
TAXNER-TÓTH ERNŐ 

A VILÁG VÁLTOZÁSAI A HAZAI 'S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOKBAN 

I. 

„Aristocraták vagyunk, 's a' novus homoktat csak úgy szeretjük, ha azt nem kell 
nekik emlékeztetve mondanunk... kentek miatt az ember Úr sem lehet..." Kazinczy 
Ferenc írta e meglepő sorokat 1825. június 30-án Dessewffy József grófnak. Eltöp
renghetünk azon, milyen bonyolultak lehettek a társadalmi viszonyok a tizenkilence
dik század elején, ha a korábban szabadkőmives társai között egyenlőséget kereső, a 
börtönben teljes kiszolgáltatottságot tanuló, felvilágosult szellemű Kazinczy ilyesmit 
írt. Eltöprenghetünk akkor is, ha tudjuk, hogy az arisztokrata szó Kölcseynél néha 
egyszerűen nemest jelent — ellentétben az oligarchiának nevezett főnemességgel. 
Tény, Kazinczy felesége (szegény) grófnő volt, de ami talán ennél is fontosabb, csa
ládja a birtokos nemesség azon rétegéhez tartozott, amely szinte összeolvadt a kevés
bé gazdag főnemességgel. Érdekes itt egy pillanatra megállni: egyfelől a liberális 
Széchenyi István vagy Károlyi György gondosan tartotta a távolságot; másfelől a hoz
zájuk hasonló mágnásokra több-kevesebb bizalmatlansággal tekintettek olyanok, mint 
Kölcsey vagy Deák. Köztes helyet foglalt az a réteg, ahová Dessewffy vagy — a 
Kölcsey által sokáig méltóságos bárónak nevezett — Wesselényi számította magát. A 
fiatal Kazinczy előtt azonnal megnyíltak és később is nyitva álltak a főúri paloták, s 
anyagi helyzete lehetővé tette, hogy a Bécs és Erdély határolta térségben utazgasson, 
könyveket, folyóiratokat, sőt — olcsóbb — képzőművészeti alkotásokat vásárolhas
son, így sem kizárt, hogy a bevezető mondat áttételesebb, mint föltételeznénk: Kazinczy 
gondolhatott a szellem arisztokráciájához való tartozásra is, főleg pedig arra, hogy 
az embert „Úr" volta elsősorban korlátozza és kötelezi. Viselkedési formákat kény
szerít rá, a magas ízlés igényét állítja elé, s minden erejével, tehetségével szolgálnia 
kell a közjó elősegítését. Ilyen szolgálat (ha kap és megfizetik is!) hivatalok vállalása; 
üyen szolgálat az irodalom művelése — akár anyagi áldozatok árán. 

Kultsár István alapvetően más társadalmi közegben született és más körülmények 
között élt. Hasonlóan a pesti (Dugonics, Révai, Schedius, Virág, Fejér, Horvát István, 
Vitkovics, majd Vörösmarty) és a bécsi (Decsy Sámuel, Pánczél Dániel, Igaz Sámu
el, Márton József) értelmiségiekhez, a nemesi cím (amivel egyébként az említettek 
közül többen nem is rendelkeztek, illetve nem tudták azt bizonyítani) semmi köny-
nyebbséget nem hozott az életébe. Ahogy mások a református vagy az evangélikus 
egyháznak, úgy ő egy szerzetes rendnek köszönhette tanultságát. Később — a bencé-

Kazinczy Ferenc Levelezése. Kiadta: VÁCZY János. XIX. k. 361. 
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sek feloszlatása után — tanári, majd nevelői munkával kereste kenyerét. Tanítvá
nya, Festetics László (a Georgicont alapító György fia) társaságában 1796-ban ke
rült Pestre. Fordításai és történelmi érdeklődése adták neki az írói rangot. Festetics 
László kíséretében 1803 végén hosszú külföldi útra ment, s ezután tulajdonképpen 
befejeződött nevelői megbízatása. Más megélhetési lehetőség után kellett néznie. 

Horvát István naplójában 1805. március 23-án jelenik meg először a hír, hogy 
Kultsár „egy Hónapos Magyar írás" kiadására készül. Ennek a Hazafi című „hasz
nos írásnak" már a következő pesti vásárra meg kellene jelennie. Tisztázatlan, mi 
késztette e terv módosítására Kultsárt, miközben megtakarított pénzéből élt, s ebből 
még egy irodalmi pályázat díját is vállalta. Annyi bizonyos, kérdéseit megvitatta Ré
vaival, Schediusszal, Virággal, Verseghyvel, Horvát Istvánnal, Vitkoviccsal és nyilván 
a nyomdász-könyvkiadó Trattner János Tamással. Mindezek alapján 1805. december 
23-án hetente kétszer megjelenő újság tervével fordult lapengedélyért a helytartóta
nácshoz, amit 1806. január 10-én megkapott — igaz, korlátozott formában. Forrá
saink több vonatkozásban hézagosak, nem tudjuk például, Trattner vállalt-e valami
lyen kockázatot és a Festeticsek mennyi segítséget adtak. A korlátozás előírta, hogy 
Kultsár csak hazai híreket közölhet. Pest megye azonnal tütakozott ez ellen. Sérel
mét elutasították, mire újabb felirattal válaszolt, amihez Bihar, Fejér, Nógrád és Tol
na is csatlakozott. Az elutasítás először azzal érvelt, hogy elegendő, ha a bécsi Ma
gyar Kurir közli a külföld híreit, majd — miután a megyei tiltakozásokkal a magyar 
kancelláriának is foglalkoznia kellett — a helytartótanács 1807. október 31-én azt 
írta, hogy a lengyel felkelés és a francia—orosz háború hírei izgathatják a hazai fia
talságot. Kultsár Hazai Tudósítások című lapja ugyanis ekkor már a hivatalos tila
lom ellenére rendszeresen közölt külföldi híreket. 

