a téren megállja a ver-
senyt kortársaival. Akad szebb kifejezés, hasonlat is: 

„Ugy haboz a tenger a forgó szelektől, 
Ugy borong az erdő a rút szélvészektől, 
Mint Laudon szíve e hirre felindult . . 

Páros rímei sokszor keresettek, de el kell ismernünk, 
hogy néha megcsendül tisztább rím is : 

„Dúlja az ellenség elpusztult táborát, 
A ki félelméből elhagyá sátorát . . 

A Hadi és más nevezetes történetekben olvassuk, hogy 
mások is megírták e nevezetes eseményt. „Ezek közül ki-
váltképpen való említést érdeme) Kultsár István Ur . . ., a 
kinek jó Magyarsággat és Poétái Lélekkel írott tudománnyal 
tellyes Versei ezen Tzirn alatt jöttek Szombathelyen Világ 
elébe : Báró Laudonnak Nádorfejérvári Győzedelme. Maga a 
Versek méltó tárgya, Laudon Fő Vezér így írt a Tudós 
Versszerzőhöz: ,Egregios Tuos Versus ipse non satis intel-
lexi, sed illos mihi in Germanicam Linguam traduci curavi 



et gratissimo animo etiamsi iaimeritas tuas Literas laudesque.-
Utinam possem Tuae Musae illud pulcherrimuin opus sicut 
vellem, nec non de tua mihi semper cara patria bene mereri'6 

A századforduló embere felfigyelt Kultsár munkájára, 
mert minden megjelenő könyvben az élni akarást, nemzeti 
öntudat ébredését látta: értéket is talált benne, mert ítéle-
tének meghozásában korának alkotásai lebegtek szeme előtt 
és ha Kultsár nem is emelkedett ezek fölé, de versenyzett 
velük. Az esemény újszerűsége természetesen még csak nö-
velte az érdeklődést, de már a maga korában elhomályosult 
és hatás nélkül ismeretlenül feledésbe merült. 

Szombathelyi tanárkodásának sokkal fontosabb és ma-
radandóbb emléke : Mikes Kelemen leveleinek kiadása? 
Mély érték-látásról tesz tanúságot e könyv megjelentetése. 
Megérezte a kéziratából Mikes művének jelentőségét. Igaz, 
azt írja a bevezetésben: „a Magyar Történetek gyarapítására 
igyekeztem", de nem áll meg itt, hanem még később is, mint 
kellemes olvasmányt ajánlja a magyar tanulni kezdőknek. 
A bevezetésben kifejti azokat az okokat, amelyek a kiadásra 
késztették: „Vedd . . . szívesen kedves Olvasó Mikesnek, 
illy bizonyos tanúnak a levelekbe elhintett s a Nénjéhez 
Konstantinápolyba intézett tudósításait, mellyek bizonyára 
egy Magyarhoz képest méltók az isméretre. De, ha a Ma-
gyar Történetekben nem gyönyörködnél is, gyönyörködhetsz 
az egyházi és polgári Török szokásoknak leírásában : gyö-
nyörködhetsz a régi és újabb történetekkői szedett mulatsá-
gos példákban : gyönyörködhetsz a vidám szívnek és friss 
elmének barátságos nyájaskodásában és abban a szép s 
értelmes Magyarságban, mellyel a különféle dolgokat olly 
kellemetesen kifejezte a Szerző, hogy az ő leveleit kiki ér-
demesnek tarthatja a kiadásra." Mikes irodalmi értékét he-
lyesen állapítja meg s a mai irodalomtörténetek szintén a 
könnyed, egyszerű, bájos, közvetlen, kellemes stílusát emelik 
ki. Kora hidegen fogadta, csak Erdély figyelt fel. „Az egész 

6. Hadi és más nevezetes történetek. 1790. II. 540—541. 1. 
7. Törökországi Levelek, melvekben a II.-ik Rákótzi Ferentz Fe-

jedelemmel Bujdosó Magyarok Történetei más egyéb emlékezetes dol-
gokkal együtt barátságossan előadatnak. Irta Mikes Kelemen az emié-
tett Fejedelemnek néhai kamarássa. Most pedig. Az eredetképpen való 
Magyar Kézírásokból kiadta Kultsár István az Ékesszóllásnak Tanítója. 
Szombathelyen, Nyomtatta Siess Antal József 1794.8 6f490. 1. 



magyar közönség hálaadással tartozik ezen érdemes kiadó 
úrnak . . . " 8 : ezek a szavak nem mondanak többet, mint 
korának más szokásos kifejezései. 

A kézirat sorsa bizonytalan, amíg Kultsárhoz eljutott. 
Maga sehol sem tesz említést róla. Annyi bizonyos, hogy min-
dig kutatott régi írások, emlékek, könyvek után. így nem 
lehetetlen, hogy Tóth Ferenc, vagy Görög Demeter utján sze-
rezte meg a kéziratot. Kultsár, amint az idézetben láttuk, 
missziliseknek gondolta a leveleket. Azóta hosszú irodalmi 
vita zajlott le, amelyet Császár Elemér tanulmánya9, Király 
György10 és Zolnai Béla" kutatásai zártak le. 

Az adatok nyomán egészen bizonyos, hogy a törökor-
szági leveleket Mikes nem küldte el, hanem a francia diva-
tos levélműfajt ültette át irodalmunkba. 

Ha a magyar társadalom nem eszmélt is fel a levelek 
kiadásának jelentőségére, a költők méltányolták. „Mikes Ke-
lemen könyve nemcsak hol humoros, hol elegiai hungulatá-
val és szép nyelvével hatott reá, hanem ama nemzeti nagy 
katastropha emlékével is, melynek az iró áldozata lőn."12 

Gyulai ezen szavait másról is elmondhatjuk.13 Mikes ihlette 
Vörösmartyt Mikes buja és a Szent ember megírásában, de 
előtte már Vitkovics kiadta II. Rákóczi Ferenc Rodostóban 
című 4 felvonásos szomorújátékát. Bolyai Farkas Mohamed 
szerelmét Mikes levelei nyomán írta. Kisfaludy Károly Irene 
megírására innen kapott indítást. De későbbi költőink is szí-
vesen merítettek a Törökországi Levelekből. Arany, Petőfi 
költészete, a Rákóczi-kultusz megindulása, és hatalmas iro-
dalma mutatják a kiadás nagy jelentőségét. 

Az udvar nem jó szemmel nézte Kultsár működését, 
mert uralkodóház elleni eszmét látott benne a múlt fájó em-

8. Magyar Mercurhoz tartozó Bibliotheca. 179ü. 39. 1. Kiadta : Pánt-
zél Dániel. 

9. Mikes Törökországi Leveleinek keletkezése. Irodatomtört. Köz-
lemények. 1895. 

10. Mikes Kelemen levélformája. Irodalomtörténet. 1913. 
11. Mikes Törökországi Leveleinek keletkezéséhez. Egy Phil. Köz-

löny. 1916. — Mikes és a francia szellemi élet. u. o. 1921. 
12. Gyulai Pál : i. m. 43. 1. 
13. Kisfaludy Sándorra gyakorolt hatásáról 1. Horváth János. 

Kisfaludy Sándor 1938. 66. 1. 



lékeinek felidézésével. Sokan ebben keresik a kancellária 
által támasztott nehézségeket újságja megindításakor. Kultsár-
nak nem volt terve az ellentét támasztása, izgatás, még rej-
tett formákban sem ; szeme előtt csak egy lebegett : a nem-
zet kezébe értékes könyvet adni, amellyel a magyarságot 
emelheti. Ezt igazolja az a tény, hogy távol tartotta magát 
a Martonovics-féle összeesküvéstől és nem lépett be egy sza-
badkőműves társaságba sem. „Kultsárnak most kellett volna 
hallanod némelly szavát — írja Kazinczy gróf Dessewffyhez — , 
midőn nálam volt. Én őt nem ismerem, pedig azt hittem, 
hogy felette ismerem." Azután elújságolja, hogy gróf Széche-
nyi „. . . ifjabb korában freymaurkedett". Itt jó alkalom kí-
nálkozott volna Kazinczynak, hogy Kultsárról is megemlé-
kezzék ezen a téren, azonban erről hallgat.14 

Mint tanár nem volt szigorú és ezért több nehézsége 
támadt. Különben is Szombathelyen megfeledkezett magáról 
és gyanús nőszemélyekkel tartott fenn ismeretséget. E sza-
badabb viselkedés híre a püspöki udvarba is bejutott. Ezért 
Szily János szombathelyi püspök kéri a helytartótanácsot, 
hogy „Kultsár Istvánt a II. humaniías tanárát gyanús érint-
kezései miatt . . . kellő megrovásban részesítsék és máshova 
helyezzék."15 A püspök óhaját meghallgatták, amint az 1796. 
október 5-i főigazgatói leiratból láthatjuk.16 A főigazgató ér-
tesíti az igazgatót, hogy Kultsár Istvánt a II. humanista 
osztály tanítására Esztergomba helyezte. Megindokolja tettét: 
„exposcentibus de suspecto eius conversandi cum sexu 
sequiori ratione circumstantiis . . ." Újszerűen hangzik ez 
az adat, mert eddigi életrajzírói nem említettek meg semmit 
Kultsár életének ebből a szakából. E megállapítást maga 
Kultsár erősíti meg ezen időben Théti Takács Józsefhez írt 
levelében : „ . . . már elkezdtem a hetedik szentséghez való 
készületet. Egy pénzes lányt elveszek és ollyan cathedrám 
lesz, hogy a pestivel sem tserélek. Már 2 személy vagyon 
számomra kijelölve, ha ezekkel meg nem eshetik, németet 
veszek. Azért kérem is az urat nézzen ki számomra olyat, 
ahol remélhetek bizonyos tiz, tizenkét ezret . . ,"17 Sokat 

14. Váczy János ; Kazinczy Ferenc levelei VI. k. 193. 1. 
15. Vecsey Lajos : i. m. 97. 1. 
16. Esztergomi gimnáziumi irattára. 
17. Zalai Közlöny. 1882. 14. 



árulnak el ezek a szavak. Kultsárt nem a szerelem vezette, 
nem boldog családi fészket keresett. Pénzre volt szüksége, 
hogy terveit, gondolatait valóra válthassa. Terve nem sike-
rült. Csak öregségében nősült. Bajza így ír Toldyhoz: ;Kul-
tsárral ugyan fonákul érezteti a szerelem nagyhatalmát. De 
ki tehet ezen istenség ellen."18 Ezután idézi Kleist epigramm-
ját, amint a világ hatalmasai és Kultsár húzzák az istennő 
kocsiját „mit grauen Haaren". „Révai hagyott maga után 
követőt Horváthban, Szabó Dávid Batsányiban lelt védelme-
zőt, Kazinczy Szemerét hagyja maga után : ime én, csak én 
maradok holtom után követő nélkül", — panaszkodik Sze-
merének az öregedő Kultsár.'9 

Rövid esztergomi tanárkodása állandó veszekedésben 
múlt el. A főigazgazgatói leírat „débita vigilantia"-t ajánlott 
az igazgató figyelmébe, azonban ez elfeledkezett a figyel-
meztetésről. Nem is erkölcsi téren volt itt baj Kultsárral ! 
A gimnáziumi állapotok siralmas külsőt mutattak. Az ifjúság 
fegyelme, erkölcse romlott volt. Révai, a szigorúság, fegye-
lem embere a maga elgondolását akarta keresztülvinni, de 
ellenállásba ütközött. Kultsár szabadabb tanítási módszerét 
„az új korszellem humánusabb igényeiből"20 értelmezte. 
„Kanyargós örvényeit Révai több ízben bizalmasan meg-
rótta . . . négyszemközt elérzékenyülten tett neki javulási 
ígéreteket . . .2I, de ezek csak ígéretek maradtak. Révai 
kezdetben szerette Kultsárt, „kit jelentős tanultsága, irodalmi 
és hazafias aspiratiói s társalgási könnyűsége eléggé aján-
latos egyéniségül tüntettek fel, Ily tetszetőségénél fogva vele 
örömest folytatott volna jó viszonyt a kedélyesség és szel-
lemesség tekintetében előnyösültnek mondható Révai . . ."21 

Révainál a szeretet hamar ellenszenvvé változott. Több íz-
ben panaszkodott a tanári értekezleten, majd az igazgatótól 
kért orvoslást. Az igazgató húzódott Révai kérésének telje-
sítésétől, mivel Kultsár pártján állt. Erről a viszonyról írja 
Paintnerhez: „quem (t. i. az igazgatót) perversus Kultsár 

18, Badics F.: i. m. 90. 1. 
19. Váczy J.: i. m. VII. k. 402. 1. 
2u. Csaplár Benedek : Révai tanári küzdelmei Esztergomban. 

Abafi: Figyelő 24. 308—311. 1. 
.21. i. m. 314. 1. 
22. u. o. 



versare potuit, ut libuit".23 Révai amikor látta, hogy törek-
vései meghiúsulnak, a világi tanárok összefogásain, a leg-
felsőbb hatóságokhoz fordult hosszú panaszirattal. „A bűn-
pártolási vétség elleni panaszát is túlzottnak találta a főigaz-
gató: azt pedig éppen alaphiányosnak lelte, amit Révai 
Kultsárnak szabados érzületére vonatkozólag fölhozott volna. . . 
Kultsár mindenképp jó érzelműnek bizonyult minden oldal-
ról . . . Gróf Szapáry egy-két csekélyes kifogás mellett több-
nyire igazolta őt s művelt modoránál fogva eléggé megnyerő 
tanári egyéniségként tekintette . . ."21 Bántotta Révait az 
ifjúság részéről Kultsár iránt megnyilatkozó ragaszkodás. 
„Egész lénye tiszteletet gerjesztett a tanitványokban."25 Ér-
dekes jellemzést olvasunk róla, mint tanárról : „ , . . leczkéit 
többnyire könyv nélkül tartotta s oily értelmes beszéddel 
élt, olly könnyűséggel magyarázott, hogy az egyszer elmon-
dott dolgot a figyelmezők egy hallásból is megtanulták. A 
szórói-szóra való feleletet senkitől sem fogadta el : ki ma-
gát hamarjában deákul kifejezni nem tudta, annak értelmes 
magyar feleletével is örömest megelégedett. Pontosan meg-
tartotta az iskolai órákat."26 Szeder Fábián Pannonhalmán 
őrzött iratai között van egy tizlapos füzet, melynek ez a 
címe : Rhetorica Per Cl. D. Stephanum Kultsár dictata 1798—9. 
Ez a fennmaradt előadás-sorozat is fényesen bizonyítja az 
előbbi megállapítást. Nyelve világos, egyszerű, áttekinthető. 
Felépítése logikus. A bevezetésben általános fogalmakat ad. 
Azután külön tárgyalja az egyes beszédek felépítését. Ebből 
négy esik a bírói ügyekre, tíz pedig az élet különböző al-
kalmaira. 

Szeder Fábián, korában ismert bencés nyelvész és 
költő szépen emlékezik meg Kultsárról : „Jóságos bánás-
módjával nagy hatással volt (Kultsár) Szederre. A magyar 
nyelv iránt való buzgóságot, amelyet Varga és Révay ger-
jesztettek bennünk, Kultsár annak módjával nevelte, főkép 

23. Récsey Viktor : Révai Miklós levelei Paintner Mihályhoz Bu-
dapest, 1898. 62. I. 

24. Csaplár Benedek: Révai Miklós élete. Budapest, 1889. 367. 1. 
25. Magyar Hazai Vándor, 1893. IX. 
26. u. o. 
27. A pannonhalmi. . . i. m. VI. 447. I. 



Faluditól és Ányostól kellemesen déclamait versekkel."27 

Kultsár menekülni akart ebből a környezetből, azért 
azon törte a fejét, hogy a soproni Tzinkével helyet cserél.28 

Terve nem valósult meg, azért elhagyta a tanári pályát: 
„officio professons publici, quod egregia laude in Gymna-
siis Comaromiensi, Sabariensi et Strigoniensi annis duodecim 
sustinuit, se ultro abdicavit et cum exitu anni hinc discessit."29  

Tehát nem fegyelmi uton küldték el Kultsárt, hanem önként 
távozott. Azonban számításában csalódott, mert „sem a kért 
penziót, sem az esztendei kegyelemdijat meg nem nyerte."33 

Tanári pályáját, mint kezdte, neveléssel fejezi be. Elő-
kelő ismeretsége folytán az országoshírű Festetics György 
gróf fiának, Lászlónak lesz a nevelője. „Hogy Festetics reá 
bizta fija nevelését, azt nem csudálom. Két originális, két 
megfoghatatlan ember akadt eggyüvé . . ."3I Kultsár isme-
retkörét és tudását jótékonyan emelte az előkelő családdal 
való összeköttetés. Többször megfordult a főurak udvarai-
ban. Széchenyi gróféknál, mivel a Festetics-családhoz rokoni 
kapcsolat fűzte őket, gyakran járt. Csokonaihoz írt levelei-
ben sokszor közvetíti a gróf, vagy grófné izenetét. „.. . Most 
annál nagyobb örömöm, hogy eszköze lehetek a segedelem-
nek is"32 és jelzi, hogy a gróf 100 forintot küld általa Cso-
konainak. Idejük egy részét Pesten töltik : „mi az ifjú Gróf-
fal itt az Universálisnál vagyunk."33 

Elkísérte az ifjú grófot utazssaira is. Az 1802. év nya-
rát Váradon töltötték. Az idő gyorsan elmúlt és kedvesen 
emlékezik rá vissza. „Egy barátságos kérésem az, — írja 
Csokonaihoz, — hogy az úr azon szép özvegynek nevével 
s állapotjával, a melly a nyáron a váradi fürdést olly kelle-
metessé tette, ismertessen meg".34 Kultsár érdeklődése nem 
komoly tervezgetésből fakad, inkább a kedves emlék felidé-
zéséből, mert levele végén arra céloz, hogy egyik ismerőse 
köti be majd az asszony fejét. 

28. Récsey Viktor : i. m. 142. 1. 
29. Esztergomi gimnázium irattára. 
3'). Guzmics Izidor : Révai Miklós pályája. Tud. Gyűjt. 1830. II. k. 26.1. 
31. Váczy J . : i. m. VIII. k. 128—129. I. 
32. Magyar Tudományos Akadémia levéltára. M. irod. lev. 4. 155. 

A. XXX. es. d. — Kultsár levelei Csokonaihoz. 
33. u. o. XXX. es. b. 
34. u. o. XXX. c. 



Sokkal érdekesebb volt és emlékben gazdagabb az 1808. 
évi külföldi utazásuk. Kultsár hosszú levélben számol be 
róla. „Hosszú utunkat két hónapig elvégeztük. A Stájeri 
hegyeken által menvén szomorú érzéssel tapasztaltuk, hogy 
ritka tartomány a természet szépségeire, de az ember sze-
mére nézve szerentsétlen, mert soha ostobább és tsunyáb 
népet nem láttam. A Szalzcburgi földön szebb és elmésebb 
embereket találtunk. Haleinben a Sóbányákban megfordul-
tunk . . . Szalczburg szép város, mellynek piaczán olasz 
módra ugrókutak vannak. Münchenben az új változások nagy 
figyelmetességet érdemelnek. Ausburg fogy erejére nézve 
és nemsokára a Burgus prédájává lészen. Stuttgardon a mi 
szép és hasznos volt, elmúlt. Ludvigsburg mindazonáltal 
pompás, tzifra Hertzegi vár, a város . . . felséges tisztaságii... 
Heidelbergi Univesalitást a kamerális tudományok iskolája 
tette előttem emlékezetessé . . . a várat pedig pompás és 
régi épületnek maradékai, mellyeknek oldalán még Ottó 
magyar király a Tsászárnak rendjében magyar köntösben 
kőből ki vagyon faragva (nyitott szemmel járt és kereste a 
magyar múltat, történelmet !) Manheimot kesergik szüzei. . . 
Frankfurtot kereskedése elég híressé teszi. Itt Tondert, azt 
azt az elmés és szerentsés Neuvidi Újságírót láttuk. Gottin-
gában tsak tudós férfiak vannak : Schlőzer, Bekmann, Ein-
chorn . . . Heyne a főemberek." Berlint iskoláiért kedvelte 
meg. „Troppaunak, Brünnek jöttünk vissza."35 

Nevelés közben élénken figyeli az irodalmi életet és 
maga is szüntelen dolgozik, különösen a történelem felé 
irányzódik. Pray halálakor ódával örökíti meg emlékét.36 

. . . élni fog Ő, míg hangzik Mátra hegyéről 
Pásztori síp, Badatson míg Balatonra lenéz; 
Míg Magyar Ország leszsz: pedig ez fenn lészen örökké, 
Míg Maradékainknak Szittyái vére buzog: 
Élni fog Ő köztünk s minden kívánatos ifjút 
Elvezet elődink bajnoki nyomdokain . . . 

Röviden összefoglalja önzetlen, áldozatos munkásságát, 
amiért a nemzet mindig megőrzi emlékezetében és a „fele-
dékeny halál sírba nem ejti soha." Ebben az ódában mintha 

35. h. o. 138. Kultsár István levele Légrády Imréhez. 
36. Főtisztelendő Práy György Magyar Ország történetírójának 

emlékezete. XXVI. novemb. xMDCCCl. Pesten, Trattner Mátyás Betűivel. 



önmagát rajzolta volna meg. Fáradságot, önzést nem ismerő 
munkájáért csak egyet kér a nemzettől: emlékének meg-
őrzését. 

1802-ben írja Csokonai Kultsárhoz : „Nemes szívű ma-
gyar Társam ! Mely öröm fogta el ködbe borongó lelkemet 
mint öleltem becses emlékezetedet, midőn ujságinkban ol-
vastam, hogy Gebhardinak magyar históriáját, ama becses 
könyvet, magyarinkal megismerkedni szándékozol . . . „Fi-
gyelmezteti, hogy Gebhard tanításában téves a hun-magyar 
rokonság: „megbántanak bennünket némely újabb s az újí-
tásra viszketőbb német írók".37 A Csokonaitól említett tör-
ténelmi könyv magyar fordítása a következő évben meg is 
jelent.38 A könyv első lapján a grófhoz fordúl, mint a nem-
zet „Segid-Angyala"-hoz, aki „áldásos működése miatt . . . 
hálaadatos szívvel fogják magasztalni." Ő is hálából és 
ragaszkodásból ajánlja könyvét a nagy pártfogónak. Ezután 
az olvasónak mondja el az okokat, amiért a könyvet meg-
jelentette. „ . . . sérelem nélkül mondhatom, hogy ez utolsó 
(Gebhardi) az Előttevalóit (történetírók) azon tekintetre nézve 
mind meghaladta, hogy az Országnak Történeteit a Magya-
rok bejövetele előtt kezdvén, a legrégiebb írókban kinyo-
mozta a távul lévő régiségeket és onnan szóllott az újabb 
időkre, mellyeknek leírásában egyenes és bátor ítélete, éles 
vizsgálódása, elterjedt bő tudománya nagyon kellemetessé 
tesz." Hegyi József piarista fordította le először és „éppen 
akkor jött kezemhez ezen kézírás, midőn Nagy Lajos ország-
lására tartozó tárgyakat szedegetnék . . . eltökélettem ma-
gamban, hogy kiadása által a Nemzetnek egy értékes köny-
vet nyújtok kezébe." A munka, „hasznát pedig az nyilván 
mutatja, hogy így a fejedelmek jótéteményei a feledékeny-
ségtől megmentvén az élőkben hozzájok való nagyobb sze-
retetet gerjesztenek, a Maradékainkra pedig jó hírt hagynak." 
Gebhard L. Albert Lipcsében 1778—82-ben négy részben 
adta ki Geschichte des Reichs Hungarn und der damit ver-

37, Harsányi—Gulyás : Csokonai Vitéz Mihály összes művei 11. k. 
2. f. 729. 1. 