Szép címet választott S. Varga Katalin a Hazai Tudósítások című összeállításának 
első fejezetéhez. Biztosan elnyerte ezzel Kazinczy túlvüági tetszését, és szó sincs ró
la, hogy a benne foglalt gondolatot Kultsártól elvitassam. Eszerint: „magamat itt az 
ország közepén a nemzet tanultabb részének számára, magyar újság írására határoz
tam." Ám a közölt válogatásból is kiderül, hogy Kultsár szándékának első fogal
mazásából hiányzik a „tanultabb rész". Vállalkozását mindenkinek szánta, mert úgy 
gondolta, az újságnak a nemzet egészéhez kell szólnia: az ezáltal „érti meg távullévő 

2 Dr. ALAPY Gyula, Kultsár István (1760-1828) és könyvtára. Komárom, 1928. 
HORVÁT István, Mindennapi. Kiadta: TEMESI Alfréd. Bp. 1967. 121. 

4U.o. 
Kultsár pályázatának első díját Kis János A Magyar Nyelvnek mostani állapotáról, kiműveltetése 

módjairól és eszközeiről (Pest, 1806) című munkája nyerte. A pályamunkákat Kultsár, Schedius, Virág, 
Révai és Verseghy bírálták el. 

6 Országos Levéltár (OL) Magyar Udvari Kamara. 1806: 115. sz. 
7 Pest megyei Levéltár. Közgyűlési jegyzőkönyv. 890. sz. 
8 OL 1575—1576. Magyar Udvari Kamara 1806: 5585. sz. és Pest megyei Levéltár Közgyűlési 

jegyzőkönyv 1806. 687. sz. 
Hazai Tudósítások. Válogatta, szerkesztette, az előszót és jegyzeteket írta S. VARGA Katalin. Bp 

1985. 
10 S. Varga Katalin modernizálta a helyesírást. 
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embertásaink állapot jókat, és maga sorsát képzelvén bennök örömre, vagy szánako-
dásra gerjed. Azáltal tudja meg a' polgári társaságoknak változásaikat... ismeri meg 
az emberi találmányokat, féradságos igyekezeteket..."; tanulja meg a „gazdaságot job
bítani, 's a' kereskedést jól intézni..." így szokja meg „az országban lévő dolgokat 
nem késő és homályos hírekből, hanem meghatározott értelmes tudósításokból merí
teni..." A tudás alapkérdés: „Volt idő, midőn a' magyar volt Európa előtt a' vitézség
nek példája. Most a' tudományokban és nemzeti tsinosodásban vetekednek a' nem
zetek...,, Ez utóbbi megállapítás talán mosolyt is fakaszthatott, hiszen megfogal 
mázasakor — 1805. december 31 -én — javában zajlottak a háború eseményei. Ugyan
akkor figyelemre méltó, milyen kis jelentőséget tulajdonított Kultsar — jóval a ne
mesi fölkelés kudarca előtt — a magyar vitézségnek; milyen nagyra tartotta a fclvi 
lágosodás által óhajtott felemelkedést. Említésre érdemes, hogy e sorokat a lapenge
dély kiadása előtt írta, ezért célozhat arra, nem csupán hazai híreket akar közölni. 

A következő előfizetési fölhívás részletesen ismerteti, miről szól majd a levélként 
szétküldésre kerülő lap. Újságlevelekről beszél, részben, hogy ezzel is növelje tudósí
tásai személyességét; részben, hogy megnyerje azokat, akik nem vállalkoznának könyv 
terjedelmű folyóirat elolvasására, s annak drágaságától is visszariadnának. Nem ez 
az első magyar újság, s párhuzamosan változatlanul megjelenik a bécsi Magyar Ku
rír — a pesti, pozsonyi, bécsi és más német lapokról nem is beszélve. A vállalkozás 
léte tehát azon múlott, sikerül-e Kultsárnak új olvasókat toboroznia. ígérete szerint 
lapja élén a közélet hírei állnak, ezt a közjót elősegítő intézkedésekről szóló beszá
molók követik, majd a gazdasági szempontból hasznos új találmányok, munkamód
szerek, szerszámok ismertetése jön. A huszonhat részre tagolt terv soha nem valósult 
meg teljesen. Például a pesti főtörvényszék ítéleteit vagy nem lehetett nyilvánosság
ra hozni, vagy a szerkesztő nem ítélte azokat elég érdekesnek. 

Nem kerülheti el figyelmünket, hogy a literatúra (irodalom) szó nem fordul elő se
hol. Kultsar a népszerű „Tréfás történetek és mondások" után kíván csak valamit kö
zölni a „magyar ékesszólásnak mind verses, mind folyobeszédu" példáiból, majd egy 
kis nyelvészetet ígér. A valóságban ennél nagyobb szerepet kaptak a „szép mestersé
gek", s ami talán meglepő, ezeken belül a képzőművészetek. Érdekes, hogy amikor 
tíz évvel később Kultsar bejelenti a Hasznos Mulatságok című „Toldalék" (mellék-

*• lap) indítását, akkor sem használja a literatúra szót, noha fő helyre a magyar nyelv 
szolgálatát és a könyvek ismertetésének szándékát helyezi. A pesti értelmiség alap
vető gondja az volt, hogyan harcolhatja ki a tudás, a szellemi munka megbecsülését 
abban a feudális rendszerben, amely a tanítást, az írást, a művek megalkotását haza
fias kötelességnek tekintette. S ezzel többek között a birtokából élő Kazinczy, Kisfa
ludy Sándor vagy Széchenyi véleménye is megegyezett. Az értelmiség előtt két út állt: 
az udvar szolgálata, amely II. József idején reményekre is jogosított, később egyre 
nehezebbé vált, a tízes évek közepétől pedig a szellemi függetlenség teljes föladását 
kívánta. így a többség a másik lehetőséget választotta, amely a magyar nemzeti ér
dek érvényesítéséhez kötötte egyéni és közös sorsukat. Mint arra Bíró Ferenc rámu-

1 Hazai Tudósításé* i. m. 17. 
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tátott, a magyarnyelvűség a művelődés demokratizálását hozta magával, az értel
miség által fennen hirdetett alkotmányos jogok pedig viszonylag széles körnek bizto
sítottak választási, politizálási lehetőséget. A felemelkedésnek ahhoz az arisztokra
tikus eszményéhez, amit a jozefinizmus képviselt, s amit Kazinczy „magas" eszmé
nyei jelentettek az irodalmi-művészeti ízlés terén, Magyarországon hiányoztak az 
anyagi feltételek. A szellemi munkájának értékesítési lehetőségétől függő értelmiség 
döbbent rá — először öntudatlanul —, hogy a polgárosult életforma kialakulásának 
anyagi-gazdasági fejlődése az ismeretek terjesztésének és befogadásának szélességé
től függ. Legfontosabb feladatuknak az ismeretek terjesztését, az olvasók számának 
gyarapítását tekintették. 

n. 

1805 — amikor Kultsár István lapalapításra gondolt — eseménydús év volt a na
póleoni háborúk súlyos válságával küszködő Habsburg Birodalom történetében. Ta
vasszal Oroszország és Anglia szövetkezett Napóleon ellen, s augusztusban Ausztria 
csatlakozott hozzájuk. E hónap végén I. Ferenc összehívta a magyar országgyűlést, 
de hadserege még az első ülés előtt súlyos vereséget szenvedett Ulm mellett. A kap
kodó kormányzat pénzt és katonát akart, az önállósított Udvari Haditanács a magyar 
nemesi fölkelés összehívását kérte. A király szükségesnek látta, hogy engedményeket 
tegyen: elfogadta a nyelvi törvényt, beleegyezett, hogy az országgyűlési és kancellá
riai iratok kétnyelvűek legyenek, a megyei törvényszékek magyarul ítélhessenek. 
November 12-én Napóleon bevonult Bécsbe, a francia csapatok átlépték a magyar 
határt is, Davout marsall fölszólította hazánk fiait, hogy ne álljanak ellen. December 
2-án újabb súlyos vereség érte a birodalmat Austerlitznél, s 26-án I. Ferenc megalá
zó feltételekkel békét kötött Napóleonnal. 

Horvát István — ismereteink szerint ekkoriban a pesti fiatal értelmiség jellegzetes 
képviselője — dühösen írt a „Magyar Országi Hertzegek, Grófok, és Bárók" ellen 
idézett naplójában — hozzátéve: „ámbár iszonyú sok jószágot bírnak, mégis már szá
zadoktól fogva semmit sem szánnak az ország boldogítására képtelen jövedelmeik
ből". Ezzel kapcsolatban még a nagybirtokok kisajátításának a gondolatát is fölve
tette. Talán már az a hír is eljutott Pestre, hogy Napóleon le akarja mondatni I. Fe
rencet a „római szent birodalom" császárának címéről, de meghagyná neki Magyar
országot. Horvát és néhány más magyar előtt is fölvillant ekkor a harmadik út, 
amelyről még nem lehetett tudni, mennyire viszi tovább a francia forradalomban ki-

12 BÍRÓ Ferenc, Nemzet, nyelv, irodalom. ItK 1984. 558—577. 
13 GERGELY András, Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok. Bp. 1987. 138—143. Itt talál

juk: ,3a figyelembe vesszük, hogy a nemességnek körülbelül 85%-a, a lakosságnak pedig kevesebb mint 
fele volt magyar, úgy a magyar anyanyelvűek legalább tíz százalékát kell a politikai jogokkal legalábbis 
elvileg rendelkezők csoportjához számítanunk." (140.) 

14 HORVÁT I. i. m. 242—244. 
15 HORVÁTH Mihály, Huszonöt év Magyarország történelméből I. k. Genf, 1864. 10—13. 
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vívott jogokat, s mennyire veti alá a nemzeti érdeket Napóleon politikájának. 1807. 
január 8-án úgy írt Horvát naplójában a francia császárról, mint aki a legtöbbet tet
te saját hazájáért. 1809. július 1 -jén is Napóleon győzelmére gondolhatott, amikor 
a következőket írta: „Miért szenvedjük mi a' koron, midőn az ellenség nem ellenünk, 
hanem az Uralkodó Nemzetség ellen küszködik?" A gőgös földesurak fő félelme, hogy 
kevesebb robotot kapnak jobbágyaiktól. „Int az idő, hogy Constitutionknak szennye
it rólunk is lemossa az emberiség, s könnyebben kipihegtessük a mindenféle embere
ket tápláló földművelőket,.. így nem félhetne a Magyar Nemes inkább jobbágyától, 
mint az ellenség pusztításaitól..." 

A birodalom gondjai nyilván szerepet kaptak a Hazai Tudósítások lapengedélyé
nek a kiadásában. A lap szellemében pedig többé kevésbé tükröződnek a Horvát nap
lójából kiolvasható remények, illetve azok közül inkább azok, amelyek a monarchia 
központjának Magyarországra helyezésére vonatkoztak. Horváth Mihály részletesen 
szól arról, hogy miután I. Ferenc az örökös császári címről lemondott, fölmerült az 
a gondolat, hogy „Magyar és Csehország császára" lesz. Ezt Napóleon nem elle
nezte, s a bécsi tervek is ennek megfelelően készültek. Horváth Mihály szerint „az 
udvar első rangú publicistája, az e munkával megbízott Gentz Frigyes egy, augusz
tus 4-én 1806-ban kelt s Müller Jánoshoz intézett levelében" így írt: ,3écsnek meg 
kell szűnni székvárosnak lennie, a német államrészek mint mellék s határ széli tarto
mányok tekintendők, a kormány széke mélyen Magyarországba teendő át, s ezen or
szág részére egy új alkotmány készítendő. Magyarországgal, Csehországgal, Galíczi-
ával, s avval, mi még Németországból fennmaradt, még tarthatja magát az ember a 
világ ellen, ha akarja..." Ferenc azonban inkább az Ausztria császára címet válasz
totta — a magyar királysággal együtt. így az az 1806-ban komolyan mérlegelt terv, 
hogy a fővárost Bécsből Budára helyezzék, nem valósult meg, noha ésszerűsége mel
lett Horváth Mihály számos külföldi kortárs véleményét sorakoztatta föl. Napóle
on végleges vereségéig ez a remény — párosulva a gazdasági élet föllendülésével — 
mégis élt a magyar köztudatban, s még inkább élt Buda-Pesten, ahol a város német 
polgárságának saját művelődési intézményei — a színház, a folyóiratok, az újságok, 
a könyvkiadás — virágkorukat élték. 