38. Magyar Ország Históriója. Gebhardi Lajos Albert munkáiból 
magyarázta Hegyi József, megigazította és 1803-ig folytatta Kultsár Ist-
ván. 4 kötet, Pesten, Trattner Mátyás betűivel. 1803. Méltóságos Gróf 
Tolnai Festetics György tsászári királyi valóságos kamarás úrnak Ő 
nagyságának. 



bundenen Staaten c. könyvét. Ennek kéziratát találta meg 
Kultsár Hegyi József (1756—1827) fordításában és adta ki. 
A negyedik kötet azonban csonka. Mária Terézia uralkodá-
sának tárgyalása közben hirtelen megszakad, pedig Kultsár 
azt í r ja : „én pedig 25 esztendőről szólok."39 Sajátosan jel-
lemző korára, hogy az uralkodóházhoz olyan kimondhatat-
lan szilárdsággal ragaszkodik. Magasztalja Lipótot, nincs el-
ítélő szava II. József törvénytelen uralkodásáról. Talán a 
cenzúra fojtotta tollába érzéseit ? A bevezetésben egy keve-
set változtatott, a tárgyalás további menetében ragaszkodott 
a némethez és észrevételeit a lap alapján megjegyzésként 
fűzte oda. Önálló rész az 1773—1803. évek története. Stílusa 
és előadása — igaz, átdolgozás — élénkebb. Kifejező ereje 
meglepő, a későbben írt újságaihoz viszonyítva: könnyedébb r 
természetesebb. Olvasása nem fárasztó. Művével nem érte 
el a tervét. Nem tudott iskolát teremteni, azonban előbbre 
vitte a történetírást, érdeklődést támasztott, forrást adott a 
költők számára a múlt tanulmányozásához és egyik előké-
szítője lett a romanticizmusnak. Virág Benedek is érdeklő-
déssel olvasta.40 

Még egy történeti munka őrzi Kultsár nevét, amely 
nevelői működésének utolsó évében jelent meg : Krónika, 
A Mohátsi veszedelemtől a Bétsi Békülésig.A[ 

Fontosnak tartja a kis dolgok megörökítését, mivel 
ezek „annál nagyobb figyelmetességet érdemelnek, minél 
veszendőbbek kitsiségök miatt, noha sokszor a nagy törté-
netek titkos és igazi okait ők födözik fel." (Jelentés első 
lapján). Szavai helyes Ítéletről tanúskodnak. Volt érzéke a 
történelem iránt. A Jelentésben elmondja mindazt, amit tudni 
kell a Krónikáról. Egyes megjegyzéseit szóró-szóra idézzük: 
„Székelyek Krónikája 1529-ik esztendőtől fogva a 17-ik 
század elejéig terjed . . . mivel sok esztendőkben tsonka. . . 
azért Gyulafi Lestyánból, Szindi Jánostól s több egykorbéli 

39. Márki Sándor: Kresznerics Ferenc leveleskönyve. Budapest, 
1914. 29. 1. 

40. Váczy J. ; i. m. 111. 124. 1. 
41. Krónika. A Mohátsi veszedelemtől a Bétsi Békülésig Magyar 

Országban, Erdélyben, Havasalföldön és Moldovában történt dolgokról. 
— „Nem tud Hazánk az homályok után napfényre derülni. Amit fájlal-
jon és féljen, örökre vagyon." Szabó Dávid. — Pesten. Trattner Mátyás 
betűivel. 1805. 



írókból megbővítetett . . . kiváltképpen némelly Eredeti Le-
velekkel." Megmondja a forrást is. „Mindezeket Hevenensi 
képírásából (I. 68.) válogatta a kiadó." Az egészet keretbe 
foglalta, hogy „az Olvasók figyelmességét két jelen történe-
tek közé szoríthassa." A latin szavakat magyarral helyette-
síti, a latin leveleket lefordítja sajnos, szolgai módon. Kultsár 
nyelve itt darabos, nehézkes, nem éri el előbbi művének 
színvonalát. Talán ebben is kell keresnünk vállalkozásának 
eredménytelenségét, a nemzet nemtörődömsége mellett. 

A Jelentésben feltárja további terveit is. Ezt a munkát 
„kóstolóképp" adta ki. A „Magyar Történetek Gyűjteménye" 
a XVI. és XVII. századot ölelte volna fel, de nem folytatólago-
san, rendszerezve, hanem, mint a Krónika, fennmaradt em-
lékekből mozaikképpen összeállítva. „Eredeti történetírók" 
tárgya hét író munkásságának közreadása lett volna: Mikó 
Ferenc, Kemény János, Szalárdi János, Bethlen Miklós, Cse-
rei Mihály, Babótsai Izsák, Beniczki Gáspár. Kéri mindazokat, 
akik a mult emlékeit kutatják, adják ki fáradozásuk ered-
ményeit, hogy ezáltal a Hazának egy méltó áldozatot tenni 
igyekezzenek." Jelentését emelkedetten fejezi be : „Nekünk 
. . . kiknek Elei három száz esztendők előtt is tsinosan tud-
tak mind az országlásról, mind a tudós dolgokról anyai 
nyelvökön szóllani, most elnémulnánk nagy illetlenség volna." 

Fáradozását részvétlenség kísérte. Nem érezték meg a 
felvetett eszme nemzeti jelentőségét. A nemzetnek az a ré-
sze, amely hívatott lett volna a megindított haladást előbbre 
juttatni, belefásult alkotmányos jogainak, kiváltságainak sok-
szor kicsinyes védelmezésébe. A nemzet egyetemességét 
érdeklő feladatokat nem látta meg. Kultsár azonban nem 
mondott le arról a reményről, hogy nemzetét közelebb vigye 
kitűzött eszméjéhez, a kultúrától nemesített nemzeti lélekhez. 
Ezért határozta el, hogy szerkesztő lesz. Kedvező alkalom 
kínálkozott, mert éppen ekkor szűnt meg a Magyar Hírmondó.42 

1805-ben tehát elhagyja a tanári pályát; helyét Téthi 
Takács József tölti be.43 Ezzel életének új állomásához ér-
kezett, amelynek útját küzdelem, öröm, remény csüggedés, 
áldozatosság, a jövőbevetett rendíthetetlen bizalom jelzik. 

42. Magyar Sajtó. 1856. 47. 
43. Váczy J. : i. m. XI. M. I 



III. A nemzeti közösség szolgálatában. 
A nemzetnek abban a küzdelmében, amelyet a XIX. 

század első felében vívott, hogy önmagát kiemelje a „Habs-
burgoknak gyarmati függésben tartott" helyzetéből1, résztvett 
Kultsár István is. Szerepet kért a nagy küzdelemben, ha nem 
is vezéri feladatot, de olyant, amely kitartó munkával meg-
hozta gyümölcsét. „Miként vesse le Magyarország a rendi ál-
lam köntösét, melynek elmaradt ódivatában már alig mert 
mutatkozni Európa előtt és mit öltsön magára a régi helyett: 
ez volt a magyar probléma száz év előtt. Csak lépésről-lé-
pésre ébredtek az emberek a tennivalók tudatára, miközben 
előbb a problémának azon oldalai világosodtak meg, amelyek 
iránt a magyar társadalom évszázados nemzeti harcai folytán 
természetes fogékonysággal rendelkezett. Ezek közt első a 
nemzetiség és ennek kerületén belül a nyelv ügye".2 E prob-
lémák fontosságát érezte és látta Kultsár, amikor 1805. de-
cemberébeu folyamodványt adott be a kancelláriához, hogy 
az ország szívében tervezett újságjának kiadásához az enge-
délyt megszerezze. 

A gondolat helyes volt. „Az akkori körülmények között 
alig is lehetett volna alkalmasabb férfiút találni, mint Kultsár, 
azonkívül, hogy kellő anyagi erővel is rendelkezett, ismerte 
már az irodalmi erőket az országban.. ."3 Az időt is jókor válasz-
totta meg : a Magyar Hírmondó már megszűnt, a Magyar Kurir 
az osztrák fővárosból küldözte hireit. A helyzet a nemzet szem-
pontjából szégyenletes volt. Igaz, „szélesebb horizontra ke-
vesen vágyakoznak . . . a modern ideák csak a felszín alatt, 
látszólag közömbös formákban élhetnek".4 De a megindult 

1. Szekïii Gy. : Három nemzedék . . . i, m. 65. 1. 
2 Szekfii Gy.: i. m. 57. 1. 
3. Hidy Árpád : Kultsár István, mint szerkesztő. Erdélyi Múzeum. 

XII. 643. 1. 
4. Szekfü Gy.: i. m. 19. L 



áramlattól nem tudta már magát elszigetelni a nemesség és 
az ébredező öntudat jogosan követelt a magyar fővárosba 
magyar újságot a németek mellé. 

Kultsár törekvéseit sokan el akarták gáncsolni, különö-
sen Decsy Sámuel és Pánczél Dániel, akik az udvarnál elér-
ték, hogy a királyi engedély csak a magyarországi hírek 
adására korlátozta az újságot. Még annyi jogot sem kapott, 
amennyit a magyarföldön megjelenő német újságok élveztek. 
Kultsár ennek ellenére márciusban szétküldte a Jelentést és 
felhívást a társadalomhoz: „ . . . még egy olly Magyar Újsá-
got is kezdek, melly Hazai Tudositások neve alatt tsak a 
Monarchiára terjedjen. Ennek Hirdetését éppen most nyom-
tattatom. Talán az ujj hirek ismertetése mellett több alkal-
matosságom lészen a hazafiúság nevelésére, mintha figyele-
metességemet az egész Európára szélyeszteném. Azon leszek^ 
hogy mindjárt az első levelekben olly hazafiúi kérdést tá-
maszthassak, a millyenre való Feleletek már a jutalom által 
megkoronáztattak." 5 A Jelentést a nemzet öntudatra ébresz-
tésén fáradozók örömmel fogadták. De mennyire eltörpül ezek 
száma! „Mit Ítélsz Kultsárnak Jelentése felől? Én gyönyör-
ködve nézem és igen sokat várok . . ,"6 írja Kazinczy Kis 
Jánosnak. Gróf Dessewffy is örömmel értesíti Kazinczyt, hogy 
új újság indul meg, amelyre a „Magyarok Istene" áldását 
kéri. „Legyenek józan ész és a jó izlés Kultsárjai."7 

Kultsár nem nyugodott bele a királyi leiratba, mert 
nagyon jól tudta, hogy vállalkozása így kudarcba fullad. 
Megmozgatott minden követ, hogy elérje kitűzött célját. Pest-
vármegye felkarolta ügyét és a nádoron keresztül a király-
hoz fordult. Kérte Kultsár meghallgatását, hiszen a terve ne-
mes: a magyar nyelv ápolása. Hivatkozik a felirat a német 
újságok jogaira: a magyar elvárhatja, hogy otthonában leg-
alább annyi jogot élvezhessen, mint az idegen. Talán éppen 
e bátor hang és az udvar bizalmatlansága Kultsárral szem-
ben eredményezték, hogy a válasz mereven ragaszkodik az 
első engedélyhez. „ . . . a Ferenc körül döntő befolyással 

5. Tört. Lapok. I, 1874. 20. 1. Kultsár I. levele br. Wesselényi Mik-
lóshoz, közli : Papp Miklós. 

6. Váczy J : i. m. IV. 226—288 1. 
7. Váczy J. : i. m. VIII. 13. 1. 



biró személyiségek szinte kivétel nélkül a magyarság szemé-
lyes ellenségei voltak . . ."8 Pestvármegye rendeit fájón érin-
tette az odavetett néhány szó, ezért újra folyamodtak a ki-
rályhoz. A kancellária észrevette, hogy felületes és fölényes 
válasza csak felkorbácsolja a szenvedélyeket, azért a máso-
dik feliratra adott válaszában megindokolja eljárását. A kül-
földi hírek megjelennek a Magyar Kurirban. Ez is a nemzeti 
eszme szolgálatában áll és szerkesztőire káros lenne a kért 
engedély megadása.9 

Kultsár maga is aggodalommal kíséri az eseményeket 
és barátaihoz fordul tanácsért, támogatásért. „Én valóban 
nagy nyugtalanságban vagyok, miként mentsem meg ezt a 
fő dicasteriumot az Ország előtt."10 Amikor pedig az újság 
megjelent, „az Országnak minden részéről sürgetnek, — írja 
Kresznericsnek, — hogy a Külföldi jelesebb dolgokat is kö-
zöljem . . . Pest vármegye támogatólag írt fel a helytartóta-
nácshoz és fordult a nádorhoz." Kéri barátját, hogy Mayer-
hoffer, vagy Várady révén támogassa ügyét." 

Sok nehézség és küzdelem árán 1806 július 2.-án meg-
jelenhetett az újság: Nemzeti Újság, melyet Hazai Tudósi-
tások-ból a Magyar Nemzetnek Köz javára irt és kiadott 
Kultsár István — címen. Pestvármegye itt is felkarolta Kult-
sár törekvését, mert gondoskodott terjesztéséről ; volt is ered-
ménye. Barátai, ismerősei révén sikerült néhányszáz olvasót 
toboroznia és így az első nehézségeket leküzdötte. Kazinczy 
ez időben írt levele dicséretekkel van tele és ajánlja bará-
tainak, hogy járassák, bár többeknek nem tetszik.12 „Kultsár-
nak újság leveleit gyönyörűséggel olvasom. Itt kevés ember 
van, aki a Kultsár újság leveleit szeresse, én ellenben na-
gyon böcsülöm".13 „. . . Tisztelem neheztelésedet Kultsár el-
len, de sokat vesztesz, hogy leveleit nem hordatod/'14 Hor-
vát István arról értesít bennünket, hogy az első példányokat 
elkapkodták, mivel új tartalmat, új formát vártak. „Dél után 

8. Hóman B. és Szekfii Gy. : i. m. Vll. 33—34. 1. 
9. Alapi Gy.: i. m. 16—17. 1. 
10. Márki S. : i. m. 45. 1. 
11. u. o. 47—48. 1. 
12. Váczy J. : i. m. I. 50. 1. 
13. Váczy J. : i. m. IV. 497—8. 1. 
14. U. o. V. 318. I. 



jött ki. Tek. Kultsár István Ur újságjának legelső levele. Kí-
vántán kívánták ezt mindenkik olvasniok s azért mintegy 
ragadva kapdostak hozzájok."15 

Kultsárt az újság szerkesztésében egy gondolat vezette» 
ez a gondolat pedig jelszava: „Nem nyerekedést keresünk, 
hanem Nemzetünk diszeit és Anyai Nyelvünk terjesztését."'6 

A külső alakja „negyed rét" volt, „tiszta és könnyii olvasásu 
betűkkel". Hetenkint szerdán és szombaton jelent meg. Elő-
fizetési ára 12 forint volt. Trattner Mátyásnál nyomatta ki. 
Két évig hazai híreket hozott, az irodalmi és tudományos 
érdeklődése ekkor nagyobb volt. 1808 májusában több vár-
megye támogatásával megkapta a külföldi hírek közlésének 
engedélyét, ami magával hozta, hogy kiszorult az újságból, 
vagy megcsökkent az irodalmi vonatkozású cikk. Ekkor írja 
olvasóinak: „Hogy pedig a nyert bizodalmat ezután még in-
kább megérdemeljem, számos Levelező Társokat szereztem 
mind Hazánk kebelében, mind az Ország határain kivül. Ezen 
kivül a nevezetesebb Franczia és Német Újság leveleket is 
magamnak megrendeltem. Újságomnak belső mivoltára nézve 
a Polgári, Hadi, Egyházi s a Gazdaság és Tudomány béli Dol-
gok lesznek tárgyai, akár a Hazában, akár a Külföldön tá-
madnak."17 Az újság címét Hazai és Külföldi Tudósítások-ra 
változtatta. Előfizetési felhívásában állandóan hangsúlyozza, 
hogy mindig azon lesz, minél többet adjon olvasóinak. Ezért 
1810-ben a Toldalék oí adja ki, amely a Frankfurt am Main-
ban, Tonder szerkesztésében megjelenő Neuvidi Újság fordí-
tása volt. Külföldi útján ismerte meg és mivel szellemesnek 
találta, olvasóit ezzel ajándékozta meg. De ez a következő 
évben már megszűnt és helyébe Gazdaságbéli Gyűjtemény 
című mellékletet vezette be, melyet Festetics gróf keszthelyi 
intézetének szolgálatába állított. A gróf külön is megjutal-
mazta ezt a vállalkozást. Olvasó közönsége azonban sokkal 
jobban örült az 1817-től megjelenő félives Hasznos Mulat-
ságok-nak, amely a sokszor száraz híranyag mellett érdekes-
séget is tartalmazott. „A jelenvaló Hasznos Mulatságoknak 

15. írod. Közi. 1914. Adattár Horvát István mindennapija. 1806. 
eszt. 197—8. 1. 

16. Hazai Tudósítások. Ezután H. T., 1808. májusától H. K. T. (Ha-
zai és Külföldi Tudósítások) rövidítéssel idézem. 

17. H. T. 1808. I. 368. 1. 



minő tárgyuk légyenek, azt nem tsak a hirdetésben meg-
mondottuk, hanem az eddig kijött levelekben is megmutat-
tuk, úgymint: 1. a Magyar Nyelv és a Magyar Könyvek. 2. 
a Szép és kézi Mesterségek. 3. Házi és Mezei Gazdálkodás. 
4. Históriai, Georafiai, Statisztikai ritkaságok. 5. Rövid és mu-
latságos történetek, elmés mondások, Rejtett szók."18 Amint 
az adott programúiból látjuk, változatos és több irányba kiter-
jedő érdeklődéssel akart kedveskedni olvasóinak. A cikkek 
íróit a legnagyobb ritkaság, ha megnevezi, mert a legtöbb 
fordítás. Közöl folytatólagosan is elbeszéléseket. Néha meg' 
jegyzésekkel kiséri a közleményt. Magyar Régiségek cím alatt 
a 136. zsoltár régi szövegét közli és utána nyelvészeti ma-
gyarázatot ad az egyes érdekesebb szavakhoz.19 

Természetesen a gazdasági elszegényedés és az újság 
növekedésével emelte az előfizetési árat is. 1820-ban például 
egy évre 20 forint az élőfizetés, ugyanakkor egy tehén ára 
40 — 50 forint között ingadozott. Ekkor előfizetőinek száma a 
nyolszázat meghaladta. „Már pedig mitsoda . . . a két Hazá-
ban lévő Öt Milliom Magyarhoz képest . . . Londonban 42 
Újságok és Folyó írások jönnek ki s mindenkinek 1. 2. 3. 
4. 5. Ezer példái elkelnek . . . Én tizennégy esztendő óta 
vezetem köz levelezésemet és bátran megvallhatom, hogy 
fáradhatatlan igyekezettel mindenkor törekedtem, hogy Édes 
Nemzetemnek Hazánk állapotjához képest mennél több és 
hasznosat mondhassak . . . a megelégedést én jutalom gya-
nánt vettem."20 

Még egy hasznos ajándékkal lepte meg Kultsár az ol-
vasóit. „A Hazánkbeli első nevelésnek segedelmei között alig 
vagyon érezhetőbb fogyatkozás, mint az, hogy alkalmatos 
Mappáink nintsenek." Ezért elhatározta, hogy évenkint kü-
lönféle térképeket ad ki. „így reménylettem, hogy mind a 
georafiai tudományt . . . nemzetesitsem... mind azt remény-
lettem, hogy igy a Nemzeti Kulturára olly segítséget nyúj-
tok, mellyhez hasonlóval más kiművelt Nemzetek sem igen 

18. Hasznos mulatságok. 1817. I. 14. Ezután H. M. rövidítéssel je-
lölöm. 

19. H. M. 1817. 5. 
20. H. K. T. 1820. I. 121. 1. 



igen ditsekedhetnek."21 Az ügyes térképeket Karacs Ferenc, 
Karacs Teréz édesapja metszette. 

A lap állandó munkatársa volt Vig Lászlón (Horvát Ist-
ván) kivül Beregszászi N. Pál.22 Amikor az előfizetők száma 
megnövekedett és a szerkesztéssel járó feladatot nem tudta 
egyedül elvégezni, újságjában pályázatot hirdet segédszer-
kesztői állásra. A pályázótól megköveteli, hogy tudjon néme-
tül, franciául, ismerje Európa politikai életét. 400 forintot igér 
évi fizetésül, amelyet idővel emel és megengedi, hogy ifjú 
segítőtársa munkája közben az egyetemen tanuljon is.23 

Most névszerint megemlítünk néhány ismertebb írót a 
sok ismeretlen közül, akiknek írásai vagy az újságban, vagy 
a mellékletben megjelentek. Vitkovics írta majdnem az ösz-
szes epigrammákat, melyek a fejléc alatt olvashatók. Virág 
Benedek, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Károly, Berzsenyi Dá-
niel, D. Takáts Judit, Guzmics Izidor, gr. Dessewffy József, 
Édes Gergely, Szemere Pál, U. Tóth László és a sok jelen-
téktelen név szerepel a munkatársak között. Kultsár ritkán 
utasította vissza a beküldött cikkeket. „Csak azt hallhattad 
összegyüttünkor, — panaszolja Vitkovics Kazinczynak 1819-
ben, — ennek a munkáját is be kell venni, mert pap, mert 
báró, mert pápista, mert protestáns, mert professor, mert ifjú, 
mert lehetős, mert annyi praenumeranst szerzett . . ."24 Bár 
túlzott Vitkovics nyilatkozata, mégis sok igazságot takar. 
Kultsár kerülte a nézeteltérést, a különböző törekvéseket ki 
akarta egyenlíteni, ezért támogatta mindazt, amit célja eléré-
sére helyesnek itélt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy min-
dent leközölt a lapjában. Dessewffy többször panaszkodott 
Kazinczynak, mivel Kultsár megváltoztatva, eldugva közölte 
műveit.25 „íme a magamé, melyet Kultsár Ur, mintha ő reája 
volna bizva a józan ész kultsa, nem méltóztatott a homályá-
ságból a köz Világra a Hazai Tudósításokban ki botsátani..."26 

21. H. K. T. 1821. I. 393—4. 1. A megjelent térkép-sorozat egész 
Európát felölelte. 

22. Abafi L. ; Pályám emlékezete. 207. 1. Budapest. 
23. H. K. T. 1810. I. 398. 1. — A 400 forint ajánlat nem volt cse-

kély, ha tekintetbe vesszük, hogy Kultsár, mint kezdő tanár, szintén 
•ennyit kapott. 

24. Bánóczi K.: Kisfaludy Károly és müvei. Budapest. 1883.11. k. 60 1. 
25. Váczy J. : i. m. XVI. 51t>. 1. 
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Ilyenkor természetesen előtör az emberi gyengeség és sötét 
színben állítja azt, akit nemrégen még magasztalt. Tanulsá-
gos példa erre az előbb idézett levél folytatása : „Soha semmi 
gyökeres idea nem termett pennája alatt és fél (t. i. Kultsár)* 
mindegyiklül, a melly másnak tolla alatt serdül . . ." Horvát 
István visszakéri beküldött írásait, mivel „ő csak időváltozá-
sokról, jószág kifogadásáról, puszta könyvlajstromokról tudó-
sít." „Bármennyire elégedetlen volt Kultsár lapja szellemével,, 
azért ujabban is csak küldött neki czikkeket."27 

Az anyagi tőkét az újság megindításához szorgalmas,, 
takarékos életével szerezte meg, de nem hiányzott a két főúr: 
Széchenyi és Festetics gróf támogatása sein. A kiadott köny-
vek is segítették. Pesten a Hatvani-utcában megvette a Szabó-
Sáróy féle egyemeltes házat, amely később az irodalmi élet-
ben is szerepet játszik.28 Mivel csak élete végén nősült meg 
és az újság előfizetőinek száma állandóan emelkedett, jó 
anyagi alapot biztosított magának. De nem tekintette a pénzt 
urnák, hanem csak eszköznek, amely nagy célja elérésében 
előbbre segíti. 

Kultsár halálával nem szűnt meg az újság. Özvegye 
folyamodott az engedélyért, amelyet egy év után megkapva, 
változó szerkesztők segítségével adott ki." . . . Horvátnak: 
nagy befolyása volt a lap vezetésére. Az olvasók hozzá for-
dultak felvilágosításért, az írók tőle kérik dolgozataik fel-
vételét s az előfizetők neki küldik az ujságpénzt."29 1840-től 
Nemzeti Újság címen jelent meg és mindig erősebben a ka-
tolikus gondolatok hirdetője lett. 1848-ban szűnt meg. 

Mit kivánt kora az újságtól ? A kérdésre a felelet egy 
részét már a Kresznericshez írt levél megadta ; az olvasó-
tábor talán nagyobb részének óhaját Kazinczy fejezi ki : 
„Hála legyen érette az Egeknek, lessz tehát eggy Újságunk, 
melly által Literatúránk productumai a Publicum előtt meg-
ismertetnek, a munkák recenseáltatván, felverettetnek íróink 
álmosságokból s több figyelemmel fogják irni munkáit etc... 
etc."30 Kazinczy irodalmi programmal lépett fel a politikai, 

27. Vass Bertalan : Horvát István életrajza. Budapest, 1895. 87. L 
28. Abaf i : i. m. 117. 1. 
29. Vass Bertalan: i. m. 383—7. 1. 
30. Váczy J.: i. m. IV. 227. 1. 



társadalmi újsággal szemben, s amikor elgondolásában csa-
lódott, a magasztaló sorokat a lenézők váltják fel leveleiben: 
„Kultsár jól kezdte s hogy végzi? oliy rosszul, hogy sok-
szor óhajtaná az ember, hogy a Décsién kivül ne Írattatnék 
más magyar újság is, mert hasztalan fizetjük taxiját . . ,"3t 

Az olvasótábor sokrétűsége miatt az óhaj a lappal szemben, 
más és más volt, ami kezdetben nagyon megnehezítette a 
kezdő szerkesztő tájékozódását. „Kultsár Istvánnak Olvasói 
nem mind Okos Emberek, — írja Révai Kazinczynak, — 
Bolondok is vágynák köztük. Hallom panaszait, miképpen 
garázdálkodnak rajta. Ezek miatt én nagyon megkémellem 
a jó Urat nyetvtanításbeli észrevételeimmel."32 

A mai kor életszükséglete az újság. Ma hatalmasabb 
fegyver a sajtó a legfélelmetesebb ágyúnál is. Nemzetek 
sorsát, népek jövőjét igen gyakran az újságok döntik el. A 
XIX. század első évtizedeinek embere nem ismerte még fel 
a sajtó legyőzhetetlen erejét, bár Kossuthnak a Pesti Hír-
lapban megjelent vezércikkei már lázító, irányító erejűek. 
De nem szabad megfeledkeznünk a cenzúra kérlelhetetlen 
szigoráról sem. Ezért érthető Kultsár óvatossága, bár gondo-
latait nem rejtette véka alá' „Kultsár elég gyakorlati érzékű 
szerkesztő volt. . . Magasabb követelések kielégítésére nem 
kellett törekednie, a külföldi lapok is ily quodlibetből állak, 
közönsége is megvolt elégedve és így haladhatott nyugodtan 
a megkezdett irányban nemcsak ő, hanem utódai is."33 Ezért 
nem volt a szerkesztés fáradságos feladat. A közönség ízlé-
sét nem zavarta, hogy fordítást olvas. Érdekes Toldy jellem-
zése Kultsárról, mint újságíróról. „. . . bírt . . . azon lassú, de 
mélyen megkapó, biztos hatalommal, melyet az egyszerű 
vallásos meggyőződés, a hajlékony, de magát soha meg 
nem tagadó következetesség, az ügy szentsége iránt táplált 
bizodalom, s a misszió érzésével párosult kitűrés fejt ki."34 

Tudatában volt Kultsár az újság jelentőségének, de 
tannak is, hogy a nemzet támogatása nélkül előbbre jutni 
nem tudnak. „Hazafiaknak köszönheti a Haza Intézetemnek 

3t. Váczy J : i. m. VI 170. 1. 
32. Váczy J.: i. m. IV. 347—8. 1. 
33. Ferenczy József: A magyar hírlapirodalom története 1780— 

1840-ig. Budapest, 1887. 169. 1. 
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meggyökeresedését és azon gyalázat eltörlését, hogy . . , 
nem volt a Magyarnak ily folyó írása tulajdon honjában. 
Ezen hazafúí segedelem bátorít tehát Tudósításaim folytatá-
sokra és a Nemzetnek abban való kedvezésére, hogy a Világ 
Történeti megtudása végett ne kéntelenittessék nagyobb 
summa pénzét a Hazából kiküldeni . . ."35 

Azonban a XIX. század elejének újsága sem jelentett 
egyszerűen hírforrást ; ennél több volt, magasabb célok 
szolgálatába állították. „Nemzeteket egymás között nem a 
földi birtok : hanem a lelki felvilágosodás tészi nagyobbakká. 
Ebben az írók minden nemzetnek a szövétnekei. Ők éb-
resztik szendergő lelkét . . . minden Írások közül az Újság 
legtöbbre és leghamarább szokott munkálkodni. Azért men-
nél tsinosabbak a Nemzetek, annál nagyobb betsben vannak 
nálok a Nemzeti Újságok . . . " A hazai állapotokon kívül 
megismertetik a külföldi törekvéseket, amelyekből tanulsá-
got vonhatnak le a nemzet irányítására.36 

Politikai vezércikkeket hiába keresünk, bár néha talá-
lunk buzdító bevezető sorokat: „Halljátok Maradékok, a 
mire benneteket az idő emlékeztet ! Tegnap háromszáz esz-
tendeje mult azon szerensétlen ütközetnek, mellyel a ki-
rályi thrónust gyászba borította, a Nemzetet és Országot 
vad győzők kezére ejtette (mohácsi vész) . » . Áldjuk . . .. 
az Isteni jóságot, melly Országunkat s Nemzetünket a leg-
súlyosabb nyomorúságból s a köztünk hatalmaskodó ellen-
ségnek igájától nem tsak szerentsésen megmentette, hanem 
örvendetes virágzásra is emelte . . ."37 Nem szalasztott el 
Kultsár egyetlen alkalmat sem, hogy a nemzeti gondolatot 
meg ne szólaltassa. Találóan festi le két tudós párbeszéde 
közben a nemesség nemtörődömségét az irodalommal, mű-
veltséggel szemben. A párbeszéd utolsó mondatai így hang-
zanak : „A tanultabb nemzetek gazdagabbak is s tsinosab-
ban és könnyebben élnek. A könyveket keresve-keresik.. 
Igazad van, mondá az első, de ott az a ditsősége a gazdag-
nak, ha Nemzeti nyelven irtt szép könyvei vannak: nálunk 

35. H. K. T. 1810. í. 398. 1. 
36. H. K. T. 1816. II. 419. 1. 
37. H. K. T. 1826, II. 137-138. 1. 



az, ha szép ökrei"38. Talán legjobban kifejezik jelszavát a 
MarczibáDyi Bizottsággal kapcsolatos sorai : „Minden nem-
zetnek fő disze a tudományos kiműveltetés. Erre nem tsak 
azért kell törekedni : mivel általa emberi méltóságunkat fel-
emelhetjük, házi állapotunkat gyarapithatjuk . . . hanem 
kiváltképpen azért: mivel a tudományoknak a Nemzetben 
való elterjesztése által az Ország erejét liathatósabbá, a Nem-
zeti dicsőséget fényesebbé tehetjük . . . A Nemzeti Léleknek 
felébresztése, a tudományok pállyájának megnyitása, a Ma-
gyar íróknak tudós vételkedésre való buzdítása azok az ér-
demek, mellyeknek ditsősége várja ezt a jeles Választottsá-
got."39 Lelkesítők azok a szavak, melyeket a magyar tánc 
érdekében nemzeti érzéstől átjárva írt: „óhajtani kell tehát 
hogy a szülők Hazánkban is ne idegeneket, hanem Hazafia-
kat neveljenek. Tsak úgy lehetnek egész Magyarok, ha még 
a Mulatságokban is a nemzeti formákat velük megkedvelte-
tik . . . Bötsüljük meg magunkat, bötsüljük meg minden 
nemzeti szokásainkat és így várhatjuk aztán, hogy bennünket 
az idegenek is mint erős Characterű Nemzetet megbetsülje-
nek."40 JCultsár nem állt meg a buzdításnál: „ama híres 
Csermák által hat Magyar Nemzéti táncz nótakat készítetett." 
Chladek táncmester pedig több nemes ifjút megtanított ma-
gyaros táncra, melyet a „Beleznay kert palotásában" mutat-
tak be. ,,De miért nem lett ezen szép czélnak látszatos sikere? 
Okát abban találom, hogy . . . csak vitézi táncz vala és így 
nem társaságba való . . ."4I A külföldet járó és a mult em-
lékeit értékelni tudó Írhatta azokat a sorokat, amelyek a 
Tetye című költeményhez fűződnek : „ . . . pusztúlnak Ha-
zánknak régi emlékei. így Világos Vár, így Neográd, így 
Visegrádnak az örök fennmaradást érdemlő Salamon 
tornya . . 42 Pusztul a magyar emlék, kihal a magyar mult, 
amely éleszteni, tüzelni tudja a lanyhuló szíveket. Buzdít a 
nemzeti szokások összegyűjtésére, amelyek ápolói a nemzeti 
öntudatnak és lassan a feledés homályába süllyednek. „Méltó 
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volna Ország szert a . . . külömbféle napokon tartani szokott 
köz Népnek innepeire figyelmeznünk.1 '43 Melegség hullámzik 
azokban a szavakban, amelyekkel a nagy magyar érték, 
zenei büszkeség, a tizenegy éves Liszt Ferenc előtt hódol. 
„Az ő remek játszásából már kiki azon kellemetes remény-
ségre fakadott, hogy az ő szép Mesterségek pállyáján Hazánk-
nak nagy ditsőségére leszen. Mi ezen Szép Léleknek tsak 
azért is egészséget és hossú életet kívánunk, mivel Hazájá-
nak kívánta előbb tisztelete díját lefizetni."44 

Az ítéletek nem harcias, magával ragadó, lebilincselő 
stílust árulnak el, nem meggyőzhetetlen erővel hatnak, de 
alkalmasak a gondolkodó, érző és a jövőt kereső léleknek 
kiindulásul, ahonnan bátorítást, erőt és szempontot meríthet, 
így értjük meg Toldy Ferenc szavait: „a mit a feliratok gyü-
léstermekből deákul vittek a trón zsámolyához, azt ő sza-
badság alatt hirdette s folytonos, és nem szűnő állandóság-
gal cseppenként oltotta belénk. Nem lázította fel vérünket, 
de lassanként elősegítette átváltozásunkat . . ,"45 

Az újság megindításakor vívott küzdelmek közepette 
sem kerülte el figyelmét a Révai halálával (1807) megüre-
sedett magyar nyelvű egyetemi katedra betöltésének kérdése. 
Révai utódjául a fiatal és lelkes Horvát Istvánt szerette volna; 
érdekében írt is Örményi országbíróhoz. Kultsár régi vágyát 
gondolta megvalósulni, amikor pályázott a katedrára, mivel 
az lebegett a szeme előtt, hogy öntudatos, művelt ifjak ne-
velésével megvalósítja jelszavát: műveltség által nemesített 
nemzeti lélek megvalósulását. Ezért még az újság szerkesz-
tőségétől is megvált volna, annál is inkább, mivel 1807-ben 
„Kultsár dolga ebül vagyon. Commissio rendeltetik, amint 
rebösgetik, újsági ellen."46 „A kandidáczió az universitásnál 
végbe ment az elmúlt kedden és szerdán — Reménységünk 
ellen ! Kultsár elsőnek . . . meg nem foghatánk, hogy kan-
didáltathatott Kultsár elsőnek . . . Szűcs mintegy örülve kül-
dött Kultsárhoz ezen szavakkal : Mondja meg Kultsár urnák 
öcsémuram, hogy elsőnek kandidáltuk . . . Megesett az eb-

43. H. T. 1807. 11. XXVI. 209. 1. 
44. H. K. T. 1823. I. 291. 
45. Toldy Ferenc: Összegyűjtött munkái: Vll. 87. 1. 
46. Vass Bertalan: i. m. 125. 1. 



vásár, mit tegyünk ? . . . Kultsár ezermesterségü róka . . ."47 

A számításaiban csalódott Horváth István írja ezt Ferenczy 
barátjához. A kancellária enyhítette szomorúságát, nem avval, 
hogy a huszánhárom éves ifjút nem nevezte ki, hanem azál-
tal, hogy Kultsárt mellőzte és Czinkét, a kevés tehetségű 
soproni tanárt emelte a katedrára. „Nagyon fáj neki (Kultsár-
nak), hogy Révainak helyébe nem őtet ültették, hanem Czinke 
Ferencet/'48 Hogy megmaradt újságírónak, talán többet hasz-
nált a nemzet egyetemességének, mint amennyit — a kated-
rát megnyerve — egy irányban kifejtett munkássága jelen-
tett volna. 

47. U. O. 124. 1. 
48. Váczy János: i. m, VI. 193. I. 



IV. „Tegyünk egy kis áldozatot 
a Haza oltárára!" 

Sokáig mostoha gyermeke volt a magyarságnak a mű-
velődés egyik fontos tényezője, a színház. Három dolog hi-
ányzott. Nem volt író, nem volt színtársulat, nem volt közön-
ség. Amíg a külföldön ünnepelték a színészeket, addig a 
magyarság félve gondolt a színészetre, mert benne a mun-
kátlanságnak, a régi erkölcsök romlásának kiindulópontját 
látta. A felfogást kevésbbé változtatták meg a mind gyak-
rabban rendezett iskolai előadások. Még a XIX. század első 
felében is megvetéssel tekintették és szánalommal kísérték 
azt, aki a színészi pályára lépett. Csak hosszú, kitartó munka 
tudta a helytelen véleményt a közfelfogásból kiszorítani. Az 
iskolai előadások rendezője volt és lett a színdarab írója, 
játszói közül került ki az első társaság. Az írók tehetség 
nélkül nyúltak a tollhoz, az előadók tudás és irányítás nél-
kül akarták gondolatukat diadalra juttatni. Kelemen László 
kísérlete nem sokat használt az ügynek, mivel széthullott 
csapata csak érlelte a kialakult helytelen felfogást és így 
akadályt gördített a komoly törekvések elé. Bár az is két-
ségtelen, hogy felkeltette az érdeklődést, sőt Erdélyben, 
Kolozsvárott követőkre is talált, megmozgatta a hiányzó 
magyar drámairodalmat. Báró Wesselényi Miklós áldozatos 
anyagi támogatása mellett sem tudott azonban gondtalanul 
élni a kolozsvári társulat, azért 1806-ban körútra indult. Sok 
szenvedés, küzdés után 1807-ben érkezett a harminctagu 
társulat Pestre. Életüknek ez az időszaka sem volt nyugodt 
és csendes, mert a mindennapi kenyérért folytatott küzde-
lem állandó súlyos gondként nehezült rájuk. Élniakarásuk-
ban, megpróbáltatásukban nem álltak egyedül, mert meg-
érkezésük első napjától hatalmas pártfogóra és lelkes védőre 
találtak Kultsár István személyében. 



A színészet fejlődését nálunk nehéz állomások jelzik. 
A drámairodalom, elszakadva a színpadtól, elhanyagolta 
ennek követelményeit. Élettelen, erőtlen darabok láttak nap-
világot. A színészek, akik rendszeres és képzett irányítás 
nélkül akarták feladatukat betölteni, a selejtes fordítások-
hoz folyamodtak. „A magyarosítás divatja meglehetősen so-
káig tartott. Kultsár István lapja, a Hazai Tudósítások még 
1807-ben is arra búzdit, hogy alkalmazzák az idegen drá-
mákat a nemzeti szokásokhoz."1 A színtársulatnak nagy sze-
rencséje volt, hogy a közönség nem tiltakozott az ilyen da-
rabok ellen, mert nem érezte azt a nagy ellentétet, amely 
a külső forma és a szellem között volt. Kultsár, amikor a 
felszólítást megjelentette, nem egyéni nézetét juttatta kife-
jezésre, hanem az igazgató kérését teljesítette.2 A dráma-
írás kérdésében is az eredeti magyar alkotás mellett küzdött. 
Kitartó buzdításának lett a gyümölcse, hogy „a delectans 
actor Katona, az udvari concipista Gombos s a pályája for-
dulópontjához ért Kisfaludy Károly"3 tudatosan fordultak a 
drámához és hoztak értéket az elhanyagolt ugaron. Kultsár 
érdeme a színészet terén már akkor is nagy lett volna, ha 
nevéhez csak ez az egy esemény fűződnék. Nem azt aka-
rom mondani, hogy Katonát vagy Kisfaludy Károlyt egyedül 
Kultsár indította drámaírásra, de az újság lapjain vissza-
visszacsengő sorok, melyek a magyar színészet elmaradott-
ságából való kiemelését célozták, nem tűntek el hatástala-
nul. Sokszor dicséretet kaptak a kezdő, sőt tehetségtelen 
írók is. Bayer szerint „az irodalmi izlés nagyon alacsony 
foka mellett szól"4 Budafalvi Bors Sámuel : A kenyérmezei 
viadal, vagy a hasonlíthatatlan vitézség-megdicsérése. Nem 
szabad elfelejteni, hogy a kor sajátos divatja mindent meg-
dicsérni, ami eredeti magyar, vagy önálló mű volt, hogy buz-
dítást merítsenek. 

A társulat megérkezése után Kultsár azonnal felhívta 
rá a közönség figyelmét. Amikor a társulat a vármegyéhez 

1. Solt Andor: Drámairodalmunk német kapcsolatai 1837-ig. Iro-
dalomtörténeti Közlemények. 43. 

2. H. T. 1807. III. 56. 
3. Bayer József: A magyar drámairodalom története. Budapest, 

1897. I. 264. I. 
4. U. o. 373. 1. 



fordult támogatásért, ezeket írja újságjában: „Lesznek, akik 
ezen Nemzeti Intézetnek örökösitésőtl semmi tehetségöket 
nem kéméljék, meg gondolván, hogy a Theatrum az a di-
tsőséges hely, hol a Magyar Nyelvnek Méltósága leg nagyobb 
fényében tündökölhet."5 Jellemzően festi Déryné a főváros 
akkori életét : „Az utzán nem lehet egy magyar szót hallani 
s elmondhatni, hogy a magyar szinészet akkor még csak 
bölcsőben és pedig igazán hideg és kemény bölcsőben fe-
küdt, nem pedig aranyban (a németre céloz,) hol ápolták és 
ringatták volna . . . a szinészetet csak komédiának, legföljebb 
csupa kedvtöltésnek és nem szükséges dolognak tekintet-
ték . . .6" Ilyen szomorú és sötét helyzet megváltoztatására 
vállalkozott a vándorsereg ; bár törekvésüket nem kísérte 
teljes siker, igen nagy szolgálatot tettek a magyar színészet-
nek. A színészek sokszor éhezve, nélkülözve, de reményűk-
ben meg nem fogyatkozva, nem vesztették el eszményüket 
és sokszor merítettek kitartást Kultsár buzdításaiból. „Végre 
akadt egy oly férfiú, ki nemcsak széles körli tudományos, 
hanem társadalmi nagy tekintélyével is oda szegődött e sze-
rény harcosok sorába és részt követelt magának a mun-
kában."7 

Hihetetlen sok küzdelmet és akadályt gördített a ma-
gyar szinészet elé a pesti német társulat. Pesten hatalmas 
palota, gazdagon feszerelt színpad állott rendelkezésükre és 
a magyar verejtékes adóból 90 ezer forintot élveztek, mint 
állami támogatást ; ugyanakkor az 1804-i országgyűlés még 
választ sem adott arra a felterjesztésre, hogy a magyar 
színtársulat legalább, ha külön épületet nem kaphat, felváltva 
játszhassék a némettel. Sőt le akarták rombolni Rondellát. 
„Az intendáns Kultsár István úr szinte a haját tépte mérgé-
ben, hogy már vájjon melyik szénatartóba dugjon bennün-
ket a szénapiaczon, hogy a németek meg ne leljenek . . ."8 

A magyar nádor vitte keresztül, hogy a vármegyék követei 
ne sürgessék a magyar szinészet ügyét az országgyűlésen. 
Ha ehhez hozzászámítjuk a cenzúra szigorúságát, amely a 

5. H. T. 1807. II. XXV. 205. 1. 
6. Törs Kálmán: Déryné naplója. Budapest, 1879. I. 113. 1. 
7. Bayer József: A nemzeti játékszín története. 1887,1. k. 340-342 1. 
8. Törs K,: i. m. I. 115. 1. 