Kultsár haláláig gondosan vigyázott, hogy a társadalmi ülemszabályokat betartsa, 
a felsőbb körökről tisztelettel írjon, s időről időre hűségnyüatkozatokat tegyen a ki
rály — de sohasem a kormányzat — mellett. Irodalmi kritikának is csak igen ritkán 
adott helyet, a társadalmi pedig teljesen hiányzik újságjából — márcsak a cenzúra 
miatt is. A lap szellemében azonban igen erőteljesen tükröződik annak a polgárvá
rosnak a gondolkodása, sajátos szemlélete, ahol megjelent. A szerkesztő kulcsszava a 
haszon, hasznosság. Majd a húszas évek közepétől etikai-füozófiai szinten Kölcsey, 
gyakorlati szellemben Fáy András, politikai értelemben Széchenyi viszik át a köztu-

16 HORVÁT I. i. m. 370. 
17 HORVÁT I. i. m. 424—425. 
18 HORVÁTOM, i. m. 10. 
19 HORVÁTH M. i. m. 12. 
20 HORVÁTH M. i. m. 15. 
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datba, hogy a haszonelv nem ellentétes a társadalmi-nemzeti kötelességtudattal. Nincs 
nyoma, hogy Kultsár átgondolta volna azt, míg a feudális rendszer a szolgálat és te
kintély hierarchiájára épül, a polgári értékrend alapja a minél nagyobb mértékben 
jövedelmező munka, tevékenység, teljesítmény. Újságja azonban maga is gazdasági 
vállalkozás, amelynek fizetőképes keresletre van szüksége. Olyan ismereteket kellett 
tehát kínálnia, amelyek hasznára válhattak értelmiségi és gazdálkodó olvasóinak; olyan 
példákkal kellett szolgálnia, amelyek a legégetőbb gondokra jobb megoldásokat kínál
tak. Közben pedig — korlátózott lehetőségei ellenére — a hazai, majd a külföldi ese
ményekről is tudósítania kellett; s nyilván anyagi okból egyre nagyobb teret adott a 
város és a királyi kamara üzleti érdekeit szolgáló hirdetéseknek. Ez utóbbi jelentősé
gére elsőnek a Georgicont létesítő Festeticsek, aztán a pesti polgárok, majd — meg
lepően nagy mértékben — a kamara jött rá. Szabadjon itt annyit előrebocsátani, hogy 
éppen a hirdetések tanúsága szerint, amikor a napóleoni háborúk után a bécsi gaz
daságpolitika egyre súlyosabb következményekkel járt hazánkra nézve, akkor ismer
ték föl a város német kereskedői szoros érdekközösségüket a magyar piaccal. 

Kultsár lapjában vüágosan tükröződik az ország és a város közvéleményének alap
vető változása a tízes évek második felétől, mint arra még visszatérek. A belső ará
nyok évek során módosultak, de az újság végleges szerkezeti fölépítése már 1808 ele
jén kialakult, s a szerkesztő alapvető szándéka mindvégig azonos maradt: híreket és 
hasznos ismereteket adni. Ez utóbbinak három fő érdekkörét állapíthatjuk meg: nem
zeti öntudat és művelődés, gazdasági fejlődés, külföldi példák. Az első szám élén köz
életi híreket találunk magyar főurak kitüntetéséről, majd ezt a lap szellemére jellem
ző gondolatmenetet: „Pest Városának napról napra való népesedése, és gyarapodása 
egyszersmind a' Város ékességének is természetes oka. Ide tartoznak a' közönséges 
épületek. Azért már régtől fogva igyekezett a' Város egy illendő Játékszínt építeni: 
de mind eddig különbféle okokból gátoltatván, most csak nagyon hozzákezdett egy 
fényes Játszó-Színnek felállításához. — Valamint a' Város gyarapodásán minden 
hazafi örvend; úgy senki sem kételkedhetik, hogy ezen újonnan felállítandó tágas Já
tékszín a' Magyar Játszóknak is örökre hellyel fog szolgáltatni..." Tekintsünk el at
tól, hogy az említett — német — színház megnyitására még közel hat évet kellett 
várni. Figyeljünk a pesti értelmiségi öntudatára és Kultsár személyes álmára a ma
gyar színjátszás fölvirágzásáról. 

A Hazai Tudósítások első számaiban meglepően sok vidéki beszámolót találunk, 
ami Kultsár és — ismeretlen — segítőinek jó szervező munkájára vall. A későbbiek
hez képest viszonylag nagy teret kapnak az irodalmi és művészeti tárgyú írások. Né
mi meglepetéssel vehetjük tudomásul — s talán a háborús körülményekből fakadó 
bizonytalansággal magyarázhatjuk —, hogy az általános felfogás szerint szigorú cen
zúra ellenére Kultsár már a l l . számban túltette magát lapengedélyének nemzeti sé
relemként tárgyalt korlátozó megkötésén. 1806. Kisasszony hava 6-i keltezéssel eze
ket olvashatjuk: „Nem titok már az Orosz Udvarnak a Rácz Országi Támadókkal va
ló egyetértése. Pénzzel, ágyúkkal, fegyverrel, Tisztekkel segíti. Ezek közül többen itt 

21 Hazai Tudósítások (a továbbiakban: HT.) 1806. I. 1. sz. 
22 HT. 1812.1. 11. számban olvashatunk róla. 
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mentek keresztül..." A következő két „külföldi" hír magyar vonatkozású, hiszen 
Ferenc császár lemondásáról és új címéről szól. Aztán a párizsi zsidók „Polgári A1-
lapotjáról" olvasunk, majd frankfurti és augsburgi újságok alapján közli a lap a 
magyar országgyűlés összehívásának — vitatott — tervét. Novemberben már bu
kovinai hírekkel találkozunk, az új év első két számában pedig Belgrád elfoglalásá
ról olvashatunk. Ettől kezdve a lap rendszeresen közöl külföldi híreket. Eleinte Len
gyelországból, Belgrádból, Bukarestből. Értesülhetett a korabeli olvasó Napóleon, Sán
dor cár és a porosz király találkozójáról, a fegyverszünetről, a békekötésről. Tu
domására jutott, hogy a párizsi újságok szerint mindaz, amit,»Napóleon Tsászár 1806 
4-dik Octobertől fogva 1807 14-dik Júniusig tett ... a jövendő maradékainál is ál-
mélkodást fog gerjeszteni..." Szabadjon emlékeztetni, hogy többek között a Habs
burgok megalázásáról van itt szó. Még elgondolkodtatóbb az a hír, amelyet több foly
tatásban a Varsói Nagyhercegség alkotmányáról olvashattak Kultsár előfizetői. Meg
tudhatták, hogy az új alkotmány magában foglalja a vallásszabadságot, az örökös job
bágyság eltörlését, a törvény előtti polgári egyenlőséget, a választójogot. Az uralko
dó pedig törvényes kötelességekről beszélve ilyeneket is mondott: „A' harmadik rend
béli Polgárok! Emlékezzetek meg, mik voltatok nem régen. Előttetek megnyílt a tisz
tesség útja", lehetnek katonák, tudósok, iparosok, kereskedők, kaphatnak hivatalt, vi
selhetnek közéleti tisztséget. „És ti Földnépe! eddig igen elhagyott része a Nemzet
nek, te is részes leszel a Polgári szabadságban. Már ti is polgári vagytok a Társaság
nak..."31 