Bánk bán-ban a királyi tekintély megsértését látta és azért 
előadását megtiltotta, a titkos kémkedést, amely gyakran 
keresett mellékcélokat a jóakarat mögött, megértjük a kor 
fájó, panaszos szavát. 

Az eső sikerek elragadják Kultsárt. „Szerentsés Hajnal !" 
— kiált fel, „de vallyon meg értjük-é, hogy Nemzetünknek 
szine magával elhitesse, hogy szinte olly kellemetesen lehet 
magát Magyar nyelven mulatni, mint az idegeneken ? Valy-
lyon megértjük-e, hogy a Theátrom a Nyelvnek virágoztatá-
sára, az erköltsi tsinosodásra, a Nemzeti érzés felgerjeszté-
sére leghasznosabb eszköznek tartassék ? Megértjük-e, hogy 
a többszöri próbák után olly Theátromi Intézet állittassék 
fel, millyent a Magyar Nemzetnek Méltósága megkívánja ?"9  

A H. T. 1808. júl. 30-i számában örömmel írja, hogy a diéta 
támogatása után a helytartótanács jóindulatát is sikerült 
megnyernie. 1809-ben pedig Kultsár vezetésével küldöttség 
ment az ország rendeihez, hogy tervüket előterjesszék és 
elfogadtassák. Eredeti magyar darabokat akartak kiadni, 
amelynek jövedelme a felépítendő színház alapját szolgálta 
volna. A terv azonban nem sikerült, pedig az újságban is 
igyekezett felkelteni a rokonszenvet. A nemzet áldozatkész-
ségére, büszkeségére, önfeláldozására és nagy feladataira 
hivatkozik: „Tsak az az Ország lehet boldog és hatalmas, 
mellynek Lakosiban Nemzeti Character vagyon. A Magyar 
Nemzet ebben a hazában első Jussára nézve, első számra 
nézve, első nyelvének kimiveltségére nézve. Hát még, ha 
szivének tulajdonait tekintjük? Nagylelkű, nyíltszívű, hivsé-
ges, egyenes indulatu, vitéz, állhatatos . . . Hazáért és Király-
ért akármelly nagy áldozatokra kész az ő buzgósága. Ezen 
Nemzeti tulajdonságokat kívánják örökösiteni és terjeszteni^ 
kik a Magyar Theátromot ápolják." Ezután a férfisziv „mág-
neseidhez a „Fő- és Kis Asszonyokhoz" fordul, „hogy buz-
dítsák fel őket a nemes gondolat felkarolására . . ." Végül 
felkéri a nemzet nagyjait, hogy pénzadományokkal siesse-
nek a színház ügyén segíteni.10 A felszólítás úgy látszott, 
hogy süket fülekre talált ; Kultsár nem érte el célját, de 

9. H. T. 1807. II. XLIII. 353. 1. 
10. H. K. T. 1809. II. 6. 1. Az aláirásban Kultsár, mint „a Theát-

romi Deputationak egyik Tagja" szerepel. 



nem csüggedett. Amikor Vida László lemondott az igazga-
tóságáról, mivel a sok küzdés, nehézségeket, pénzügyi za-
varokat nem tudta nézni és belefásult az állandó harcba, 
mely kialvással fenyegette a pislogó lángot, a Gondviselés 
megkönyörült a társaságon. Vida távozásával mindenki a 
felbomlástól félt. Azt gondolták, ha ez a gazdag földesúr 
tehetetlen a sok bajjal és nélkülözéssel szemben, akkor ba-
josan akad vállalkozó, aki vagyonát és erejét feláldozza a 
zátonyra jutott társulat megmentésére. A színészek már fel-
oszlásra gondoltak, mikor „a sors ismét megkönyörült a tár-
saság sorsán. Egy igen derék ember, tekintetes Kultsár Ist-
ván ur fogta fel lelkesen, valóban magáévá téve ügyünket 
és mindent elkövetett a társaság boldogulására . . Mek-
kora önfeláldozás, törhetetlen kitartás, rendithetetlen hit 
„kellett ahhoz, hogy ő egyedül képes lesz mindannak meg-
felelni, amire még az akkor mindenható vármegye sem volt 
képes."12 Nem elhamarkodva, hanem kész kidolgozott terv-
vel vette át 1813. szeptemberében a színház irányítását. 
Buzgólkodásával akkora összeget tudott összegyűjteni, hogy 
kijavíthatta a felszerelést és a színpadot, sőt újat is tudott 
beszerezni. A munkálatok ideje alatt, hogy a társulat tétle-
nül ne legyen, Székesfehérvárra küldte őket ajánlólevéllel. 
Itt nagyszerű sikert értek el, amellyel megszerezték a vár-
megye és város támogatását. Amikor Pestre visszatértek, új 
külső fogadta őket. „Némi büszkeséggel gondolhatott Kult-
sár arra, hogy nincs okuk szégyenkezni többé a német szín-
játszók fényes palotája mellett. A színház, ha nem is pom-
pás, de legalább diszes előadásokra a szükségesekkel fel 
volt szerelve."13 Nem elégedett meg Kultsár a külső rend-
behozásával, hanem gondoskodott a játszás tökéletesítéséről 
is. A darabokat először mindig maga olvasta el, sürgette a 
a próbák pontos megtartását. Gondoskodott táncmesterről 
és zeneoktatóról. Ébren figyelt, hogy a társaság megmarad-
jon a megkívánt erkölcsi színvonalon. A felmerült nehézsé-
geket tapintatosan igyekezett elsimítani. Katona a Rózsa 
című darabját elvitte Kultsárhoz, hogy előadassa. Kultsár 

l t . Törs K.: i. m. I. 220. 1. 
12. Bayer J.: A nemzet i . . . i. m. I. 392. 1. 
13. Bayer József : u. o. I. 394. 1. 



nem ért rá elolvasni, azért a társaságra bízta a megbírálást. 
Déryné, mivel találva érezte magát benne. Kultsárhoz sie-
tett. „Tekintetes Ur, ez a darab nem adhatik elő. Nem-e? 
Nem. Hát mi okból ? . . . Mert engem akarnak, benne kom-
promittálni . . . Ha szinre kerü l . . . elmegyek Debrecenbe. 
Az volna még csak a szép, kiáltja. Ez többé nem lát napvi-
lágot."14 Nehéz feladatok elé állította a német színház igaz-
gatója is Kultsárt, mert minden alkalmat megragadott, ami-
kor sérelmet, jogainak túllépését vélte felfedezni. „Kulcsár 
István, mint a magyar társaság igazgatója 1814-ben kérel-
met intézett a Ht.-T.-hoz, hogy a királyi rendelések mellett 
bírt jussai a német directio ellen védelmeztessenek."15 Ké-
rése nem nagy sikerrel járt. 

A közönség méltányolta Kultsár törekvéseit és az elért 
eredményét. Megnövekedett a látogatók száma. Ekkor egy 
nem várt esemény az életnek indult gyenge palántát gyöke-
rében támadta meg. A féltékenykedő német társulat kiesz-
közölte a városrendező bizottságnál, hogy a Rondellát le-
rombolják. A tervet hamarosan követte a tett és még 1814-
ben eladták. Rövid időre azonban még adtak játszási enge-
délyt. Kultsár nem esett kétségbe. „Megvette a Deron és 
Jíittner-féle telket"16 saját pénzén, majd felajánlotta a vár-
megyének a vételáron, hogy ide építtesse fel az állandó 
magyar színházat. Október 25.-én pedig röpiratot adott ki a 
színház felépítésének ügyében.17 

A szinház érdekében annyira fontos irattal érdemes 
bővebben foglalkozni. Igen örülhet Magyarország, mivel a 
sír széléről újjáéledt, a fejedelmek meghozták az óhajtott 
békét. Pest öröme kettős; mivel az uralkodók személyesen 
felkeresték. Ez nem tűnhet el nyomtalanul. Legméltóbb em-
léket akkor állítanak, ha felépül a várvavárt nemzeti szín-
ház. Megjelöli ezután a helyet és módot, ahogyan fel kel-

14. Napkelet. XV. Horváth János: Katona-emlékek. 336—337. 1. 
15. Bayer J. : A nemzeti . . . i. m. 1. 404—406. 1. 
16. Bayer J. : A nemzeti . . . i. m. I. 394. I. 
17. Hazafiúi Javallás Magyar Nemzeti Theátrom építéséről, melly 

egyszersmind a fejedelmi szövetség győzedelmének és a Három Felség 
Pesten létének emlékeztető jele légyen. Pesten, Trattner János Tamás 
betűivel. Aláirás. Költ Pesten, Octob. 25-ik napján, 1814. Kultsár István, 
a Magyar Nemzeti Theátrom Igazgatója. 



lene építeni. A homlokzatára ezt a feliratot tervezte : A Fe-
jedelmi Szövetség Győzedelmének Emlékezetére E Magyar 
Játékszint Emelte a Hazai Szeretet. 1814." Az épület tervé-
nél „a Velencei Fenice s a Trieszti Theátrom"-ot vette 
mintául. Visszatekint a nemzet múlt és jelen áldozatára, 
melyet a Habsburg-királyokért hozott. „A Magyar szinte olly 
hűséges Királyához, mint igazságos tulajdon magá"-hoz. Hoz 
a nemzet áldozatot „a maga nyelvének buzgó szeretete" mi-
att is : „. . . 900 esztendő alatt annyi idegenek között minden 
zavarodástól tisztán meg tudta tartani gyönyörű nyelvét", 
kell, hogy most is meg tudja tartani. Már most is van társa-
ság, mely nagy reményekkel kecsegtet a jövőre. Az ország-
gyűlések (1807., 1808. és 1811.) Pest megye, de több másik 
is, támogatták a színház ügyét. A nádor sem idegenkedik 
már a tervtől. Az új magyar színház lenne a legszebb em-
léke a három fejedelem találkozásának. A pénz összehozá-
sát gyűjtés formájában jelöli meg. A nagylelkűség örökké 
fennmarad, mivel a színházban megörökítik az adakozót. De 
nem elég a színház épületére 30—40 ezer forintot összeadni, 
hanem legalább ugyanannyi kell az alaptőkéhez, amelyből 
a színészeket taníttatni, felszerelni, fizetni lehet. „Minden 
kimivelt Nemzeteknél a közönséges culturának leghatalma-
sabb eszköze volt a Nemzeti Theátrom. A magyar pedig 
oly annyira betsüli hazáját, olly igen szereti Nemzetét, hogy 
el lehet bátran mondani : egy sintsen, aki ezen uton is Nem-
zete diszét öregbíteni ne óhajtaná. Ditsőségesebb a magun-
két gyarapitanunk, mint az idegenekét tsudálnunk." 

A szépen felépített és alkalmas időben napvilágra ho-
zott röpirat nem érte el a kívánt eredményt. A nemzet a 
sok anyagi áldozat után hidegen fogadta a fölszólítást, s így 
a remélt fellendülés helyett még sötétebb jövő tornyosult 
feléje. A helyzetről Kultsár István így számol be Horváth 
Istvánhoz írt levelében : „Barátom ! Én az Urat ezen ditsőssé-
ges alkalmatosságra tartottam fel, hogy a M. Theátromnak 
dolgában annál foganatosabban apostolkodhassék". Megem-
líti az addigi eredményt is. Sopron 3000 forinttal kecsegtette, 
gróf Teleki Somogyból 10 ezer forintot ígért. „Minden em-
bert tsak arra kell kérni, hogy sokat ne adjon; de tehet-
sége szerint tsak valamit mindjárt nyújtson!" Külön fel-



hívja figyelmét a papokra, azokról „sem kell elfelejtkezni"18 

Amikor látta, hogy terve és fáradtsága hiábavaló volt 
s a színtársulat napjai meg vannak számlálva, újabb kísér-
lethez fordult. Az 1815. év tavaszán optimizmusa a meghú-
zott lélekharang elnémítására megíratta vele a Buzdítást,19 

amely ismét a pusztaságba kiáltó és elvesző hang maradt. 
Gondolata: talán az utolsó órában megérkezik a segítség. 
Hiába! A Buzdítás alaphangja a jólismert jelszava. Azelőtt 
a vitézség adott díszt a nemzetnek, most a kultúra emeli 
magasba. A nyugati nemzetek már régen felemelkedtek e 
magaslatra. „Mit késünk tehát ? Int az idő, hogy ezen virágzó 
Nemzetekkel vetélkedjünk. A Nemzetek tsak az ő nyelvük-
nek tellyes virágzása által juthatnak igazi belső erőre s ma-
radandó ditsőségre." Ezért össze kell fognia a magyarnak 
„a Nemzeti Cultura minden eszközeit elősegíteni." Ennek 
legalkalmanabb eszköze a színház. Nem elég a törvénnyel, 
szabadsággal dicsekedni, elsősorban kiművelt nyelvre 
van szükség. „Számos iróink megmutatták, hogy Helikon 
Szüzei a Magyaroknak számokra is fűznek myrtus koszorú-
kat. Tegyünk tehát egy kis áldozatot a Haza oltárára . . .", 
amelyből megépül a Hatvani-utcában a színház. Kitervezte 
a beérkezendő pénz pontos kezelését és hovafordítását is. 
Örök emléket és helyet igért mindazoknak, akik adománya-
ikkal támogatják törekvését. Lendületesen fejezi be felhívá-
sát. „Hazafiak s Nemzetünk Szépei ! A hazát szeretni, a Nem-
zetnek virágzását segíteni édes gyönyörűség: de elkerülhe-
tetlen polgári kötelesség is. Ezt kiváltképen ugy teljesíthet-
jük, ha a Nemzeti nyelv tökéletesedését és kimüveltetését 
felsegítjük. Ez egyesíti a Hazának Lakosait." Ha a magyar a 
németnek emelt színházat, önmagának nincs arra gondja, 
hogy legyen ? Pest Budával a főváros : politika, közigazgatás, 
kereskedelem itt találkozik. „Legyünk tehát Magyarok! És 
ha Árpád örökségében élvén magunkat az ő maradékainak 
büszkélkedve nevezzük, betsüljük meg Árpád nyelvét s an-
nak virágoztatására a Magyar Múzsáknak már valahára egy 
illendő templomot állittsunk !" Hiába volt a tüzes és a nem-

is. Kultsár I. Horvát I.-hoz. N. Múzeum írod. lev.-tár. 
19. Buzdítás a Nemzeti Theátrom felépítésére. Pesten, Trattner 
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zeti büszkeségre hivatkozó hang, hiába kérte fel barátait 
gondolatai terjesztésére. Hiábavalónak bizonyult minden tö-
rekvése. 

Kultsár nagyon jól tudta : ha kisérlete nem sikerül, a 
társulatot el kell küldenie a fővárosból. Ezért előre gondos-
kodott a nagyobb bajok elkerüléséről. „Egyszer Kultsár Ist-
ván ur gyűlést hirdet. Összegyűlünk. Most az uraknak azon 
kell igyekezni, hogy sok uj darabot adjanak, hogy begyüjt-
vén a publikumot, sok pénzük legyen az elutazáskor és itt 
is mindent tisztába hozzanak s útravalójuk is elég legyen, 
meg szép hírükhöz méltóképen s illendően jelenhessenek 
meg, mert messze és idegenek közé mennek."20 Rövid idő 
állt a rendelkezésükre, mert 1815. július végén nehéz búcsút 
vesznek egymástól. Déryné megörökítette ezt az fájó pilla-
natot a naplójában. „Itt adom át önöknek ezt a ajánló le-
velet, amelyet Pestvármegyétől eszközöltem ki . . . Menjenek 
és hirdessék a magyar nyelvet és terjesszék, mint hajdan az 
apostolok az egy igaz hitet . . . valahányszor szükségük lesz 
tanácsomra, vagy intézkedésemre, szólítsanak föl bizalmasan 
barátságos tudósításaikkal, — mindenkor részt vevő barát-
jokra találnak bennem . . . Mindenikünk könnyezve búcsúzott 
el a derék Kultsár István úrtól . . ."21 

Fájó szívvel, atyai gondoskodással engedte útjára egyet-
len reménységét, a magyar színészet úttörő bajnokait. Sok-
szor sóhajtott fel baráti körben, hogy ő már nem éri meg a 
magyar fővárosban a magyar színházat, de törhetetlen opti-
mizmusával hirdette, hogy a németnek el kell pusztulnia. 
Reménye nem csalta meg. 

Az elválás és a távolság nem szüntette meg azt a bi-
zalmas kapcsolatot, mely Kultsár és a társulat között kifej-
lődött. „Kultsár úrtól sokszor kaptunk értesítést Pestről, — 
olvassuk Déryné naplójában. Kérdezősködött a siker felől s 
hogy van-e még jövedelem."22 Továbbra is adott irányítást 
és csüggedés idején bátorításával új életet öntött a társulatba. 

Tervei meghiúsulásával nem adta fel a reményét. Min-
den alkalmat megragadott, hogy nemzete figyelmét erre a 

20. Napkelet. XV. i. m. 336. 1. 
21. Törs K. : i. m. I. 248—249. 1. 
22. u. o. 



fontos kérdésre irányítsa és állandó figyelmeztetéseivel 
egyengette a jövő útját. Amikor beszámol az olasz Bordon-
gio vendégszerepléséről, így zárja sorait : „ . . . nem ok nél-
kül remélhetjük, hogy Nemzetünknek Nagyjai a nemess ön-
nön érzéstől gerjesztvén nem sokára azon leszek, hogy Ha-
zánk közepén a Nemzeti Nyelvnek az a disz megadassék, 
mellyet már minden Európai nemzet meg tudott szerezni 
maga nyelvének."23 Áldozatos lélekből fakadtak azok a so-
rok, melyeket a székesfehérvári színház megnyitásakor ol-
vashatunk. „Hazafiak! Tsak egy kis áldozat kell s a Szép 
Mesterségeket tellyesen megmagyarosíthatjuk . . . A munkás 
hazafiúi lélek példa nélkül törekedik s példává lészen." 24 

1818 áprilisában új remény éledt, mivel a megyegyűlés a 
színházkérdésről is tárgyalva átvette az 1815. év tervét és 
elhatározta, hogy a telket körülbelül 43 ezer forintért meg-
veszi. De ennél tovább a megyegyűlés sem jutott. 1819-ben 
a székesfehérvári társulat játszott fenn Pesten. Nagy elra-
gadtatással ír Kultsár arról a rokonszenvről, mellyel a kö-
zönség a színészeket fogadta. „A tsendesen figyelmező nem 
nézheti érzékeny öröm nélkül a Nemzeti Léleknek azon ne-
mes kitörését, mellynek a napokban már harmadszor példá-
ját adta a magát betsülni tudó Pesti Magyar közönség, midőn 
a Nemzeti Játékokat eleven részvétellel számosan megláto-
gatta."25 

Nagy lelkesedéssel fogadta „A tatárok Magyarországon" 
c. dráma színrekerülését. Örül a lelke, megilletődik, mert 
olyan darab jelent meg a magyar színpadon, mely „a Hazát, 
a Nemzetet, a Magyar Hívséget és Vitézséget" leheli. „A 
Munka ollyan, amellyhez hasonlót sokat óhajtanánk Nemze-
tünknek, hogy felserdülő ifjaink gyönyörűséggel olvasná egy-
szersmind a Nemzeti Lélekben is erősödnének, melly nélkül 
üres az öröm (jelszavava !), haszontalan az időtöltés, czélra 
nem vezető az olvasás . . ."26 Talán épen Kisfaludy Károly 
drámájának nyomán veti fel a Hasznos Mulatságokban azt a 
gondolatot, hogy elérkezett az idő, amikor a magyar játék-

23. H. K. T. 1818. II. 161. 1. 
24. H. K. T. 1818. II. 257. 1. 
25. H. K. T. 1819. I. 287. 1. 
26. H. M. 1819. I. 341. 1. 



szín levesse az idegen köntöst. Öt pontban foglalja össze 
kívánságait: 1. a nemzet történelméből merítsék a tárgyat, 
2. a kidolgozásban „az eleven nemzeti lélek kitündököljön", 
3. a nemzet így tanulja önmagát megismerni és szeretni, 4. 
a régi szokások újra éljenek, és végűi : 5. a nemzet nyel-
vében is előrehaladjon.27 A határt nem ismerő rajongása 
íratta vele azokat a sorokat is, melyek bevezetőül szolgál-
nak Korner : Zrínyi Miklós halála című darab méltatásához : 
„Némuljanak el az irigyek, piruljanak meg a Hideg Haza-
fiak, örvendjenek a buzgó Magyarok, mert Nemzetünk 
nem tsak Polgári Alkotmányban, hanem Nyelvében is méltán 
di tsekedhetik. . . A Nemes Nép Gyülekezet meg vagyon ar-
ról győződve, hogy a melly Nemzetnek illy derék Játékosai 
vannak, az nem szorulna idegen tsemegékre."28 

Abból a szép és nemes küzdelemből, melyet a színé-
szek mellett „Vida László,de különösen Kultsár István szinte 
vagyont és életet" áldozva megvivtak, mégis csak az általuk 
képviselt eszme került ki győztesnek. Bár Kultsár nem érte 
meg a győzelem korát, de bíztató reménnyel távozhatott az 
élők sorából.29 Megbecsülhetetlen munkájának koronáját 
azok a szavak nyújtják, melyeket 1827. nov. 18-án hallott a 
búcsúzó színész ajkáról a megjelent közönség. Ezen az es-
tén a Fogoly c. darabbal búcsúzott a társulat. A hála sza-
vait Czelesztin tolmácsolta. A közönség után Kultsárhoz for-
dult tekintete : „Ki kell mondanom, kit keres a sokaság 
közt szemem és szívem utoljára: élj boldogul Te Brutuszi 
lelkű Patrióta, ki a Római Bajnok-ként kész voltál kezed a 
tűzön süttetni — s akkor is azt mondanád: Fájjon, tsak ne 
jajgasson! — Annyit tettél érettünk, hogy tsak Te tehetted 
azt, ki Hazafi Polgár Társaid előtt szószólónk és gyámolitónk 
voltál. — Fizesse meg az Isten !"30 

27. H. M. 1819. 337. 1. 
28. H. K. T. 1819. I. 313. 1. 
29. Rakodczay ; i. m. I. 86. 1. 
30. H. M. 1827. II. 331. 1. 



V. Az irodalom és tudomány 
szolgálatában. 

Már Bessenyei György tudatára ébredt annak, hogy az 
egészséges irodalmi élet megalapozásának nélkülözhetetlen 
feltétele : az írók megszervezése, vagy legalább is a közös 
kapocs kiépítése. A köréje csoportosult írókkal az u. n. 
franciásoknál, csak egy volt közös, a forrás, a bálványozott 
francia kultúra, ahonnan tárgyukat merítették. Még messzebb 
nézett Kármán József írói köre kialakításában. Előkelő isme-
retsége bejuttatta Beleznay Miklós özvegyének, báró Pod-
maniczky Máriának estélyeire, ahol megszületett a terv, hogy 
Pestet az irodalmi élet középpontjává teszik. Az összejöve-
telek irodalmi megbeszélések lettek. Az Uránia megindítása 
is innen ered. A nagyrahívatott kezdet kialakulását azonban 
Kármán korai halála megákadályozta. 