Láthatjuk, Kultsár 1807 közepétől semmibe vette a külföldi hírek közlésére vo-
natkzó tilalmat, s ily módon a fennálló rend szempontjából nem éppen veszélytelen 
gondolatokat tett közzé. Az 1808-as évfolyam már abban a szerkezeti fölépítésben 
indult, amit Kultsár végig megtartott: a lap élén Magyar- és Erdély Ország cím alatt 
közölt híreket, majd Ausztria rovata következett, s ezután a külföld hírei — változó 
sorrendben. A lap végére kerültek a „Gazdaságbéli" majd a „Tudománybéli Dolgok", 
s ezt később a főleg hirdetéseket tartalmazó (néha azonban híreket is közlő) „Tolda
lék" követte. Csak a harmadik számban közölt .Jelentés" indokolja meg „Felséges 
Urunk különös engedelmével", hogy ezután „nem tsak a' Hazában, hanem az egész 
Vüágon történt Dolgokkal fogom Érdemes Olvasóimat múlatni..." Az újság új cí-

23 HT. 1806.1. 11. sz. A török elleni szerb felkelésről van szó. 
24 HT. 1806.1. 13. és 14. sz. Érdekessége a hírnek, hogy a „kis titulusból" kimaradt a „Jeruzsálem 

királya" cím, s így a birodalmak fölsorolásában Magyarország rögtön Ausztria után következik. 
25 HT. 1806. I. 19. sz. A zsidóság társadalmi helyzete többször visszatérő kérdés az újságban ké

sőbb. 
26 HT. 1806.1. 22. sz. 
27 HT. 1806.1. 31. sz. 

HT. 1807.1. 1. és 2. sz. Ez is tekinthető magyar hírnek, hiszen a kor felfogásában Nándorfehér
vár a történelmi Magyarország része volt. 

29 HT. 1807. H. 7. sz. 
30 HT. 1807.1. 12. sz. 
31 HT. 1807.1. 19., 20., 21., 37. sz. 
32 HT. 1808.1. 3. sz. 
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mét aztán májusban jelenti be, és július elejétől használja. így formailag csak ekkor
tól beszélhetünk Hazai 's Külföldi Tudósításokról. 

III. 

Az irodalomtörténet-írás tulajdonképpen elégedett lehet önmagával: Kultsár lap
jának irodalmi jelentősége lényegében földolgozott. Beépült a kor legfontosabb sze
replőiről szóló — jórészt századfordulós kutatásokon alapuló — monográfiákba, s hi
teles képet ad róla S. Varga Katalin már idézett összeállítása, a Hazai Tudósítások. 
Ismeretes Kultsár különös vonzalma a színházhoz, „semleges" álláspontja a nyelvi vi
tában. Kevésbé ment talán át a köztudatba, milyen sokat tett a képzőművészeti és 
zenei ismeretek terjesztéséért. A „Köznép dalainak" felfedezésében szerzett érdemei 
is megkapták a megérdemelt méltatást. Mindez azonban a lap ismeretterjesztő tevé
kenységének teljesebb fölmérése nélkül sem a tárgyalt irodalmi jelenségeket nem vi
lágítja meg kellően; s még kevésbé teszi lehetővé, hogy a köztudatnak azt a változá
sát megérthessük, amely egyrészt az új művek befogadását, irodalmi folyóiratok, al
manachok életképességét, majd a könyvpiac kialakulását elősegítette, másrészt fon
tos szerepet játszott a Kölcsey-, majd a Vörösmarty-nemzedék gondolkodásának ki
alakulásában. 

34 
Kazinczy eleve félreértette Kultsár szándékát: irodalmi lapot várt, s ez a vára

kozása az újság egész megítélésére napjainkig árnyékot vet. Aligha tartható S. Varga 
Katalinnak az a megállapítása, hogy a lap fogadtatása Kazinczy levelezéséből nyo
mon követhető. A széphalmi mester csak 1809-ig állt egyértelműen Kultsár mel
lett — az irodalomtörténetben részletesen tárgyalt szerencsétlen .Árkádia pör" elle
nére. Kultsárt viszont megijeszthették a Kazinczy körül kirobbant indulatok: félt, 
hogy az irodalmi viták elriasztanák olvasóit. Kazinczy ellenszenve 1809-től mutatha
tó ki, s a Mondolat megjelenése után erősödik meg. Részben egész világszemléletére, 
részben arra az óvatosságra jellemző, amivel leveleit írta (hiszen nyílt titok volt, a 
postát a titkosrendőrség figyeli), hogy a külföldi hírek mindössze egy megjegyzést 
váltottak ki belőle: Cserey Farkas véleményét kérte 1809-ben egy az angol parlament
ben Napóleon zsenijére vonatkozó állítással kapcsolatban. 