Az eszme nem sokáig maradt feledésben. Révai fellé-
pése, különösen Verseghyvel folytatott vitája és ezzel kap-
csolatban az írók állásfoglalása „megindítója lett a pesti iro-
balmi életnek. Kazinczy triásza (Szemere, Viktovics, Hor-
váth I.) három eszmének volt képviselője : védte és terjesz-
tette Révai nyelvészeti rendszerét, Kazinczy nyelvújítását és 
a szintén Kazinczy megindította költői új iskolát.1" Ami az 
1800-as évek irodalmi diktátora levelei mellett kis körrel 
védte eszméit és gondolatait, adott iránnyítást az egyre ön-
tudatra ébredő irodalomnak, addig a Hatvani-utcában is meg-
álakult egy kis kör, s ez nem programmot állított tagjai elé, 
hanem rendszeres és öntudatos munkával beállott abba a 
nemes harcba, mely a magyar irodalmi élet felemelését 
célozta. Ez a kör a Kultsár személye köré csoportosuló 
írók, költők és tudósok csoportja. Feje Kultsár, aki „nem 

1. Gyulai Pál ; i. m. 62. 1. 



vallott határozott irányt se politikában, se irodalomban. Egyet-
len eszméje és elve volt a nemzetiség . . ."2 Természetesen 
fejlődött ki ez az irodalmi kör, hiszen az újság megindítása 
ezt magával hozta. . . hazafiúi önfeláldozó buzgósága leg-
több az egész körben. Innen azon tisztelet és tekintély, 
melyben minden párt emberei előtt oly méltán áll."3 Az írói 
kör majdnem állandó tagjai : Horvát István, Fejér György, 
Vitkovics, Szemere, Kisfaludy Károly, Virág, Helmeczy M., 
Mokry Benjamin, Kovács Mihály, gróf Teleki László, Bereg-
szászi Nagy Pál, Gombos Imre, Bilkei Pap Ferenc, Ungvár-
németi Tóth László, Thaisz egyetemi tanár, Sebestyén Gábor, 
Schittensam Szaniszló, Sztoraky Antal voltak. De nem ke-
rülte el házát a vidéki író sem, ha Pestre ment. A felsorolt 
nevek után méltán írhatta Toldy : „Kultsár háza volt az, a 
hol az irók tarka vegyületben gyülekeztek, sőt havonkint a 
vidék kitűnőségei is . . ."4 

Mit jelentett ez az irodalmi k ö r ? Haladást, fejlődést az 
irodalom életében. Az írók itt ismerték meg egymást, itt 
cserélték ki gondolataikat, „minden irodalmi szándék és 
terv nála beszéltetett meg s orthológ és neológ az ő köré-
ben vitatta meg a kor legfontosabb kérdéseit . . ."5 „Buzdí-
totta a fiatal Írókat, dicsőitette az idősbeket, kiadót keresett 
munkáinak s ha mást nem találhatott, maga adta ki . . ."6 

Vitkovics levelében megörökíti az egyik vita lefolyását. Kis 
János egy alkalommal fenn volt Pesten. Kultsár bár szemé-
lyesen nem ismerte, csak leveleiből „literatori vatsorát" 
rendezett tiszteletére. „Fejér, Horvát, Sztrokai, Helmeczi és 
én valánk vendégei — írja Vitkovics. — A legfontosabb és 
leghosszabb discursusunk a Kisfaludira tett krisisedrül folya. 
Fejér vala az oppugnans, Kultsár a suboppugnans : Kis és 
mi többiek defendenseid. Végre Kultsár tréfával akart győzni: 
íme, úgymond, itt van és nem szól ellent (képedre mutat-
ván). Erre epigrammatice feleltem: Nem, mer Újság irónál 

2. Gyulai Pál : i. m. 62. 1. 
3. Toldy Ferenc: Irodalmi társasköreink emlékezete. 214. 1. 

Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1875, 
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vagyon."7 Más adat is azt mutatja, Iiogy állandóan vidáman 
és kedélyesen folytak le a találkozások még akkor is, ha 
az ellentéteket áthidalni nem tudták. „Pesten jurátus korom-
ban — írja Fábián Gábor — a jó Kultsár István engem is 
asztalához méltatott." Ezután elmondja, hogy kik szoktak 
Kultsár állandó vendégei lenni, majd így folytatja: „. . . con-
fidens pajtások s joviális kedélyüek lévén, a társalgás köz-
tök még komoly tárgyak felett is mindig ékes tréfákkal 
fűszerezve folyt."8 

Érdekes Szemere egyik levele : beszámol Kazinczynak 
arról az összejövetelről, melyet a 100 ezer forint irodalmi 
célokra való elosztása ügyében összehívott Kultsár. Az egy-
begyűlteket felköszöntötte, majd előadta tervét, amelyet vita 
követett. Ezalatt megérkezett Pyrber Benedek, a mecenás 
is Elhatározták, hogy társaságot alapítanak, mely azután 
folyóiratot ad ki. Kultsárra bizták e terv előkészítését.9 E 
megindítandó folyóirat sokszor volt a vita és megbeszélés 
tárgya. Kultsár vállalta a szerkesztő és kiadó szerepét. A 
folyóiratnak „ezt a rettenetes nevet akarja adni : Lehel 
kürtje."10 Kazinczy is felháborodva fogadta a címre vonat-
kozólag Kis híradását. A sok megbeszélés és vitatkozás ered-
ménye az lett, hogy a „Lehel kürtje" sohasem látott nap-
világot. 

Az Aurora megindulása és fennmaradása Kultsár és 
körének érdeme. Kultsár buzdítására fogamzott meg a terv 
Kisfaludy Károly lelkében. „A kitől az első indítást vette, 
ahhoz fordult háladatos lelke szegénységében először Kis-
faludy, — Kultsárhoz. Vele s nála gyülekezni szokott irói 
társasággal beszéli meg először Almanacha tervét."11 Kisfa-
ludy Károly panaszosan kereste fel Kultsárt, mivel a cen-
zúra igen sokat kitörült az Almanach darabjaiból". Kultsár 
támogatását kérte ügyében. „. . . velem együtt kéri Barátom 
Urarnot, hogy megjelenni ne terheltessék. Talán tehetünk 

7. Váczy J . : i. m. XII. 78. 1. 
8. Fábián Gábor levelei Édes Alberthez. Irodalomt. Közi. 187. 
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valamit, hogy ezen félig fogantatott gyermek megszülessék/'12 

A nehézségek eltávolítása közben elhatározták, hogy a nők-
nek szánt zsebkönyvet a királynénak ajánlják, mivel tudták 
róla, hogy megértő lélek és nem utasítja vissza kérésüket : 
„, . . . az ajánlás elfogadásától erkölcsi hatást vártak ide haza 
(meg anyagi támogatást). Kultsár vállalta magára e fontos ügy 
elintézését".13 Kultsár tapintatos és körültekintő óvatosság-
gal elérte Görög Demeter révén, hogy a királyné alázatos 
folyamodását meghallgatta, csak a cenzúrától tette függővé. 
A zsebkönyv megjelenése pénzhiány miatt késett. „De a 
buzgó Kultsár és Horvát nem hagyták a dolgott annyiban: 
egy alapítási tervet dolgoztak ki s ezzel a következő év ele-
jén az ügy végre dűlőre vitetett. . ."14 Az anyagi ügyek el-
intézését Kultsárra bízták. Kultsár „kötelezé magát, a mit 
mindenkor hiven teljesített is, hogy akármiben s akármikor, 
ha kívántatik, az Aurora Fundusának hézagait örömest 
fogja a magáéból vissza térítés fejében pótolni . . ."15 

Ilyen előzmények után indul meg 1821. végén az Aurora. 
Az első szám a „támogatók" száma, mivel mindaz közülök, 
aki írni tudott, jelentkezett. Kultsár nyitotta meg az első 
számot Ajánlásával. Ódájában a felséges asszonyt ünnepelte, 
amiért leereszkedett a nemzethez.. így fejezi be ünnepélyes 
sorait : 

Felség ! Ki érzed emberiség javát, 
S áldással örvendsz tölteni Nemzetünk, 
Őr — Istenünként kis mivünkre 
Hintsd kegyesen Karolina ! fényed ! 

1823-ban szintén Kultsár Ajánlásával jelent meg az Aurora, 
melyet a nádor feleségéhez intéz. Emelkedett hangon ír róla: 

Igézve hinted Nemzetünkre 
A szeretet, s kegyelem sugárit. . . 

Kéri, hogy tovább is támogassa a „megujult hajnali csillagot." 
A legfelsőbb pártfogás sem hozott annyi előfizetőt, 

hogy az Auróra a megindulás éveiben anyagilag biztosan 
állhatott volna. Kultsár jóindulata azonban keresztülsegítette 

12. Kultsár István Horvát Istvánhoz. IV. Múzeum írod. levéltár. 
13. u. o. 
14. u. o. 
15. Horvát István : Aurora pör. Tud. Gyűjt. 1834. II. 128—158. 1. 



„Itt az ideje, hogy számot adjak Sáfárságomról. Kérem tehát, 
ha ma este 6 órakor legyen szerencsém személyéhez és pe-
dig ugy', hogy az Auróráról illető írásokat is magával el-
hozza . . . De előre is jelentein, hogy az Aurórának kelete 
fennakadván szükséges lészen mind az előre adott Capitulá-
soknak barátságáról, mind a jövendőbeli kiadásnak módjá-
ról értekeznünk. Ez a kérdés alkalmasint az Intereseknek 
feláldozását, és ami több a lekötelezett Fundus szaporítását 
fogja kívánni".16 Az Auróra ügyét sikerült megmenteni, de 
nem gondolta Kultsár, hogy a buzgó fáradozásából megmen-
tett lap és a köréje csoportosuló írói gárda lesz az, amely 
tervét áthúzza, irányát megbuktatja és gyakran személyét 
sem kíméli meg. (Bajza.) 

Mielőtt Kultsár az újságot szerkesztette volna, már 
1804-ben feltűnő pályatétellel megmozgatta az írókat és fel-
hívta magára a figyelmet. A nyelv ügye érdekelte, azért a 
kitűzött tárgy is a nyelv életéből való: „Mennyire ment már 
a magyar nyelvnek kimiveltetése : mitsoda módok s eszkö-
zök által kellene azt nagyobbra vinni és miképen lehet 
ezen eszközöket foganatosakká tenni ?" A jutalom 50 forint, 
a határidő egy év volt. E nemes telt annyira felbuzdította 
báró Prónay Lászlót, hogy 100 forintot ajánlott fel, míg Sán-
dor fia 50 forintot. így lett az egy díjból három. A bíráló-
bizottság tagjai : Prónay Sándor, Schedius Lajos, Virág Be-
nedek, Révai Miklós, Kultsár István és Verseghy Ferenc 
voltak. A meghatározott időre 21 munka érkezett be. A bi-
zottság Kis Jánosnak az első, Pánczél Pálnak a második, 
Pucz Antalnak a harmadik díjat juttatta. Gróf Teleki László 
a pályázaton felbuzdulva írta: „Buzgó esdekléseit", mellyel 
ugyan nem pályázott, de az Akadémia ügyét nagyban szol-
gálta. 

Hogy mekkora buzdítást jelentett a jutalom kiírása, 
elárulja az első díj nyertese : „Még nagyobb ösztönt adott 
az írásra a báró Prónay László és Kultsár István által a 
magyar nyelv virágoztathatása iránt kitett jutalom, mi-
vel értekezésemnek megkoszoruztatni szerencséje lett".17 

16. Kultsár István Horváth Istvánhoz. Múzeum írod. levéltár. 
17. Kis János superintendens emlékezései életéből. Budapest, 

1890. 343. 1. 



Két év múlva újabb felszólítás jelent meg. A pályatétel 
címe: „Vagynak-e a Magyar Nyelvben Nyelv különösségek? 
Ha vágynák, mellyek azok és hányan találtatnak ?"18 Horvát 
azonban annak a véleményének adott kifejezést, hogy az 
ilyen munkák kevés hasznot hajtanak és azt ajánlotta, hogy 
olyan pályatételt írjon ki, amely a nyelv eredetét és törté-
netét korukig tárgyalja. Kultsár nem hallgatta meg Horvát 
tanácsát, mint az 1807-ben a H. T.-ban megjelent pályázat 
mutatja. Megjelöli az okot, amiért a kérdést kiírta. „Azon 
nemes czélra, mellyet a Köz Jó tanátsok és a Magyar Nem-
zet óhajt, nem lehet bizonyosabb eszköz, mint a Magyar 
íróknak megegyezésök."19 Ennek az útja pedig az egységes 
magyar nyelv megalkotása. Ide kapcsolódik a pályázat ki-
írása. Feladat volt a legrégibb emlékek és a korában élő 
nyelvjárások közti különbségek kimutatása, továbbá, hogy 
ezek mennyire gazdagítják az irodalmat és milyen szabályt 
lehet levonni. 1808 augusztusára jelölte meg a határidőt. A 
pályázatkiírás eredménytelen maradt. 1809-ben e szavak kí-
séretében olvashatjuk újra a pályatételt: Minden Nemzet 
addig él, mig nyelve fennmarad. „Minden Nemzet addig vi-
rágzik, mig polgári hatalma s nyelvének tökéletessége öreg-
bedik".20 A jutalom további sorsáról nem tudunk biztosat. 
Érdekes hátteret és felfogást adnak Pápay Sámuelnek eb-
ben az időben Kazinczyhoz írt sorai : „Örömest hozzá fog-
nék azon Pályaíráshoz is, melyre Kultsár éleszti a Tudóso-
kat Nyelvünk Históriájának kidolgozása iránt, de elfolytya 
minden iparkodásomat annak meggondolása, hogy Kultsár 
egy követ fuj Horváttal s . . . alkalmasint Horvát készen van 
már illyen Munkával s erőnek erejével azt akarja megko-
szoruztatni".21 Pápay állítását nem tudjuk biztos alapra he-
lyezni és nem is találunk erre adatot. 

Közvetlenül is támogatta az írókat. Tudjuk, hogy Virág, 
amikor háza leégett, nála keresett menedéket. Töltényi Sza-
niszlót Légrády Imre pártfogásába ajánlja, amikor Bécsbe 
ment . . . „kérem Barátom Uramat, hogy reám nézve is párt-

18. írod. Közi. 1912. Adattár: Horvát István minden napra szol-
gáló jegyzőkönyve. 

19. H. T. 1807. 111. 245. 1. 
20. H. K. T. 1809. 1. 11. 1. 
21. Váczy I. : i. m. VI. 344. 1. 



fogását tőle meg ne tagadja s ha nagy szükségben lenne, 
az én szakállomra részenként 50 forintig V. Cz. segittse".22 

Másoknál a munka kiadásában segített. „Most három munka 
kinyomatásáról . . . gondolkozunk",23 írja Prónay. Csakugyan 
meg is jelentek Kis János, Pánczél Pál és gróf Teleki László 
tanulmányai. Már korábban kiadta Kultsár Röth József : Nem-
zetek esmérete című könyvét, 1807-ben pedig Pucznak 
Mutschelletől való fordítását. Kultsár buzdította Horvátot a 
rajzolatok megírására és az ő költségén jelent is meg. B. 
Szabó Dávid Vergilius-fordítása, Vályi Nagy Ferenc munkája. 
Ungvárnémeti Tóth László görögből fordított versei Kultsár 
pénzén kerültek a nyomdába. Több író csak kölcsön kért 
pénzt, amig a bevételből vissza tudja téríteni. „Legtöbbször 
nem találkozott kiadó s az író saját költségén vagy úgyne-
vezett kamatnélküli részvétkölcsönökön adta ki művét, a jö-
vödelemből való visszafizetés feltétele alatt. Pesten Forgó, a 
megyei főorvos, Kulcsár, Rudics József, Kisfaludy Károly 
barátja voltak a legelőzékenyebb kölcsönzők."24 Kisfaludy 
Sándor Kesergő Szerelmének kiadásában Takáts mellett 
Kultsár is sokat tett. A Boldog Szerelem és az első regék 
1807-ben „Takáts kiadásában Kultsártól és Versegbytől kor-
rigálva" jelentek meg.25 

Az újság számára az első lapon megjelenő epigrammá-
kat kevés kivétellel Vitkovics írta. „ . . . az érdemes (szerzőt) 
avval akartam meglepni, hogy . . . neki emlékezetül egy szép 
Aranyat küldék, a borítékba illy Verseket irván: 

Ts. Vitkovics Mihály Prókátor Úrhoz. 
Verseket adsz : Aranyat küldök. Nem régi szokásként, 

Mint Sándor s Auguszt néha jutalmat adott. 
Erre kicsiny vagyok én, de ha érdemed el nem is érem, 

Majd Themis áldássá tolja s Minerva kezem. 
Ezen kedves meglepetésre Vitkovics verssel válaszolt: 

Egy két verseimért Aranyat jutalomba fizettél, 
Esküszöm ! Ezt még más senki se telte velem ! 26 

22. Kultsár István Légrády Imréhez. N. Múzeum. írod. levéltár. 
23. Váczy J . : i. m. 111. 429. 1. 
24. Gyulai Pál : i. m. 81. 1. 
25. Császár Elemér: Kisfaludy Sándor. Budapest. 1910. 88. 102. 1. 
26. H. M. 1820. 11. 409-410. 1. 



Kultsár a következő évben újra megajándékozta a köl-
tőt „Souverain d' or"-ral, midőn epigrammáinak második fe-
lét kiadta. 

„ . . . a magyar érdemeket magyar érczczel kell fizetni :: 
Ércze talán magyar: ám bélyege látsza nem az. 

Majd jön idő, mikoron Maradékunk jobbra tanulnak, 
S nemzeti érdemeket nemzeti hangra teszik.27 

Vitkovics is epigrammával válaszolt. Egyszerűek, szür-
kék versei, nem érdemlik meg az aranyat, de nagy feladattal 
indítja útra őket : 

„ . . . Döfjétek . . . azt, rúgjátok is, a ki Barátom, 
Kultsárt megbántá hiriben és neviben."28 

A nemzeti klasszicizmus magaslataira Íróink a népköl-
tészet nyomán jutottak el. A felfeléívelés útján Kultsárnak 
is jutott szerep, mivel népdalok „irodalmi érdekben 1817-ben 
kezdettek Kultsár István által közöltetni a Hasznos Mulatsá-
gaiban".29 A Kultsártól megindított mozgalom „új korszakot 
kezd, mikor a puszták és falvak énekszóban élő dalaira szo-
rítkozik".30 Maga a „népdal" elnevezés is Kultsártól ered. 
Addig közdalnak írták. Az első felszólítást 1817-ben olvassuk: 
„Minden nemzeteknél szorgalmatosan összeszedik a Nemzeti 
Dallokat, mert ezekből az idő culturáját, a Nemzet characte-
rét könnyű kitapogatni".31 Felhívásának volt hatása, s több 
beküldött népdalt meg is jelentetett. A költők közül elsőnek 
Vitkovics figyelt fel Kultsár kezdeményezésére, „kinek keble 
húrjait a Kultsár közlései mint rokonhangok illették",32 . . . 
felgyúltak lelkében a gyermekkori rác népdalok emlékei, 
melyek kedves népies dalok szerzésére ihlették. 

Felszóllítását 1818 tavaszán megismételte. A külföldre 
hivatkozik, ahol a „köznép dalait" gyűjtik, mert a nemzet 
élete, jelleme bontakozik ki belőlük. „Bár a pusztákon és 
falukon forgó tudósb Hazafiak ezen Dallokra figyelmeteseb-

27. H. M. 1821. 11, 73. 1. 
28. U. 0. 74. 1. 
29. Toldy Ferenc : A magyar nemzeti irodalom története a legré-

gibb időktől a jelenkorig. Pest, 1864—5. 212. 1. 
30. Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Pető-

fiig. Budapest, 1927, 111—115. 1. 
31. H. M. 1817. 111. 21. 1. 
32. Toldy F. : A magyar n e m z e t i . . . i. m. 212. 1. 



•bek volnának s összegyűjtve, vagy egyenként közölnék." 
Ezeket csak így lehet megőrizni a feledéstől és az utókor 
sem vádolhatja majd őket, mint vádolja Attila és Árpád ud-
varát. Az első népdalt, melyet közölt, Békésből küldték neki: 

„Víz, víz, víz, 
Nincsen olyan víz, 
Potyka, tsuka terem benne, 
Szép Leányka fürdik benne." 

Kéri az olvasóit : ha tudnak ilyent, közöljék vele, mert 
„nem tsak engemet, hanem az egész Nemzetet is lekötelezné, 
mivel a nemzeti költő tehetségének példáit ez által fenntart-
hatnának s nem kéntelenítetnénk tsak az olasz Sonetteket, 
Canzonékat tsudálni.33 Kultsár e néhány szavával elárulja, 
hogy meglátta a népdal jelentőségét és szorgalmazásuk ré-
vén nagyban előkészítette a talajt a magyar klasszicizmus 
kibontakozásához. 