Nem tudjuk, mit gondolt Kazinczy arról, hogy Kultsár lapját a féléves összefogla
lások címlapján Nemzeti Újságnak nevezte, s a nemzeti jellegen Magyarország (és 
Erdély) nyomatékosan hangsúlyozott különállását értette. Nincs ebben semmi rend
kívüli, hiszen a bécsi Magyar Kurír, amely első részében hozta a külföld híreit, a ma
gyar és erdélyi tudósításokat ugyancsak az ausztriaiktol elválasztó fejezet cím alatt 
közölte. Ide tartozik, hogy Decsy Sámuel, Pánczél Dániel, Igaz Sámuel, majd Márton 
József szerkesztésében a császárvárosban megjelenő magyar újság sok tekintetben 

33 Hazai Tudósítások i. m. 
34 Kazinczy Levelezése i. m. IV. k. 489. 1. (1809. augusztus 16.) 
35 Hazai Tudósítások i. m. 12. 1. 
36 A másként, mint arra még visszatérek, itt azt jelenti, hogy a Magyar Kurir gyakrabban közölt 

hosszú idézeteket, a Hazai 's Külföldi Tudósítások inkább összefoglalókat adott. 
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hasonlított Kultsár lapjához, így az irodalomhoz való viszonyában, valamint külföldi 
tudósításainak tartalmában. Hiányoznak viszont belőle a pesti gazdasági hírek és hir 
detések. A magyarországi tudósításokat — főleg a húszas évek elején — néha a Ha
zai 's Külföldi Tudósítások alapján közli. Ugyanakkor bizonyítható, hogy a külföldi 
sajtóból vett anyagot mások és másként fordították. Kazinczy mindenesetre a ti 
zes évek második felétől gondosan építette bécsi kapcsolatait. Ebben persze nem csu
pán Kultsárhoz fűződő viszonya játszott közre, hanem Fejér György iránti ellenszen
ve, „triászának,, eltávolodása eszméitől, a Tudományos Gyűjtemény szerkesztőivel 
való vitája, Kölcsey „lázadása", Kisfaludy Károllyal kapcsolatos fenntartásai is. Az 
öregedő Kazinczy sokáig nem vette észre Pest szellemi központtá válásának jelentő
ségét, s azt mindig a fiatal korában oly fényesnek megismert Bécs árnyékában látta. 
Ráadásul nem értett egyet az ott kialakuló felfogással. Tény, azt az újat, amit Kis
faludy Károly, majd Vörösmarty hozott, Kultsár sokkal nyitottabban fogadta és fenn
tartás nélkül támogatta. 

Kultsár már a Hazai Tudósítások 4. számában hitet tett a nyolcszáz éves magyar 
alkotmány fenntartása mellett, s azt a nemzet virágzásával kötötte össze. Közölte 
idősebb Wesselényi Miklós beszédét a szabadság védelméről, miszerint csak azt a 
„Státust lehet Hazának nevezni, melynek a Szabadsággal, az Emberek Jussaival meg
egyező törvényei vannak, tsak ott lehet haza szeretet!" Érthetjük ezt — és nem 
alaptalanul — a nemesi előjogok védelmezéseként, de Wesselényi a „voksolás sza
badsága" mellett is kiáll, s azt követeli, hogy megyéje ne az udvar jelöltjeit válassza a 
különböző tisztségekbe, hanem a közérdek képviselőit. Ezzel cseng össze egy képze
letbeli beszélgetés Attüa és Árpád között. Fő gondolata, hogy egész „Európa mozgás
ban vagyon, tsak a te országod nyugszik"; e helyzet megváltoztatásához pedig az erők 
egyesítése szükséges. ír a lap az 1807-es országgyűlésről is, ahol Bécs eleste után 
a kormányzat több kísérletet tett a magyar háborús erőfeszítések fokozására, s ezek 
érdekében ígéretekre is kész volt. A Hazai Tudósítások még az országgyűlés megkez
dése előtt kijelölte a követendő példát: „A' Polgári Társaságoknak az ditsőséges jus
sáról, hogy a' köz dolgok eránt közönséges tanácskozásokat tarthatnak, még eddig 
csak a' Londoni Parlamentumok tettek bizonyságot, hol a' Köz boldogságról nyüván 
és szabadon szollottak a' Nemzet követei..." Kultsár itt hivatkozik először Angli
ára, mint ahol a magyarhoz hasonló ősi alkotmány van érvényben. 

A lapban lassan kialakuló közvetett gondolatsugalmazás újabb példája az I. István 
és n. József közötti beszélgetés. A császár büszkén hangsúlyozza, hogy azoknak adott 
tanítót, akik leginkább tanítás nélkül szűkölködtek, de alapelve az uralkodói teljha
talom. Az abszolutizmus szellemében emlékezteti Istvánt, hogy előde is leszámolt az 
ellene lázadókkal. István válasza: „Ámbár erőm volt, és a' hatalmasokat, akik elle
nem támadtak, megaláztam, de a' hatalmat önként határok közé szorítottam". Ezt 

37 Más megfogalmazásban közli például a Magyar Kurir 1819. október 1-i száma Hunt Londonba 
érkezésének hírét, mint a Hazai 's Külföldi Tudósítások 1819. II. 28. száma. 

38 HT. 1806.1. 4. sz. 
39 HT. 1806.1.28. sz. 
40 HT. 1807.1. 18. sz. 
41 HT. 1807. n. 6. sz. 
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szolgálja az általa teremtett megyerendszer. József az idő sürgetéséről, a tisztviselők 
szorgalmáról, a munkaszeretetről beszél. Mindezt István elismeri, a fejlődést fontos
nak tartja, de így fejezi be a párbeszédet: .Jövendőben reménylem, hogy Magyarabb 
világ lesz". 

Hiába remélte — Kultsár és sok honfitársa. Az 1809-es francia támadás meghoz
ta a nemesi fölkelést, de Károly főherceg április 6-i hadparancsában változatlanul 
Ausztria megvédésére szólította föl katonáit. Nem sokkal később viszont — április 
27-én — József nádor a magyar nemzet függetlenségét veszélyeztető ellenségről be
szélt a felkelő nemességnek. Ahogy nőtt a birodalom gondja, úgy került előtérbe a 
nádor, s a lap arról írt, hogy „Felséges Urunk naponként újabb jeleit adja Nemze
tünkbe vetett bizodalmának... a' Magyarokkal nemzeti nyelveken szívesen szól..." 
A győri vereség hírét a felkelők mentegetése követi; de a többi háborús hírből is 
az látszik, hogy a cenzúra nagyon vigyázott a katonai vereségek homályba burkolá
sára. Maga Kultsár azonban valószínűleg nem vonta le a kudarcból a későbbi tanul
ságot, miszerint a nemesi adómentesség fő érve veszett oda. 