Nem kerülte el figyelmét az irodalmi újdonság sem. 
Míg a kisebb jelentőségű műveket rövid, néhány sorban is-
mertette és fűzte hozzá megjegyzéseit, addig a nagy alko-
tásoknál tovább időzött. Ezeknél szokta elveit leszögezni, 
bátorítani, buzdítani az ifjú erőket és az olvasó-táborának 
érdeklődését felhívni az irodalom fontosságára. Kisfaludy 
Károlynak még ma is kedves vígjátékát örömmel üdvözölte: 
„ . . . a Kérők . . . közmegkedveltetést nyertt. A Szerző sze-
rentsésen eltalálta a Víg Játéknak azon finom tulajdon-
ságait, hogy a nevetséges ne légyen gúnyoló és a víg ne 
legyen parasztos. Óhajtanok, hogy ily példa több vígjátékot 
szüljön."34 Baróti Szabó Dávid haláláról megemlékezve és 
méltatva egykori tanárának érdemeit, így fejezi be sorait: 
„Hazafiak ! dűlnek az oszlopok! A Nemzeti írók diszei egy-
más után a bús sírnak kebelébe jutnak ! Serkenjetek fel 
ezen példára s ha már Szabót, Rajnist, Révait a sors tőlünk 
elragadta, mi, a kik még élünk, bajnoki bátorsággal töreked-
jünk Nemzeti Nyelvünknek hasznos könyvek által való gaz-
dagittásán s így a Nemzeti ditsősségnek örökösítésén."35 

Már korábban buzdította a tudósokat, hogy műveikkel gaz-

33. H. M. 1818. 1. 8. 1. 
34. H. K. T. 1819. 11. 217. 1. 
35. H. K. T. 1819. 11. 362. 1. 



dagítsák az irodalmat. Érdekes az elgondolása, melyből a 
buzdítás fakad. A nemzet fegyverben állott és vérét ontotta 
Napóleon győző seregeivel szemben, tehát „illendő, hogy a 
Tudósok is elmés munkáik által ugyan azon czélra (a Nem-
zet ditsőségéért) törekedjenek. Azért hazafiúi bizodalommal 
kérem a Tudasainkat, hogy Nemzetünknek tudományos ki-
miveltetésére a bármiféle rövid Értekezéseket, Visgálódáso-
kat, Magyarázásokat, Oratiókat, Versezeteket ezen Újságom 
által közölni méltóztassanak." 36 A csatazaj elnyomta az új-
ság csendes kérését és kevesen követték a felszólítást. Annál 
mélyebb hatást ért el az 1820-ban megjelent fájó, borongó 
segélykiáltása, mert nyomán megindúlt az élet és „a régi 
irók köreiben nagy visszhangot" keltett.37 „Ha eddig haza-
fiúi örömmel közlöttük mind azokat, a mik a Nemzetnek 
ditsőségét, vagy nyelvünk virágzását illetni látszottak : ma 
nem lehet keserű panaszunkat elfojtanunk, midőn a köze-
lebb mult 30 esztendők által tapasztalt állapotját a Nemzeti 
Literaturánknak által tekintjük. Ugyanis ki gondolhatta 
volna, hogy azon Nemzet, meJly 1790-ikben olly nagy tűzre 
gerjedt, ennyi idő alatt olly kevés előmenetelt tégyen nyel-
vének virágoztatásában ? Alig készültek egy néhány tudo-
mánybeli Könyvek,a folyó Ékessen szólásban semmi remek 
munkák nintsenek : a jó Poetai költemények tsak imitt amott 
tsillognak . . . a Tudósok nem dolgoznak, a Nemesek nem 
olvasnak, a Gazdagok a Nemzeti Literaturára semmit sem 
áldoznak. így lévén dolgunk, lehetne-e tsudálni, ha az a 
Nemzet, melly maga tulajdonához olly hideg, olly érzéktelen,, 
nem sokára a Nemzetek sorából kiveszne? A mit már több 
Német Geographusokban, Mappákban és Históriai Tabellák-
ban valósággal kihagyatott. . . vagy különössen Austriához 
tsatoltatott . . . Falusi Nemessek nem tsak más könyveket . . . 
hanem újságokat sem olvasnak. Lehet-e ennél nagyobb alu-
székonyság, gondatlanság, elvadultság ? ! !. . . Mikor ébredünk 
fel igazán ?"38 Súlyosak és vádlók Kultsár szavai, sötét szín-
ben tüntetik fel kora nemtörődömségét, de tekintélyét i& 
mutatják, mivel az emberek magukba néztek és gondolkodni 

36. H. K. T. 1809. 11, 4, 1, 
37. Bánóczi J. : i. m. 11. 12. 1. 
38. H. K. T. 1820. 1. 25—26. 1. 



kezdtek. „Ahol két három pesti író együtt beszélgetett, egy 
kiadandó Almanakról folyt a beszéd" Kultsár hatására.39 

Vörösmarty Zalán futására is hatással volt. Boldogan is 
köszönti „az ifjú Szerzőt", akinek műve „igazi poetai lélek-, 
kel, éles ítélettel (?), hathatós érzéssel vagyon készítve", 
nyelve tiszta és ékes, alkotásával sokat nyert az irodalom 
és „szerentsésen indult azon útra, mellyen kellene járni 
nemzeti költőinknek, hogy a Magyar Olvasóval igazán érez-
tessék az Európai nyelvektől olly annyira eltávozó nyelvünk-
nek szépségeit".40 

Nem mindenki vette szívesen Kultsár bátor és éles 
szókimondását. „Bosszankodva olvasónk az esztendő elején 
a Hazai Tudósításokban T. Kulcsár Urnák leczkéjét . . . " — 
írja 1820-ban Igaz Sámuel Kazinczynak.41 Maga Kazinczy 
sem emlékezett meg valámi lelkesen róla. Állandó nézetel-
térést váltottak ki az újságban, vagy a mellékletben megje-
lent ismertetések és bírálatok. A legtehetségtelenebb író is 
babér — koszorúra vágyott, mig a „beérkezettek" kíviánsá-
gát már kielégíteni sem tudta. „Be meg tudja az az ember 
azt a mesterséget, mint kell mondani sok szóval semmit", 
— fakad ki Kazynczy.42 Szemerét bántotta, hogy Kultsár 
Hubai verseit megdicsérte: „Az a Kultsár magasztalása, ret-
tenetes magasztalás az !"43 Az igaz, hogy néha elfogult volt, 
különösen, ha kedves emberével állt szemben. Ungvári be-
szédeit például az ékesszólás remekeinek nevezte, amiért 
Kazinczy méltán felháborodott. „Kérlek, — írja Desseffynek, 
— olvasd el újra azt a remeket s nevess Kultsáron."44 Pá-
pay Sámuel megbocsájthatatlan vétekkel vádolja meg Kult-
sárt, mivel Virág bírálatát róla, amely munkásságáról kevés 
elismeréssel adózott, megjelentette az újságban.45 Akár köz-
vetlen, akár közvetett támadás — elég része volt benne — 
nem törte meg kedvét és optimizmusa lerázta a nap apró 

39. Toldy Ferenc: Irodalmi beszédek 1882—1888. 11. k. 225—226. 1. 
40. H. K. T. II. 80. 1. 
41. Váczy J . : i. m. XVII. 265. 1. 
42. Váczy J . : i. m. V. 434. 1. 
43. u. o. VU. 184. 1. 
44. u. o. 194. 
45. u. o. VI. 342. 1. 



nehézségeit Kazinczy egyik levelében olvassuk : „Megfed-
dem . . . Kultsárt, de szükséges vigyázással".46 

Az 1800-as évek első évtizedeiben egy nagy küzdelem 
választotta ketté a magyar írókat. A mozgalom gyökere Ré-
vai és Verseghy nyelvtudományi harcaiba nyúlik vissza, 
amelybe belekapcsolódott a nyelvújítás kérdése is. A magyar 
megmozdulást nem lehet elválasztani a külföldi, főleg a né-
met nyelvészeti törekvésektől, de a fejlődő magyar irodalmi 
élniakarás is megkövetelte. Mint minden szellemi megmoz-
dulásnál, reformtörekvésnél, itt is megtaláljuk a szélsőséges 
elemeket vagy az álmodozókat, akik biztos alap nélkül a 
természetes ész követelményei nyomán akarnak haladni, s 
jutnak a délibábok világába. A megosztott erők többsége a 
Révait követő Kazinczy oldalán állott, ez a csoport a hala-
dás jelszavát tűzve maga elé, néha önkényesen és merészen, 
de biztosan haladt a cél felé. 

Kultsár a nyelvújítási küzdelemben „is felemelte a 
szavát . . . óvakodott a szélsőségektől. . . mindketten (Kultsár 
és Beregszászi) állást foglalnak a nyelvújítás kinövései ellen 
s kutatják a békés kibontakozás útját . . ."47 Nem kért ma-
gának egyik párton sem vezető szerepet : az asztalánál ösz-
szegyült tudósok között, akik a két irány híveiből tevődtek 
össze, az összekötő kapocs, a békítő szerepét játszotta. Látta 
a neológia fontosságát, de félt a szélsőségeitől és ezért úgy 
tünt fel, hogy óvatossága a maradi pártiak felé sodorja. Mi-
vel nem csatlakozott határozottan egyik párthoz sem, azért 
Kazinczy és tanítványai többször gúnyosan támadták és 
„Duplex Ulyssesnek" nevezték.48 Fájóan gúnyolja ki Döb-
rentei is Kultsárnak ezt a törekvését : „Grammatical Catho-
licizmus, Grammaticai Protestantizmus, Grammaticai Deizmus 
van conflictusban egymással. Az első emberei Verseghi, 
Kultsár, Czinke etc. Ezek alku által akarnak Egységet, noha 
Kultsár Grammaticai Deista és mégis minden Deizmusa mel-
lett Egység kell neki, tudnillik, hogy ő csinálhassa ugyan 
amint neki látszik jónak, de papolása és téritgetései által 

46. Váczy J . : i. m. VII. 194. 1. 
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hozzájok tartozzék.49 Kultsár a katolikust és a protestánst 
egyaránt kitüntető szeretettel fogadta házánál. Döbrentei tá-
madása nem is vallási célzatú. Az ellentét gyökerét a dú-
nántúli és dunáninneni íróvilág lelki megnyilatkozásában 
kell keresni, amelyben kétségtelenül a vallás is szerepet 
játszik. A tiszántúli írók ebben az időben farkas-szemet néz-
tek a dúnántúliakkal. Kultsár élete pedig Dunántúl talajából 
és levegőjéből táplálkozott. Bajza egyenesen az orthologia 
fejének mondja : „Kár, hogy az orthologiának még is jobb 
ügyvéde nincs Kulcsárnál . . . Ha egy értő javallva ítél fe-
lőled, többet nyom, mint ezer illy nyomorult (Kultsárra cé-
loz) rosszalgatása."50 

A H. M.-ban fejti ki Kultsár felfogását a nyelvészeti 
kérdésben. ,,A régiséget tiszteljük még ott is, hol azt téve-
lyegni látjuk : de követni nem tartozunk, különben előme-
netelünknek örök akadályt vetnénk. Valamint minden tekin-
tetben, úgy a nyelvről is igaz fő állítás ez : A mai szokás a 
régivel gyakran megegyez, rnég sem jó egyik sem : sokszor 
ellenkezik s tsupán helyes. Szükség azért, hogy az illyen 
esetekben felsőbb Bírót keressünk, mint az okosságban ta-
lálhatunk."51 Kár, hogy a nép nyelvéről, mint értékes kin-
csesbányáról, ő is megfeledkezik. Az említett elve mellett 
harcolt és tartott ki rendületlenül, bár a harc helyett 
a békére, megértésre vágyódott. „Ezen boldog Egységre 
kiváltképpen segít a nyelvbeli egység. Azért minden jó 
Polgárnak erre keli törekedni. Ezt ajánlja a Magyar nyelv-
nek a tökéletessége is."52 Bajzáéknak mégis útjában állt 
Kultsár, mivel „ezek az egynéhány öreg urak, kik az idő 
szellemével előmenni restellenek, nemsokára lassanként ki-
dőlnek és akkor triumph."53 A Mondolat megírásában is 
Kultsár kezét keresték, bár ebben nem volt része. Az „Uj 
Szellem" meglehetősen elferdített alakban állítja elénk Kult-
sár küzdelmét a nyelvújítási harcban. A személyek álnevek 
alatt jelennek meg, (Kolomposi = Kazinczy, Okos Lőrinc = 

49. Váczy J . ; i. m. XVI. 374. 1. 
50. Bajza F, : i. m. VI. k. 49. 1. 
51. H. M. 1817. III. 50. 1, 
52. H. M. 1825. I. 556. 1. 
53. Badics F. : i. m. VI. k. 50. I. 



Kultsár, Kortyándli = Kovacsóczy). A rövid darab meséje az, 
hogy a leány nem szereti Kortyándlit, mivel az újítók párt-
ján áll. Ekkor Okos Lőrinc és az újítók között heves vita 
támad, melyben az erősebb fél : az okosság győz. A győzel-
met Okos Lőrinc nem helyes okfejtéssel, hanem öklével éri 
el, mivel kihajigálja az újítókat. Kultsárt nem bántotta ez a 
szatirikus támadás.54 Annál jobban dolgozott a nyelvrontók 
ellen, „most még abban a szándékban vagyon, hogy meg 
fogja járni a Consiliárius Urakat, hogy a Censorok megin-
tessenek, hogy rossz nyelven készült munkát semmikép ki 
nyomtattatni ne engedje(ne)k . . 55 

Kultsár Kazincyval szemben hevesen és helyesen védte 
az erény szót, míg Kazinczyék a rényt akarták. Csehy József 
azt ajánlja Kazinczynak, hogy az a-ról hagyják el az „apost-
róhpot", mivel Kultsár is ezt teszi/6 Részben helyes, rész-
ben téves felfogást vall Szüzvári (Kultsár álneve) a „c" 
betűről írt értekezésében. Megdicséri az ősök előrelátását, 
amiért a latin írásmódot vették át. A betűk életében is van 
fejlődés, amit a „c" betűn szeretne bemutatni. Több értéke 
volt a „c" betűnek : használták a mai kiejtésben, betöltötte 
a k szerepét, sőt z-t is kapcsoltak hozzá. Voltak, akik c-j-s-t 
írtak ts helyett. Mivel zavart okoz a bizonytalan használat, 
azért megállapított egységet szeretne bevinni a köztudatba. 
Négy pontban foglalja össze eredményét: 1. Nem lehet k-nak 
használni, mivel már a régiek is keverve használták. 2. 
Ajánlatos a cz kapcsolat, mert a kiejtés ingadozását meg-
szünteti. 3. A ts helyett nem kell cs-t használni, mivel az 
előbbitől a t „érthetőképen kitetszik és a cs tsak képe a 
ch-nak", amely tótos. 4. Az idegen neveket nem kell átírni, 
pl. Cziczero.57 

Szegvári felel Kultsár értekezésére a XXVÍI. újságban. 
Főleg a ts cs-re tér ki és helyesebbnek tartja a „cs" hasz-
nálatát épen Szüzvári elvének alapján, mivel a t úgy is le 

54. H. M. 1824. II. 81—82. 1. (1. Tolnai V. : A nyelvújítás. Budapest, 
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van foglalva, tehát a es helyett természet ellenes. Kultsár 
nem fogadta el az ajánlást, s továbbra is a ts-t írta. 

Különben Kultsár mélyebben nem hatolt be a nyelvé-
szeti kérdésekbe, azért írja Kazinczy róla csipkelődve : „Ren-
des, hogy Kultsár is ugy beszél, mintha ő is tudna Gramma-
tikát"." Szerepe itt is, mint más területen, nem a tudomá-
nyos kutatás rendszeres módszerével, vagy a lángész nagy-
szerű alkotásával akar dolgozni a magyar ugaron, hanem 
áldozatos, lassú, mindennapos munkával szolgálni a fejlődő 
magyar irodalmat és tudományt. 

Ebben a fejezetben kívánkozik megemlítésre fáradozá-
sának egy fontos mozzanata: a komáromi könyvtár meg-
állapítása. „Érezte ő azokat a hiányokat, melyeket nemzeti 
életünk mutatott és megragadott minden eszközt azok pót-
lására".59 Külföldi tapasztalatai azt érelelték meg lelkében, 
hogy ,,a más nemzetek tudománybeli kulturáját . . . a köz-
használásra megnyitott könyvtárak segítették".60,,Ezért aján-
lotta fel nagyszerű könyvtárát megyéjének tisztán önzetlen 
hazafiúi indulatból".61 Szűkebb hazájának szeretetét már ki-
mutatta korábban, amikor ,,az ottani (komáromi) Rajz-isko-
lának adott jeles mennyiségű" rajzkészüléket.62 Az 1827-ben 
íelajánlott könyvek száma majdnem négyezer volt. Halála 
után özvegye is küldött a könyvtárnak hagyatékából. 1872. 
szeptemberéből ránkmaradt Nyulassy Antal Katalogusa, mely-
ben 4238 a könyvek száma.63 A magyar munkák mellett sok 
a latin, német, francia is. A legtöbb irodalmi és történelmi 
vonatkozású, meglepő a theológia és a filozófiai könyvek 
száma. 

Kultsár szenvedélyes gyűjtő volt. „Több esztendőktől 
fogva összekerestem és olly számra gyűjtöttem L. B. Vár-
konyi Amadé László Ur Költeményes Munkáit, hogy hivel-
kedhetem magamnak az ő tellyes voltokkal". Felkéri mind-
azokat, akiknél van Amadétól költemény : küldjék el hozzá, 
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mert szeretné kiadni. „Azon leszek, hogy Nemzetünknek köz 
diszére ezen érdemes költőnek maradványi mennél szebben: 
jöhessenek napfényre . . ."64 Szemere arról értesíti Kazinczyt, 
hogy Kultsárnak sikerült megszerezni egy régi zsoltár-for-
dítást, melyet ki akar adni. Hiába kérte, nem mutatta meg 
neki / 5 

A könyv és régiségek utáni kutatásának egyik ered-
ménye, hogy a tulajdonában volt kódexet nevéről nevezték 
el, amely ma a Nemzeti Múzeum könyvtáráé. „A Zsoltáros 
könyvet valószínűleg az ozorai beginák számára másolta 
Pápai Pál Ferenc-rendi szerzetes 1539-ben." Kultsár a H. M.-
ban (1817. I. 2. 1.) megjelent Magyar Régiségek című ismer-
tetésében azt gondolta, hogy domonkos apácák számára ké-
szült. Valószínűleg Seth János komáromi orvostól került 
Kultsárhoz a kódex. Kultsár a nemes szerzeményt féltéke-
nyen őrizte, mivel Jankovich Miklóssal együtt ki akarta adni 
a régi magyar nyelvemlékek gyűjteményét.66 
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VI. Kultsár és kortársai. 
E fejezet keretében röviden azok a baráti kapcsolatok 

és ismeretségek kerülnek elő, amelyek megvilágítják Kultsár 
jelentőségét és szerepét kortársai életében. 

A széphalmi mester, aki korának irodalmi diktátora 
volt, nem tudott teljes összhangban, baráti viszonyban élni 
Kultsárral. Célkitűzésük és fegyvereik azonosak voltak, de 
szellemi felkészültség mellett jellembeli különbségek is van-
nak közöttük. Az elmondottak alapján láttuk Kultsár sajátos 
lelkialkatát, most néhány szóval Kazinczyt kell jellemezni, 
hogy annál könnyebben megérthessük a köztük felmerült 
ellentéteket. „Egyéniségében . . . az egyedül uralkodni vá-
gyás a szellemi életben, a híren, ditsőségen, a hangadáson 
esengve kapkodás, az irodalmi udvarlókat, tisztelőket. . . 
hajhászó gőgösség, az affektálás — mind megtalálhatók . . . 
Örült, ha látta, hogy másoknak is tetszik az, amit ő szépnek 
talált. Jólesett neki az elismerés, izgatta az ellenkezés. . 
Jellemben tehát teljesen ellentétek voltak. Kultsár nem ta-
gadta meg elismerését, de nem hallgatta el — sokszor bíráló 
— megjegyzéseit sem. 

Időrendben tekintjük végig a változatos barátság hul-
lámzását. Már az újság megindítása előtt ismerték egymást, 
sőt „kit igen jól ismerek. — írja Kazinczy — kinek barát-
ságával kevélykedhetem, külön is írtam, hogy leveleit hoz-
zám járassa." 2 Örül az újságnak nem törődik azzal, hogy 
milyen lesz a szerkesztése, csak az a fontos, hogy az írók 
felriasztatnak álmosságokból. . . " 3 „Magának Kultsárnak is 
örvendő levelet írtam szép szándékáért." Mindjárt az újság 
megindításakor felkéri Kultsárt, hogy támogassa azt a nemes 

1. Négyesy László: i. m. 27—28. 1. 
2. Váczy János : i. m. IV. 185. 1. 
3. u. o. 



törekvést, amellyel a nemzet áldozatából síremléket akarnak 
állítani a korán meghalt Csokonainak.4 „Kultsár tapsoló 
örömmel vette" a küldött értesítést, mivel baráti kapcsolat 
fűzte az ifjú költőhöz.5 Kazinczy azonban panaszkodik Cse-
reynek, hogy bár kérte Kultsárt, ne töröljön semmit jelenté-
séből, ne változtasson rajta, mégis „két izbeni Aufsatzaim-
ban változtatott is, csonkázott is." 6 Ezzel megindult az iro-
dalomban az „Árkádiái pör"-nek nevezett küzdelem Kazin-
czy és a debreceniek között. A magánlevelezési vita Kultsár 
lapjában nyilvánosságra került. Kultsár magatartását az ár-
kádiai pörben először Gyalui Farkas tisztázta.7 Szerinte 
Kultsár nem akarta egész terjedelmében a közönség elé 
vinni a magányosan folyó harcot, meg békét kereső termé-
szete kerülte az ellentétek még élesebb fokozását. Ehhez 
Váczy János még hozzáteszi, hogy „valószínűen Kulcsár is 
azok sorába tartozott, a kik Kazinczyval nem értettek egyet 
a nekrolog gáncsolt szavaira nézve."8 A debreceniek közül 
Fazekas Mihály támadta Kazinczyt. Az első elhidegülés épen 
e pör kapcsán keletkezett. Bántotta Kazinczyt, meg barátait, 
hogy Kultsár szívesen adott helyet újságában a debreceni-
eknek, az ő válaszát pedig sokáig várakoztatta. Kazinczy 
külön is kérte Kultsárt: közölje beküldött írását, hogy ne 
gondolja azt a közönség, hogy „a dolog eldőlt és így e 
czélra conferálni haszontalan."9 „Végső szavam a debre-
czeni pörben" című cikkével lezárta a vitát ; érzi igazát, 
azért elégtételért az olvasóközönséghez fordul. Természete-
sen a debreceniek nem engedtek és a vita eredménye az 
lett, hogy a közönség felfigyelt és több pénz gyűlt össze. 