Az udvar hasonló következtetésének eredménye viszont megjelenik a lapban: az 
181 l-es országgyűlésen már nem a nemesi fölkelésről, hanem pénzkérdésekről van 
főleg szó. (Erről az országgyűlésről egyébként sokkal kevesebb hírt találunk a lapban, 
mint a korábbiról.) Az országra nehezedő anyagi gondok kezdettől nagy teret kaptak: 
a pénz értékcsökkenéséről már 1806-ban szó esik. Folyamatos tárgyalása mellett 
újra és újra találkozunk a pesti piac áraival, 1807-tól vámügyi kérdésekkel, s gya
koriak a gazdálkodási tanácsok. Nem tudni, meglepte-e Kultsár olvasóit, amikor 1808-
ban a csehek szorgalmát állította példaképül hazánk fiai elé azzal, hogy az „örökös 
jobbágyság nálok már rég eltöröltetett", s ez hozta magával a munka becsületét, va
lamint az iparcikkek termelésének a fejlődését. Föltűnő, hogy a háborús hírek csak 
a nemesi felkelés idején szerepelnek a „Magyar- és Erdély Ország" rovatban, külön
ben a hadszíntérnek megfelelő ország címszava alatt tudósít róluk a lap. Kultsár rend
szeresen beszámolt a világpolitika legfontosabb kérdéseiről. Említésre méltó, hogy a 
Waterlooi csata híre 10 nap alatt jutott el Pestre, majd azt is megtudták az olva
sók, hogy „Bonaparte Jun. 23-dikán a fija kedvéért" lemondott, s Schwarzenberg 
osztrák marsall a dicsőségről szónokolt az „Austriai Armadáknak vitéz seregei" el
őtt. A bécsi kongresszusról szóló — szűkszavú — tudósítások már korábban meg
jelentek, s ezután is folyamatosan találkozhatott velük az olvasó — ugyancsak az 
ausztriai hírek között. Akárcsak a magyar közvélemény tudatában, a lapban is éle
sen elválik egymástól a birodalmi és a magyar érdek. 

42 HT. 1807. H. 16. sz. 
43 Hazai és Külföldi Tudósítások (A továbbiakban: HKT.) 1809.1. 29. sz. 
44 HKT. 1809.1. 37. SZ. 
45 HKT. 1809.1.43. sz. 
46 1809. június 17. Vö. HKT. 1809.1. 48., 49. sz. 
47 HT. 1806.1. 3. sz. 
48 HT. 1807.1.44. sz. 
49 HKT. 1808. ü. 50. sz. 
50 HKT. 1815. H. l.sz. 
51 HKT. 1815. H. 2. sz. 
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IV. 

Az a tény, hogy Bécs a győztesek tanácskozásának házigazdája, megjelenik ugyan 
a Hazai 's Külföldi Tudósítások hasábjain, de sem a Habsburg-siker jelentőségéről, 
sem következményeiről nem esik szó. Az, hogy a történelem új szakaszába lépett, ele
inte észre sem vehető. 1815-ben arról értesültek a tisztelt olvasók, hogy Gauster 
Leopold „Kávéfőző Polgár" a Váci utcában új üzletet nyitott, ahol lehet biliárdozni, 
pipázni, továbbá italok és újságok gazdag választéka várja a kedves vendégeket. 
Nem sokkal később „Fresidy F.M és Társasága" ajánlja magát, illetve égetett itala
it („liqueur") és illatszereit („Parfumerie") azzal, hogy Bécs és Párizs után Pesten is 
fiókot nyitott. 1816-ban arról értesülünk, hogy egy bajor hajón a hazainál olcsób
ban árulják Pesten a gabonát. „Itt az óhajtott békesség! — teszi hozzá a hírhez a 
szerkesztő —, melly megengedi, hogy egész erőnket az Ország belső bodogítására for
dítsuk". Utak, csatornák építése, a dunai szállítás mellett érvel. Ebben a szellem 
ben folytatja később: ,A ' kereskedés az egész emberi Nemzetet egy társaságba öszve 
kapcsolja, az elmének tökéletesedéseit közönségesen kiterjeszti; 's a' Nemzeteknek 
iparkodásait, és Kincseit egymással közli. — Ezen nagy czéloknak fő eszközei a' Ha
jók..."55 

1816-ban Gazdaságbéli Gyűjtemény a „Toldalék" címe, s a pénzleértékelésről több
ször is szó esik. 1818-ban érthető örömmel számol be a pesti újság arról, hogy 
„September 26-án indult meg Bemard Antal Úr pécsi polgár gőzhajója, melly erő-
sebb a legjobb vontatólovaknál..." Bécsben már egy másik épül, amely hamarosan 
eljut Pestre, s a szerkesztő lelkesedését egy kis vers jelzi: 

Rejtek tűz teszi víznek hevét, és gőzre feszülve 
Készteti rest kerekét forogni nagy szaporán, 

Bámuld! százas erőt nyújt kis tűz. Népeket így vitt 
Titkos erő sokszor héroszi tettre. (Gőzhajó) 

A gőzhajóról szóló ismétlődő tudósítások mellett állandó téma a pénzváltás, a 
bécsi Nemzeti Bank megalapítása 1817-ben és budai fiókjának megnyitása. Meg
jelenik a hitel és tőke kérdése — angol példán.62 Az újság örömmel tudósít arról is, 
hogy a „Gátsi Fabrika" posztója, zsinórja az egész országban kapható, s buzdítja ol-