Kazinczy neheztelése nem tartott soká ; megajándékozta 
„Egyveleg írásaival" Kultsárt, sőt védelmezte Csereyvel szem-
ben. „Ő tégedet személyesen megbántani nem akarhatott s 
felelek érette, hogy nem is bántott."10 Bár jelent meg egy-

4. u. o. IV. 246—247. 1. 
5. u. o. IV. 319-320. 1. 
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10. Váczy J. : i. m. V. 283. 1. 



egy közlemény Kazinczytól az újságban, de mindig kevesebb 
és ezért fájón panaszolja 1810-ben mellőztetését Csereynek. 
Felsóhajtva írja Kölcseynek : „Bár helyt engedne neki", (t. i. 
„La Rochefoueaild eránt egy kis Protestatiónak")11 Elkese-
redésének ad kifejezést Döbrenteihez írt levelében, amely-
ben Wesselényiről Irt epigrammájáról számol be : „Eltépem 
Kultsárt, ha ki nem adja leveleiben".12 Az évek múlásával 
az elhidegülés mindig fokozódik. „Vallyon Kultsár — a né-
kem ugyan megmagyarázhatatlan ! felveszi-e a minapi Írá-
somat a Festés és Faragás munkájairól Magyar Országon ? 
Nagyon óhajtanám ezt!" Óhaja valóra válik.13 Kazinczy kü-
lön levélben köszönte meg Kultsár figyelmét, amelynek 
hangja komoly, kimért és inkább tisztelet, mint barátság 
húrjain pendül.14 

1812. novemberében Kazinczy Pesten járt. Kultsár ma-
gához hívta vacsorára, melyet irodalmi megbeszélés köve-
tett. Kultsár előadta tervét a megindítandó folyóiratról, mely-
nek — mint már előbb említettem — „Lehel kürtje" címet 
akart adni. „Megvallám, hogy ez a czim nekem nem tetszik, 
de mellé vetem, hogy azon akadozni nem fognék, csak in-
dulna".15 E találkozás enyhített a feszültségen. A hamú alatt 
izzó parazsat azonban semmi sem árulja el jobban, mint 
Kazinczy békét ajánló levele Kultsárhoz. Kazinczy miután 
Almásy Gyula gróffal nem tudott a megegyezés útjára lépni, 
kéri Kultsárt : „fogjunk kezet, édes barátom, ime eggy kád-
ban vagyunk vetve, hogy én ezektől a mi ellenfeleinktől 
távolabb állok is, mint te. A kölömbség közöttünk a kevés 
és a sok. . . De én azt hiszem, hogy ami elkerülhetetlenül 
szükséges, az soha sem sok, s valami a nyelvet a maga 
szennyeitől tisztítja annak ékét, annyival inkább, még diszt 
is ad, az mind elkerülhetetlenül s halaszthatatlanul szüksé-
ges".16 Az „édes barátom" jelző mennyire a helyzetből és 
nem a szívből fakadt, világosan igazolja Kishez írt levele 
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ugyanezen évből. „Az általam szívesen szeretett, vagy talán 
inkább csak szívesen becsült édeskésen keserű Kultsár ápr. 
19-én hármunkat, az az Sophiét, a lányomat s engemet ebédre 
hivott, estve pedig összegyüjté az irókat, melyet neki ki-
mondhatatlanul köszönök . . . Kultsár fülelt s alig mutatta 
magát".17 Ez a találkozás és Kultsár szívessége nem hidalta 
át a szakadékot. A következő évben Kölcseynek azt írja, 
hogy „istentelen clique az a Kultsáré a nagy édesség mel-
lett".18 E megjegyzés oka az, mivel a „Messziást"-t magyar-
talansága miatt nem akarták kiadni. Érthető a kifakadás, 
hiszen az irodalmi vezért a legérzékenyebb pontban sértet-
ték meg. 

Az elisio kérdése újabb kiindulópontja lett az elhide-
gülésnek. Kazinczynak a H. M. 1817. 50 sz.-ban Buczy Emil-
hez írt költői levele jelent meg, ezzel a megjegyzéssel „mi-
vel abban az elharapásra (Elisio) nézve szokatlan példa 
vagyon, szó nélkül nem hagyhatjuk. Tsak azért sem, mivel 
Kazinczy Urnák az szerentséje vagyon nyelvünk szerentsét-
lenségére, hogy némelly ifjabb irók az ő kiilönözéseit vak-
tában követik". Kemények, de igazak Kultsár szavai! Ezu-
tán kifejti nézetét : a rómaiak sem használták már a klasz-
szikus korban, nem is szépek, a magyar írók sem szerették, 
kár újabb „anomáliákat" gyártani, „midőn minden jó Haza-
finak azt kellene óhajtani, hogy már valahára egyesülhes-
sünk".19 Kazinczy nem maradt adós a támadásra, bár itt 
kétségtelenül Kultsárnak volt igaza. Az Erdélyi Múzeum 
IX. 191. lapján válaszolt. Kultsár viszontválaszában kimutatja, 
hogy Kazinczy következtetései hibásak és állításait nem cá-
folja meg.20 Kazinczyt a Kultsár részéről jövő támadás, kü-
lönösen a csípős megjegyzés, nagyon elkeserítette. Irt a 
Tudományos Gyűjtemény kiadójának, hogy „Kultsár és Prof. 
Czinke Urat barátságosan vagy Intsék meg, vagy kérjék, 
hogy ne engedjenek maguknak ellenem (ez jellemző meg-
nyilatkozása Kazinczynak) illy lépéseket". Csirájában meg 
akart folytani minden olyan támadást, mely személyét kis-

17. u. o. XII. 503—504. 1, 
18. u. o. XIV. 231. 
19. H. M. 1817. 1. 51. 1. 
20. H. M. 1818. 1. 51. 1. 



sebbítené.21 A hiúságában sértett Kazinczy levele az, me-
melyet Berzsenyihez írt. „Az igaz, ada nekünk az Isten 
Nyelvtudósokat és Stilust s Versírást tanítókat. Kultsár mi-
nap megtámada az Elisiókért. . . Okai nem nyomnak any-
nyit, mint a pehely ( ? ) . . . Kultsár semmit sem monda, s a 
mit beszél, garázdálkodás. Az egész szót azért ejti, mert a 
Kisfaludy hada nem szenvedheti a divergálást. Literatúrai 
pápistasággal azt akarja, hogy mindnyájan eggy hiten le-
gyünk."22 Kazinczynak e vádja méltatlan hozzá és igazság-
talan is, mert elfogultsága Íratta.23 Rumynak is panaszko-
dott, hogy Kultsár egységet hirdet és „ő maga is nem ke-
vesekben divergál", amikor gúnyolódásával szítja az ellen-
tétet.24 

Erre az időre esik a fija-fia kérdésről megindult vita 
is. Kazinczy a fijá-t mondta helyesnek, míg Kultsár a fia-t. 
Az utókor Kultsárnak adott igazat. A lefolyt vitatkozások-
ról ezt írja Kisnek Kazinczy : „ . . . a feleletben sok egye-
bet látok, csak Logicát nem . . ."2> Ugyanezen levélben ol-
vassuk, hogy kérte — „minden harag nélkül"(?) — Kultsárt, 
hogy azon kedves kötelességében ne fárassza magát, mely-
lyel tömjént szokott neki gyújtani. Kultsár békülékeny ter-
mészetét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy felajánlja 
ingyen-megküldésre az újságot. Kazinczy önérzetesen visz-
szautasítja : „csak azt kérem, hogy Ujságleveleiben s Ujság-
levelein kivül méltóztassék ne bántogatni . . ,"26 Kultsárnak 
magának is írt levelet, melyben felemlíti előbb idézett pa-
naszait és így zárja sorait : „Érdemeiteket s személyeiteket 
tisztelni fogom s szeretni, de tekintetek meggyőződéseimből 
el nem von . . ."27 Kazinczynak ez a fellobbanása hosszabb 
ideig tartott, mint az előbbiek. Két éven át nem található 
adat, mely a kibékülésre mutatna. Kultsár részéről várta az 
összeköttetés felújítását, mivel őt tartotta a sértő félnek. 

21. Gulyás József: Kazinczy F. ismeretlen levelei Szentmiklóssy 
Alajoshoz. 275. 1. írod. Közi. 43. 

22. Váczy J. : i. m. XV. 331. 1. 
23. Waldapfel József : ötven év Buda és Pest irodalmi életéből. 

1780—1830. Budapest, 1935. 206.1. 
24. u. o. XV. 267—269. 1. 
25. u. o. XV. 394. 1. i. m. 
26. Gulyás József : i. m. 275—611. írod. Közi. 43. 
27. Váczy J.: i. m. XV. 272—273. 1. 



Nagyon tanulságos ebből a szempontból Kazinczynak Bilkei 
Paphoz küldött levele az 1819. év elejéről. Ez rávilágít ér-
zelmi világára is, meg gondolkodás-módját is elárulja. „Hogy 
a hur Kultsár Ur köztt s köztem megpattant, szívesen sajná-
lom, még inkább fognám, ha annak én volnék az oka. Ha 
reménylhetném, hogy Kultsár Ur elfogadja jobbomat, megkí-
nálnám vele."28 Ezekkel a szavakkal Kazinczy azt is elárulja, 
hogy szüksége van Kultsárra, meg elismeri jelentőségét is. 
Javulás a viszonyban nem igen állt be, mert 1824-ben is azt 
olvassuk Kazinczy levelében, hogy rettegnie kell, mivel 
Kultsár nem barátja. 1825-ben Kazinczy Pesten járt. Kultsár 
meghívta vacsorára, ahol Fejér Györggyel találkozott és iro-
dalmi vita folyt le kettőjük között.29 Kazinczy azt gyanítja, 
hogy Kultsár meghívása megszégyenítés okából történt, mivel 
azt gondolta, hogy Kazinczy marad alul a vitában, de „Go-
liáth le van terítve." 3 ) 

Amit a két kiváló, buzgó férfi nem talált meg az élet-
ben, azt meghozta az örök pihenés. Kazinczy nemes szívé-
nek dobbanásea azok a sorok, melyeket Guzmicshoz írt le-
velében olvashatunk: „Ma irok Kulcsárnénak s kihirdetem, 
hogy minden Munkáját összegyűjtöm s kiadom. Becsületes 
ember örömét leli abban, hogy meghalt barátja sírjára virá-
got vethet." Fel emelők és méltók ezek a szavak Kazinczy-
hoz . . .31 

Az 1800-as évek vezér egyéniségének és Kulísárnak 
viszonyát röviden bemutatva, néhány képben érdemes meg-
említeni Kultsár kapcsolatát e kor más kiváló és ismert 
egyéniségeivel. 

Csokonaihoz fűződő barátságát a M. T. Akadémia levél-
tárában (4. r. 155/XXX) őrzött levelek tükrözik vissza, me-
lyek Kultsár nevelői korából valók. Csokonai beszámol írói 
terveiről, Kultsár elmondja a legújabb híreket: Verseghy 
szerelmes Aglőját írja. Rajnis Vergiliust fordítja, maga pe-
dig Gethardin dolgozik. Buzdítja, bátorítja és tanáccsal látja 
el. „Egyszersmind Árpád, vagy a magyarok megtelepedése 

28. Váczy J. : i. m. XVI. 313. 1. 
29. u. o. XIX. 143, 1. 
30. u. o. XXI. 464—465. 1. 
31. u. o. XXI. 99. 1. 



is figyelmessé tett. Ha heroicumi versekbe méltóztatik fog-
lalni: már előre is halhatatlanságot érdemlett szándéka: 
véghezvitele pedig bizonyosan megnyeri. Ha a Tavasz elké-
szül, én 10 exempl. magam elfogadok.4'32 Szép vigasztaló 
szavakkal keresi fel, amikor Csokonai elpanaszolja, hogy 
háza leégett. „Érzem Uram, nagy megindulással érzem ked-
vöknek tsiiggedését. Az erős elme győzi a bal sorsot s ha 
nem vidám, legalább tűrhető kedvvel viseli megmásolhatat-
lan történeteit."33 Csokonai korai halálát nagyon fájlalta, 
mivel felismerte benne a tehetséget. 

Berzsenyi Pesten létekor Szemere és Vitkovics társa-
ságában meglátogatta Kultsárt, aki mély tisztelettel és ud-
variasan fogadta az ismert nevű költőt. Berzsenyit hidegen 
hagyta a nagy megtiszteltetés. Vitkovics megjegyzéséből azt 
olvassuk ki, hogy nem volt a két férfiú között igazi baráti 
kapcsolat.34 

Kölcseyt Kultsár már hallásból ismerte, Kazinczy, Sze-
mere révén. Szemere terve az volt, hogy Kölcseyt Kultsár 
mellé bejuttatja, hogy segítsen neki az újság szerkesztésé-
ben . . . „de Ferit tartalékok fogák el Kultsártól". Bizony-
talan, hogy itt kire céloz Szemere. Nem sokáig tartott e bi-
zonytalanság, mert Vitkovics révén Szemere kivitte, hogy 
Kultsár adjon neki kosztot, Kölcsey pedig fordítgatásokkal 
segíti az újság írásában.35 A melancholikus természetű Köl-
csey nem tudott felmelegedni a mozgékony Kultsár iránt, 
akinek felfogása is sokban eltért rajongott mestere : Kazin-
czy elgondolásától. 

Mindig atyai szeretettel fogadta Kultsár az ifjú Vörös-
martyt. Felfedezte benne az igazi tehetséget s azért azon 
fáradozott, hogy nyugalmas, biztos megélhetést biztosítson 
neki. Több helyre is fordult, hogy állást szerezzen számára. 
De kísérletei nem jártak eredménnyel. Gyakran látta ven-
dégül asztalánál. Az idősebb írók és költők példája ösztön-
zőleg hatott Vörösmartyra is és baráti kapoccsá mélyült az 
ismeretségük. Vörösmarty mindig a tisztelet hangján emlé-
kezett meg Kultsárról, elismerte jóságát és szívességét, csak 

32. XXX. b. 
33. XXX. c. 
34. Váczy J . ; i. m. X. 445. 1. 
35. u. o. XV. 141. 1. 



egy bántotta, hogy mért játszik vele atyai szerepet. Ki is 
fakadt egyszer Szalaynak : „Hálát kivánnak az emberek, 
azt értem, de kutyahálát, — azt nem értem, s nem is 
fogom soha . . ,"36 

Guzmics és Kultsár viszonyát már érintettem. Csak egy 
érdekes epizódra szeretnék még rámutatni. Guzmics Theo-
kritost fordította le, de „Kultsár megbosszulá magát . . ." mert 
sok kifogásolnivalót talált benne.37 Guzmics nemes bosszúval 
felelt a kemény bírálónak, hanem három epigrammában, 
amelyeket Kazinczyhoz küldött el. E Kazinczyhoz intézett 
levélből még baráti hang csendül ki, amely azonban nemso-
kára elhalkult. Kazinczy hatására lassan elfordul Guzmics 
Kultsártól, de közbejátszik Kultsár bírálata is, melyről ezt 
írja Guzmicsnak Kazinczy : „Szörnyű Vindex ez a Kultsár 
a Magyar Nyelv tisztogatásának".38 

Vitkovics és Szemere, bár Kazinczy lelkes hívei voltak, 
állandóan megfordultak Kultsár házában. Az előbbi Kultsár 
lapjának állandó munkatársa volt. Szemere szerepe, mint a 
Kazinczy-triász legmozgékonyabb tagjáé, az volt, hogy védje 
Kazinczy elveit, támogassa Kultsár házánál az ifjú erőket 
és számot adjon a széphalmi mesternek minden nevezete-
sebb megmozdulásról. 

Horvát István és Kultsár között lassan fejlődött ki a 
baráti viszony, de annál erősebb lett. Az ifjú és nagyratörő 
Horvát meg akarta szerezni az egyetemi katedrát. Minden 
kapcsolatot felhasznált, hogy Kultsárt, akinek nagy esélye 
volt, kibuktassa. Az ezen időből való levelei nagyon sötét 
színben festik le Kultsárt. Amikor terve nem sikerült, visz-
szapártolt Kultsárhoz, akinél annyi kedves napot töltött már 
el egyetemi hallgató korában. Az elmélyülő barátság ered-
ménye lett az őstörténeti Rajzolatok, melyet Kultsár saját 
pénzén nyomatott ki és küldött meg olvasóinak. Kultsár 
halála után szerkesztője lett az újságnak. Több, mint egy 
évig önállóan irányította a lapot. 

A megértő és támogató jóbarátok, vagy ismerősök mel-
lett voltak ellenfelei is, akik közül Verseghy volt az élen-

3ö. Gyulay P. ; i. m. 87. 1. 
37. Váczy J . : i. m. XIX. 208. 1. 
38. u. o. 248. 1. 



Verseghy „leveleiben gyakran és igen hevesen kifakadt 
Kultsár ellen, aki állitólag Verseghynek vallásos értekezé-
seit nem tudta elszenvedni . . ."39 Az ellentét onnan fakadt, 
hogy Kultsár szigorúan megbírálta az 1820-i Veszprémi Ér-
tekezésekben Verseghy tollából eredő egyházi ékesszólásról 
írt cikket. Ezért Verseghy elnevezte „a kálvinisták magyar 
újságírójának". Verseghy állítása elhamarkodott, hiszen ké-
sőbb maga vallja Horváthoz írt levelében : „Kultsárnak czélja 
csupán csak én vagyok",40 míg azelőtt azt írja, hogy míg ő 
az „Anyaszentegyház" érdekében dolgozik, addig a kálvinis-
ták újságírója elidegeniti tőle a híveket. Sőt arra kérte Hor-
vátot, hogy panaszát juttassa el a hercegprímáshoz. Hogy 
Verseghy panasza eljutott-e a kívánt helyre, azt nem lehet 
tudni. Verseghy abból, hogy Kultsár hirdette az újságban az 
értesítőt, azt következtette, hogy megrovásban részesült. 
Amint azonban a körülmények mutatják, Verseghy tévedett, 
mert Kultsárnak nem a lap ellen volt kifogása, hiszen kato-
likus voltát sohasem tagadta meg, hanem az ebben megje-
lenő Verseghy-tanulmány ellen. Kultsár éles bírálatot írt a 
„Deák grammaticáról is, ami igen bántotta Verseghyt . . . 
mellyben (t. i. a bírálatban) utolsó mérgét ellenem kiköpi. 
Utolsónak mondom, mert én ugyan nem adok neki többé 
alkalmatosságot arra, hogy belém kapjanak."41 

Kazinczy baráti köréből főleg Dessewffy, Döbrentei és 
Cserey, ha nyilvánosan nem is, de levélben annál többször 
dolgoztak Kultsár ellen. 

Ha mérlegelni akarjuk a viszonyt, mely Kultsárt kor-
társaihoz fűzte, a serpenyő Kultsár javára billen. Alapter-
mészete, a szeretetből fakadó áldozatkészség, egybekap-
csolva az öntudatos nemzetmentő munkával, rokonszenvessé 
tette őt kora szereplői előtt. Az elismerés és a barátság 
mellett néha nemtetszés, sőt ellentétes hang is megüti fü-
lünket. Azonban ez is legtöbbször félreértésből, félremagya-
rázásból, nem egyszer más felfogásból és elgondolásból 
ered. Testvére volt ő Apolloban, — amint Kazinczy mondta 
— mindazoknak, akik a nemes cél érdekében küzdöttek. 

36. Császár Elemér: Verseghy Ferenc élete és műve, Budapest. 
1903 375. 1. 

40. Madarász Flóris : Verseghv és a nyelvújítás. 102. 1. Budapesti 
Szemle. 1900. 

41. Irodalomtört. Közi. Adat tár : Verseghy Ferenc néhány isme-
retlen költeménye. 117. 1. 



VIL Kultsár az ember. 
Mielőtt élete utolsó szakát bemutatnám, az elmondottak 

alapján jellemrajzot szeretnék adni Kultsárról. Egybefoglalni 
szeretném azokat a sajátos lelki, szellemi vonásokat, ame-
lyek irányították egész életét. 

Egyszerű családi körből hozta magával vallásosságát, 
amely csak fokozódott szerzetesi pályára készülése közben. 
A jezsuita, majd a bencés nevelés fokozta a fiatal lélek Is-
tent kereső vágyakozását. Amikor az élet új színpadára ke-
rült úgy látszott, mintha megfeledkezett volna hosszú évek 
szerzetesi aszkéziséről, de ez csak múló jelenség, mert egész 
élete az öntudatos katolikus ember életformáját mutatja. 
Mindig a hódolat hangján szól Istenről és a katolikus Egy-
házat tisztelettel emlegeti. De nem találni olyan helyet sem 
írásaiban, mely a másvallásuakban fájó érzést kelthetne. 
Sokan támadták ezért Kultsárt, szemére hányták vallási kö-
zömbösségét, pedig a vallási béke hirdetésével a nemzeti 
egység útjait egyengette, s ez nem jelent közömbösséget. 
Ez a békés út a bencés „pax" gondolatának lelkébe-véső-
dése. Talán legszebb megnyilatkozása gyakorlati vallásossá-
gának azok a sorok, amelyek Rudnay esztergomi herceg-
prímás elismerő levelét kisérik : „a Levélben illetett hasznos 
könyv olvasására mind hőbben felserkentvén a keresztényi 
tökéletességek gyakorlása annál inkább terjedne s így 
szaporodnék számok azon hasznos Világ-Polgárinak, kik az 
ő hitöket tselekedeteikkel kívánják megmutatni." 1 

A bencés rnndről sem feledkezett meg. Bár nyilt uta-
lást nem találunk a bencés rend és közte levő kapcsolatokra, 
de nem mulaszt el a rend életéből egy olyan eseményt sem 
megemlíteni, amelyről gondolja, hogy használhat vele. Min-
dig magasztaló sorok kisérik híradását: „A Magyar Ország-

1. H. K. T. 1821. 11. 161. 1. 



gal egy idős és a keresztény hitnek valamint a tudomá-
nyoknak terjesztésében jeles érdemekkel diszeskedő Sz. Be-
nedek Szerzete Hazánkban most is hasznos voltát. . . meg-
bizonyítja . . . " 2 Kapcsolatot tartott fenn a bencésekkel, azok 
meg járatták újságját. Baráti viszony fűzte Guzmics Izidor-
hoz és Szeder Fábiánhoz. „Csak az egy Kultsárt tudom végig 
olvasni", — írja Farkas Józsefhez Guzmics.3 Egy másik 
levélben ezt írja neki : „Talán tudod, hogy Kultsár a szerzet 
elosztása előtt Benedictinus volt. Erről emlékezvén vittem 
magammal két pint Bársonyosi bort, mely a mi Ítéletünk sze-
rint többet ér a Somlainál, hogy Kultsár volt szerzetességére 
emlékeztetném." 4 

Kultsár elfogulatlanságára jellemzők a következő sorok: 
„Hazánkban a Törvény szépen egyezteti a külömbféle Val-
lásokat s ezen egyezésnek köszönhetjük, hogy nem tsak a 
tsendes békesség és barátság uralkodik a Felekezetek között, 
hanem egymásnak sorsát szívükre veszik, s ha nem segít-
hetnek is rajta, legalább részvételük által enyhíteni igyekez-
nek . . . Mi szerentsénknek tartjuk, hogy a Hazánkban ural-
kodó költsönös tiszteletnek és barátságnak bizonyságára e 
munkát megemlíthetjük." (Deáky Gedeon : Tisztelet oltár. 
VII. Pius pápa a protestáns szerzőt megjutalmazta).5 Nem 
volt szabadkőműves, nem követte Bajzáék mindent leki-
csinylő irányát. 

Mély hazaszeretet párosult benne királytisztelettel. Tes-
testől-lelkestől magyar volt, de erős nemzeti érzésével min-
dig össze tudta egyeztetni az uralkodóház iránti hűségét, 
ragaszkodását is. Érdeklődési köre kiterjedt mindenre, ami 
magyar. Társalgásban, levélben, újságban, könyvben, röpirat-
ban mindig csak egy csendül ki : műveltség-nemesítette nem-
zeti lélek. Ez volt jelszava, ezért áldozta fel életét. Buzdít, 
dicsér, magasztal, de néha a lemondás fájó hangja vegyül 
belé. Keserves gúny csendül ki azokból a sorokból, amelyek 
„A Nationalismustól Duellum" című hír végét bezárják : „Ne 
káromolják . . . a Németek a Magyart durva és vad Nemzet-

2. u. o. 1821. I. 49—50. I. 
3. Irodalomtörténeti Közlemények. 1909. 67. 1. Adattár. Közli; Dr, 

Révai Sándor. 
4. u. o. 89. 1. 
5. H. K. T. 1816. 11. 213—214. 



nek, mert ime annyira ment már a kulturánk, hogy Nemze-
tiségünkből is kivetkezni dicsőségnek tartjuk . . . " 6 Ezek a 
szavak csak izzó magyar szívből fakadhattak ! Mindenütt ott 
van, ahol segíteni, támogatni kell. Csak egy szempont vezeti, 
hogy használjon a nemzet egyetemességének. 

Műveltsége széleskörű volt. Több nyelven beszélt. Ha-
talmas könyvtára minden irányú érdeklődésnek bizonyítéka. 
Szerette a történelmet és innen merített bátorítást, kitartást 
a csüggedés óráiban. Nem költő nem is író, hanem szellemi 
irányító. Mindent legyőző törhetetlen akarata nein ismert 
határt jelszavának megvalósításában. Bejárta a külföldet, 
látta a magyarság elmaradottságát, letörését, de érezte nem-
zete többre hivatottságát és küzdött, szervezett, irányított, 
újságot szerkesztett, hogy Széchenyi szellemében, de őt 
megelőzve, rátapintson a fájó sebre és orvosságot mutasson. 
Ezért akart egy személyben költő, író, szerkesztő, színház-
igazgató, nyelvész, szellemi vezér lenni. Felemeli szavát a 
magyar zene, tánc, régi emlék, szokás, ruha érdekében. 
„Hihető, hogy az öltözet a nemzeti charactert bélyegez, hi-
hetetlen tehát, hogy azon nemzet el ne fásuljon, melly a 
nemzeti öltözettől idegenkedik. A dénationalisât Nemzet pe-
dig valóban rossz Nemzet. Hihető, hogy nem tsak a vaktá-
ban való követés s az idegenek majmolása vette rá a Ma-
gyarokat : hanem az elpuhultság is, hogy testjöket ne derékban 
kössék meg, hanem nyakokba, járom gyanánt hámot vesse-
nek."7 Nagyszerű érzéke volt a régi értékek iránt. Mindig 
kutatott utánuk és nem riadt vissza anyagi áldozatoktól sem.8 

Vendéget szívesen látott házánál. A vidékiek előtt min-
dig nyitva állt ajtaja : magyaros vendéglátása messze földön 
ismert volt. Sok anyagiakban megszorult ismerős kereste fel 
és nem távozott üres kézzel. Pénzét sohasem féltette nemes 
célra feláldozni. Barátaihoz igaz szeretettel és megbecsülés-
sel vonzódott. Nem kereste az ellentéteket, inkább áthidalni 
igyekezett azokat. Ha elfordultak tőle, nem a megszólás, 
megvetés, lenézés volt részéről a válasz, hanem a csendes 
hallgatás. 

(j. H. M. I. 1 tíő—ö. 1. 
7. H. M. 1819. I. 84. 1. 
8. Dr. Récsey Viktor: Révai Miklós levelei Paintner Mihályhoz. 

77—78. 1. Budapest, 1898. 



A haladás hive volt, de a megfontolt konzervatív szem-
pontokra támaszkodva, míg a gyors fejlődést hirdető elvek-
től elfordult, mert veszedelmesnek látta őket. Ez a nyugodt 
kimértsége sokakban a kétszínűség, határozatlanság vádját 
ébresztette fel. Nem tudtak beleilleszkedni a középút gon-
golatvilágába, pedig az helyesnek bizonyult. Ezért érte any-
nyiszor támadás. 

Az elkövetkező események megítélésében optimista volt. 
Bízott a nemzet újraéledésében és remélt a nehézségek le-
küzdésében. Reményét nem törte meg a látszólagos siker-
telenség, vagy az események megváltozása. Éles megvilágí-
tásban állítja elénk Kultsárt a színház érdekében folytatott 
küzdelme. Amikor mindenki lemondott, ő optimista maradt. 
Állandóan mondogatta barátainak, hogy a pesti német szín-
ház épülete összedűl.9 1847 február 6-án teljesült Kultsár 
István jóslata : „Meglássátok összedűl a német színház ! Haj-
nalban négy és öt óra közt a színház teljes lángokban állott".10 

Nem volt politikus. Újságjában is minden megjegyzés 
nélkül vette át a politikai eseményeket. Igaz, kötötte a cen-
zúra, de a baráti körben is szívesebben hallgatta az iro-
dalmi tárgyú beszélgetéseket. „Politikai lapszerkesztő létére 
nem igen beszélt politikáról, hanem annál örömestebb hall-
gatta, ha vendégei irodalmi dolgokról vitatkoztak, vagy ha 
Bihari egy szép nótát húzott."11 Nem volt hiú, és nagyra-
vágyó, csak egy gondolat szomorította, — hogy nem hagy 
maga után követőt.12 

Felvetődik a kérdés : kortársai milyennek ismerték 
Kultsárt ? A felelet tárgyilagosságát az a viszony adja meg, 
amely Kultsár és kortársai között volt. Erről az előző feje-
zetben már írtam. 

Kazinczy 1814-ben Kissnek ezt írja Kultsárról: „igen 
nemes-lelkü, de felette rendes gondolkozású . . ." 13 Kazinczy 
Szentmiklóssy Alajoshoz írt levelében ezt olvassuk : Kultsárt 
én hazafiságáért nagyon szeretem, de én is ismerem azt a 

9. Bánóczi József: Kisfaludy Károly és munkái. 196—197. 1. Buda-
pest, 1832. 

10. Rakodczay Pál : Egressy Gábor és kora. 358. 1. Budapest, 1911. 
11. Gyulai Pál.: i. m. 63. 1. 
12. Váczy János : i. m. Vll. 402. 1. 
13. i. m. XI. 340. 1. 



gyengét benne, hogy ő mindenkihez szives és nyájas akar 
lenni s minthogy nyájas akar lenni, azonban bántani is sze-
ret mást, szembe édes s nyilait titkon lövi." 14 Amikor Ka-
zinczy elhidegült Kultsártól és a bírálat miatt megsértve 
erezte magát, ilyen szavakra fakadt: „Csak az fáj, mikor 
Kultsár kél ellenem s tudás nélkül petyeg és mégis kevé-
lyen."15 

Érdekesen jellemzi Kultsárt Toldy : „Talentoma és íz-
lése kevés, tudománya több, hazafiúi önfeláldozó buzgósága 
legtöbb. . ."16 Toldy részéről a bírálatban fájó emlék is ve-
gyül, mert tagja volt Bajza körének is. „. . . szegény, sze-
gény silány buzgalmi, sajnálom őt (Kultsárt), mondja róla az 
ifjú óriás",17 Bajza, aki „talányok hónába . . . érzés nélkül" 
kísérte barátja koporsóját a sírig.18 

„Mondatik Kultsár életére az is, — írja Karacs Teréz, 
aki látta és ismerte, — hogy hiu és tömjénezést kedvelő 
volt. Cáfoló nem akarok lenni, de figyelmem ezt nem fedezé 
fel az egyszerű öregben. Szerette maga köré gyűjteni a 
befolyásos és okos egyéneket, kik által, úgy hitte, használ-
hat a fejlődő irodalomnak és irodalom munkásainak.,,19 

Milyen volt külseje ? „Eleven nagy szeméből lelkese-
dés sogárzott, magas homloka mögött hazafias gond honolt".20 

„ . . . . nemes tekintettel ült fel naponként tanítói székébe, 
arcza csinos és válogatott öltözete."21 Középtermetű és hí-
zásra hajló volt. Ezért gúnyolja ki Bajza : „. . . az ő elméncz-
sége oly nagy bajjal fordul, miként ő, hasa s gravitása mi-
att."22 Gróf Dessewffy Kazinczyhoz írt levelében szépen em-
lékezik meg az öregedő újságíróról : „Kultsár hólepte fejé-
ben sok becses kellemetesség és világosság töndöklik."23 

14. Gulyás József: Kazinczy Ferenc ismeretlen levelei. Irodalom-
tört. Közi. 4a. 275. 1. 

15. Váczy J.: i. m. XV. 433. 
16. Toldy Ferenc : Irodalmi társasköreink emlékezete. Kisfaludy-. 

Társaság Évlapjai. 1875. 214. 1. 
17. Szekfii Gy.: Három nemzedék . . . i. m. in. 1. 
18. Badics Ferenc: Bajza József összegyűjtött munkái. VI. 189. 1. 

Budapest, 19U0. 
19. Karacs Teréz: Kultsár István életéhez. Figyelő. XXI. 139—142.1. 
20. Bánóczy : i. m. 196—7. 1. 
21. Magyar Hazai Vándor. 1839. IX. 
22. Badics: i. m. VI. k. 77. I. 
23. Váczy : i. m. XVII. 538. 1. 



VIII. Az élet alkonyán. 
Kultsár életének utolsó állomásához érkeztünk el. Vé-

gigkísértük egy nemes lélek szellemi, lelki fejlődését, mely 
egyre tette fel élet-küzdelmét, egy cél lebegett előtte : mű-
veltségtől átitatott nemzeti lélek. Nagy műveltsége és a nyu-
gati szellem hatása alatt érlelődött meg lelkében nemzet-
mentő gondolata, melyre mindenét feláldozta, melyért küzdött, 
melyért minden nehézséget szívesen vállalt. 

írói munkássága a 20-as évektől egészen jelentéktelen. 
Néha egy-egy epigramma jelenik meg tollából. Karolina 
Augustat koronázásakor ódával köszönti a H. M.-ban. A 
hosszú, százados útakon futó bolygóhoz, melynek megjele-
nése örömöt okoz, hasonlítja a királynőt. A nemzet mindig 
hű volt királyához, az is marad. 

Augusta! kedvezz, mint kegyes Asszonyunk, 
S forró szerelmünk lángba eredtt hevét 
Fogadd el. Uj frigy támadt hiost. 
Téged Anyát, fiaid sóhajtunk.1 

Tudományos érdeklődésének lett az eredménye, hogy 
a Jenai Ásványtani Társulat tagjának választotta. Kevés ma-
gyar dicsekedhetett ezzel a kitüntetéssel.2 Annak a hosszú 
küzdelemnek hullámai, mely Bessenyeivel megkezdődik, csak 
most csilapodtak le. Amiért oly sokat áldoztak és dolgoztak 
á nemzet jövőjét féltő hazafiak, amiért a rendek annyit fára-
doztak, most megvalósult. A munkából Kultsár is kivette a 
részét. Az anyagi támogatás mellett a betű hatalmát is meg-
mozgatta a nagy cél érdekében. Az Akadémia végleges ter-
vének kidolgozására a nádor gróf Teleki József csanádi fő-
ispán elnöklete alatt 22 tudós, nagytekintélyű, előkelő fér-

1. H. M. 1825. 11. 400. 1. 
2. Sas Andor : Schedius követő magyar természetíilozófusok a 

romantikus Jenában. Egyetemes Phil. Közi. 1914. 



fiút bízott meg, akik között Kultsár is ott volt. Amikor a 
betegeskedő öreg meghallotta kinevezését, örömmel és a 
jövőbe tekintő szemmel mondta Toldynak : „Nem mi öregek 
vagyunk meghivatva az uj kornak ez institutioját megter-
mékenyíteni: az ifjú ivadékra néz e teher és becsület: ne 
feledjétek, hogy az csak ugy fog reátok is diszt sugároztatni, 
ha tőletek kap."3 

Jól érezte Kultsár, hogy reá már nem vár munka. 
1828 március 15-én volt az első összejövetel, amelyen nagy 
betegsége miatt már nem tudott megjelenni. 

Betegeskedése a 20-as évek elején kezdődött. Máj- és 
lép-baja volt. 1823-ban olyan erős rohama volt, hogy a halá-
lát várták. Mivel kezelőorvosa, a hires Kovács, nem biztatta, 
megvalósította régi tervét. Feleségül vette hűséges ápolóját 
és gondozóját, Perger Annát, hogy vagyonával jutalmazza 
jóságát. A halál azonban még korainak találta az időt. Guz-
mics írja Farkas Józsefhez : „tudod-e, hogy a vén Kultsár 
megházasodott ? Már derék, járókelő s beszélő gyermeke 
van !" Ez a fiú fogadott gyerek volt és nem élte túl sokkal 
Kultsárt ; szerencsétlen esés következtében meghalt. 

Meleg, családi ünneplésben részesítették a 60 éves, 
megőszült újságírót. Kultsárt Vitkovics költeménnyel kereste 
fel. 

„. . . Nékem fő gondom, hogy Te sok évig élj, 
Hitvesed és Te fijad kivánják s régi Barátid, 
Azt velem a haza is : mennyi ok élni soká ! 
. . . Élni soká, Isten akarja, Te fogsz 
. . . Egrit hát asztalra hozass, örömünkben igyunk ma.. ."4 

Hiába jósolt a költő még hosszú életet. A Hazai és 
Külföldi Tudósítások 1828. „Szent György Hava 2-dik napján" 
gyászkeretben jelent meg. Kultsár már korábban beteges-
kedett. A tél szeszélyes időjárása, március bizonytalan, ned-
ves levegője súlyosbította betegségét. Rövid szenvedés után 
március 30-án a déli Úrangyala mellett megszólalt a lélek-
harang is, hogy hirdesse Kultsár Istvánnak, egy lázas, érté-
kes életnek elmúlását. A gyászkeret alatt Vitkovics versbe-
szedett sorai hirdetik a halált : 

3. Toídy Ferenc : Irodalmi arcképek és szakaszok. Budapest, 1873. 
91. 1. 

4. Vitkovics M.; Kultsár Istvánhoz hatvanadik születésnapjára. H. 
M. 1827. II. 177. 1. 



Durva Halál, veszedelmes Alak! nem tudsz könyörülni? 
Öldöklő kezeid fegyvere sujta felénk! 

A Haza veszt, mikor a Nagyok is s a Jók is elesnek; 
S nem támadnak elő ollyanok : a Haza veszt. 

Ezután Horvát István méltatja magasztaló szavakkal 
Kultsárt : „Nagy volt az a megilletődés, mellyet Kultsár Ist-
ván halálának a hire Pest és Buda Városoknak lelkes lako-
saiban okozott s ugy hiszem — Magyar Hazánk minden ré-
szei közösen fogják velünk érezni azon sajnos részvételt, 
mellyet illy megkülömböztetett érdemű Magyarnak elszen-
deredése gerjeszthet a Tudományt és Nemzetiséget betsülni 
tudó nemesebb keblekben." 

A temetés április elsején délután négy órakor volt. A 
szertartást Horváth János felszentelt püspök végezte. Nagy 
volt a részvét. A Magyar Tudós Társaság, az Egyetem és a 
középiskolák tanárainak és diákságának küldöttsége nagy-
számú közönség jelenlétében kisérték ki Kultsárt utolsó út-
jára a plébánia kriptájába. Egykori nevelő-rendjét, amelynek 
egy ideig maga is tagja volt, Guzmics Izidor képviselte.5 

Czinke hosszú versben siratja el és méltatja barátját: 
„Nézz le ditső Árnyék szived kedvelte Hazádra, 
Kultsár! Halál tsak idő pertze. Te élni menél. 
Nagy szó : élni menél ! . . . 
. . . Te megszűntél halni ! . . .7 

Szántay József is versben önti ki panaszát: 
„. . . a Virtus, Szeretet s Jóság példája nem él már ! 
. . . élni marad jó hired századokig még, 
Szivünk oszlop lesz, melly mindig hivleli fennen: 
Kultsár bölts Hazafi, Nyelvgyám és nemzeti disz volt."6 

Az Akadémia is melegen emlékezett meg róla 1830-ban 
egy teljes ülés keretében. 

# # # 

Végigjártunk egy küzdelmes, lázas élet minden állomá-
sát. Kerestük a célkitűzést, mely irányította és megfigyeltük: 
mennyit valósított meg belőle. Az eredmény nagy és érté-

5. Zoltvánv L. Irén: Guzmics Izidor életrajza. Budapest, 1889. 
219. 1 

6. H. M. 1828. II. 294. 1. 



kes, mert nemcsak közvetlen környezete élvezte a fáradsá-
gos munka gyümölcsét, hanem hatása a messze jövőbe is 
kihatott. A csendes, szerény élet nem zárult a sírnál, hanem 
eszméi, tervei megtermékenyülve, új hajtást fakasztottak a 
bontakozó magyarság életében. Nemes, önfeláldozó példája 
sokáig ott égett mintaképül a kibontakozást kereső ifjak 
előtt. Hazaszeretete, királytisztelete mindenki előtt híres 
volt. Nem a nagy tettek századokba nyúló emlékei hirdetik 
emlékét, nem nagy irodalmi alkotás hordozza büszkén nevét, 
„hanem — Toldy szavait idézem, aki kortársa volt, sokat 
látta s megtisztulva, az eredményeket leszűrve hozta meg 
ítéletét — egy összes munkás élet, mely korában a nemze-
tiség és irodalom ügyét, tollal, szóval, tettel és áldozattal 
hatályosan és sikerrel ápolta és előmozdította, joggal tart-
hat a maradék hálás emlegetésére . . . Kultsár István az ér-
dem cimmel nem utolsó helyet követelhet magának a nem-
zet Pantheonában."8 Igen, ezen az alapon érvényes Szekfü 
Gyula találó megállapítása: Kultsár István „a magyar iroda-
lom önzetlen napszámosa" volt. 

7. u. o. 1828. I. 217—218. 1. 
8. Toldy Ferenc : Irodalmi arcképek . . . í. m. 84. L 



Irodalom. 
Kultsár István művei: 

Bajnoknék levelei Ovidiusból. Első levél, mellyel 1789-dik 
esztendőnek kezdetére Mélt. Grófné Grassalkovich Anna 
asszonynak, Mélt. Gróf Vitzai Mihály élete párjának 
kedveskedni kivan. Komárom. Weber Simon Péter bet. 

Laudonnak Nádorfej érvári Győzedelme. Szerzette Kultsár 
István, a Szombathelyi Királyi Iskoláknál a Szép Tudo-
mányoknak Öregbik Királyi Tanitója. Szombathelyen, 
1790. 48. 1. 

Török Országi Levelek, mellyekben II-dik Rákótzi Ferentz 
Fejedelemmel Bujdosó Magyarok Történetei más egyébb 
emlékezetes dolgokkal együtt barátságosan előadatnak. 
Irta Mikes Kelemen, az említett Fejedelemnek néhai ka-
marása. Most pedig az eredetképpen való Magyar Kéz-
írásokból kiadta Kultsár István, az Ékesszólásnak Taní-
tója. Szombathelyen. Nyomtatta Siess Antal József, 1794. 8. 

Pray György Magyarország történetírójának emlékezete XXVL 
novemb. MDCCCI. Pesten, Trattner Mátyás Betűivel. 

Magyar Ország Históriája. Gebhardi Lajos Albert munkáiból 
magyarázta Hegyi József, megigazította és 1803-ig foly-
tatta Kultsár István, I—IV. Pesten, Trattner Mátyás be-
tűivel 1803. Méltóságos Gróf Tolnay Festetics György 
tsászári királyi valóságos Kamarás Urnák Ő Nagyságának. 

Krónika. A Mohátsi veszedelemtől a Bétsi Békülésig Magyar 
Országban, Erdélyben, Havasalföldön és Moldvában tör-
tént dolgokról. — „Nem tud Hazánk az homályok után 
napfényre derülni, amit fájlaljon és féljen, örökre va-
gyon." Szabó Dávid. — Pesten, Trattner Mátyás betűivel, 
1805. 

Hazafiúi Javallás Magyar Nemzeti Theá^rom építéséről melly 
egyszersmind a Fejedelmi szövetség Győzedelmének és 
a Három Felség Pesten létének emlékeztető jele légyen. 



Pesten, Trattner János Tamás betűivel. Költ Pesten, 
Octob. 25-ik napján, 1814. Kultsár István a Magyar Nem-
zeti Theátrom Igazgatója. 

Buzdítás a Nemzeti Theátrom felépítésére. Pesten, Trattner 
János Tamás betűivel. 1815. ápr. Kultsár István, a M. 
Theátromnak Igazgatója. 

Nemzeti Újság, mellyet Hazai Tudósításokból a Magyar Nem-
zetnek Köz javára irt és kiadott Kultsár István 1806— 
1808. Ezután Hazai és Külföldi Tudósítások. 1808—1829. 

Hasznos Mulatságok 1817—1829. 

Felhasznált könyvek, folyóiratok, kéziratok: 
Abafi Lajos : Pályám emlékezete. Budapest. 
A komáromi főgimnázium irattára. Cathalogus ab anno 1701 

usque 1784. (kézirat). 
Alapi Gyula : Kultsár István 1760—1828. Komárom, 1914. 
Antiquarium monasticum ab anno 1647 usque 1834. Pannon-

halmi levéltár (kézirat). 
A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története. XIV. k. Bu-

dapest. (V. 1916, XI. 1921.) 
Badics Ferenc: Bajza József összegyűjtött munkái. Buda-

pest, 1900. 
Balla Károly : A Magyar Nemzeti Tánczról. Tudományos 

Gyűjtemény. 1823. VII. 
Bánóczi József : Kisfaludy Károly és munkái. Budapest, II. 

k. 1882. 
Bausz Teodorik : Kultsár István élete és működése. Komá-

romi gimnázium Értesítője, 1902—1903. 
Bausz Teodorik hagyatéka. Pannonhalmi főkönyvtár. Bk. 

(kézirat). 
Bayer József: A magyar drámairodalom története. Buda-

pest. I—II. 1897. 
Bayer József : A nemzeti játékszín története. 1887. 
Csaplár Benedek : Révai Miklós élete. Budapest, 1889. 
Csaplár Benedek: Révai tanári küzdelmei Esztergomban. 

Abafi Figyelő. 24. 
Császár Elemér: Kisfaludy Sándor. Budapest, 1910. 
Császár Elemér : Mikes Törökországi Leveleinek keletke-

zése. írod. Közi. 5. 



Császár Elemér: Verseghy Ferencz élete és müvei. Buda-
pest, 1903. 

Czeizel János : Kazinczy tudományos tollharcai.Jrod. Közi. 39. 
Erdélyi Pál : A komárommegyei Kultsár-könyvtár. Magyar 

Könyv Szemle. 1886. 
Esztergomi gimnázium irattára (kézirat). 
Ferenczy József: A magyar hírlapirodalom története 1780—• 

1840. Budapest, 1887. 
Gálos Magda: Juranits László levelei Batsányi Jánoshoz, 

írod. Közi. 43. 
Gulyás József: Kazinczy Ferenc ismeretlen levelei. írod. 

Közi. 43. 
Gulyás József : Kazinczy Ferenc ismeretlen levelei Szent-

miklóssy Alajoshoz. írod. Közi. 43. 
Gyulai Farkas : A megtámadott Kazinczy. írod. Közi. 5. 
Gyulai Pál : Vörösmarty életrajza. Budapest, 1900. 
Guzmics Izidor : Révai Miklós pályája. Tud. Gyűjt. 1830. II. 
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