52HKT. 1815. H. 8. sz. 
MHKT. 1815. H. 12. sz. 
^HKT. 1816.1. 50. sz. 
KHKT. 1815. H. 23. sz. 
»HKT. 1816. ü. 1. és 1817. n. 17. sz. 
57HKT. 1818. D. 24. sz. 
»HKT. 1818. Ii. 26., 1820.1. 51. és H. 3.5z. 
MHKT. 1821.1. 11. sz. 
^HKT. 1823. ü. 34. sz. 
61HKT. 1817. n. 17. és 1820.1. 32. sz. 
62HKT. 1822.1. 23. és I. 47. sz. 
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vasóit, hogy hazai termékeket vásároljanak, mert ha itthon dolgozzuk föl a gyapjút, 
mindenki jól jár.63 Kultsár — a Hazai 's Külföldi Tudósítások 1817-től kiadott mel
léklapjában, a Hasznos Mulatságokban — 1822-ben ismét a cseh példára hivatkozik. 
Itt ugyanis II. József pénzügyi támogatása megindította az ipari fejlődést, amit a to
vábbiakban a helyi „mágnások" is támogattak. Ám a cseh posztó magyar gyapjúból 
készül, „és mi Magyarok ezen készítményeket drágán vesszük meg, midőn magunk 
a' Hazában megfonathatnánk, megszövethetnénk 's megfestethetnénk; 's így a' hasz
not, mellyből szomszédaink gazdagszanak, tulajdonunkká tehetnénk."64 Egyaránt 
sürgeti a hazai ipar és mezőgazdaság fejlesztését — ismételten angol példákra hivat
kozva. De a „Mezei Gazdálkodás mindig a reá fordított pénz summa szerént me
gyén előbbre..." — írja — s ez a kereskedelem fejlődésének is az alapja. No meg 
— ismét sűrűn idézett külföldi példákkal — a közlekedés javítása. Ennek megfelően 
ismerteti már 1819-ben az első állandó pesti híd tervét,67 szól a gőzhajók történetéről, 
sőt, rakétákról és léghajókról is. A példák szinte tetszés szerint szaporíthatok annak 
érzékeltetésére, hogyan tükröződik a pesti újságban a gazdasági válság tudata. Ho
gyan kezdi a magyar értelmiség ebben a vonatkozásban a kiutat keresni — miközben 
nem feledkezhet meg arról a politikai válságról sem, amit a győzelemittas bécsi kor
mány abszolutista törekvései idéztek elő. 

A napóleoni háborúkból I. Ferenc és a bécsi alkudozásokat mesterien irányító Met
ternich kancellár kettős tanulságot vont le. A siker zálogának a külpolitikát tekintet
te, s az elért eredményeket a Szentszövetség révén kívánta biztosítani. A birodalom 
katonai és pénzügyi csődjének fő okát pedig a „magyar önzésben" kereste. Történeti 
irodalmunk még nem dolgozta föl, hogy ezt az érvet milyen erővel igyekeztek Bécs
ből a propaganda korszerű eszközeivel az örökös tartományokban tudatosítani. Csak 
a magyar ellenérv ismeretes, amely az „ősi alkotmány" védelmében látta a magyar 
különálllás fenntartásának egyedüli lehetőségét. I. Ferenc gazdaságpolitikája — ami
nek lényegét Kossuth később n. Józsefig visszavezetett érvek alapján abban látta, 
hogy Bécs „coloniának" tekintette Magyarországot — 1815 után egyre súlyosab
ban sértette a magyarországi lakosság minden rétegének érdekeit. Ezután az udvar 
több fronton is támadást indított a megyékben összpontosuló politikai ellenállás meg
törésére. 

Szekfű óta szokásos az abszolutisztikus törekvésekkel szembeni ellenállás lényegét 
a rendi — nemesi — előjogok megvédésének szándékával magyarázni. Annak a ma
gyar — főleg pesti és bécsi — értelmiségnek, amely a sajtóban és az irodalomban is 
fokozatosan átvette a vezető szerepet, ezek az előjogok szinte semmit sem jelentet-

«10:7.1823.11.52.87. 
64 

Hasznos Mulatságok (a továbbiakban: HM.) 1822. II. 4. sz. 
65 HM. 182l.II.2l.sz. 
66 HM. 1821. n. 15. sz. 
67 HM. 1819. D. 45. sz. 
68 KOSSUTH Lajos, Az adóról Ellenőr. Politikai zsebkönyv. „Németországban" 1847. Eszerint n. Jó

zsef „megmondotta világosan, hogy coloniának fogunk tekintetni, hogy gyáriparunk nem csak nem fog 
gyámolíttatni, sőt el fog nyomatni; kivitt pénz visszaszivárogtatására legkisebb gond sem fog fordíttatni. 
— És a' mit mondott, mind megtörtént..." 472. 
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tek. Úgy látták, az alkotmány elvesztése a beolvadással, a nemzeti nyelv, hazai mű
velődési hagyományok feladásával járna, mint arra — ismereteik szerint — Csehor
szág a példa. (Kultsár német nyelvű források alapján következetesen — mint „örö
kös tartománybélit" — Ausztria cím alatt közölte a prágai és briinni híreket.) A nyelv
használat és művelődési örökség vállalása emelte e réteget a politikai tevékenység te
rén a birtokosokkal egy sorba, s nyitott teret azoknak, akik a felemelkedés útját ke 
restek. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az „ősi alkotmány" — amelynek kor
szerű alkalmazására Anglia kínálta a minduntalan idézett példát — számos, a felvi
lágosodás idején új értelmet nyert eszmét tartalmazott. Szólt — bizonyos feltételek
kel — szabadságról, egyenlőségről, választójogról, önkormányzatról, s ezekben az ér
telmiség saját tevékenységének és elismerésének a zálogát látta, amelyet létében fe
nyegetett a tízes évek második felétől nyíltan hirdetett és a Szentszövetség országai
ban többnyire brutálisan gyakorolt önkényuralom. Az a tény, hogy a pesti értelmiség 
egy jellegzetes képviselője, a Kultsárnál sokkal fiatalabb Waltherr László gondosan 
őrizte a magyar jakobinus mozgalom emlékeit, arra enged következtetni, hogy a 
szabadság—önkényuralom ellentétre annak történelmi tapasztalatai alapján is gon
doltak. Ide visszavezethető logika kötötte össze a Hazai 's Külföldi Tudósítások ha 
sábjain a magyar nyelv, a magyar nemzeti érzés ápolásának szándékát az alkotmány 
védelmével. Ne feledjük, a lapengedély körüli vita idején Kultsár a megyék kiállása 
nak — is — köszönhette, hogy megvalósíthatta eredeti tervét. 

A magyar ellenállás ellen bevetett fegyverek egyike a titkosrendőrség megerősíté
se, másika a cenzúra megszigorítása volt; a katonai erőszak később és korlátozottabb 
keretek között érvényesült. I. Ferenc cenzúrarendelete a Hazai 's Külföldi Tudósítá
sokban is megjelent, és a korabeli közönség rendszeresen olvashatott a Szentszö
vetség különböző intézkedéseiről a sajtószabadság korlátozására. Horváth Mihály 
1817 tavaszára teszi, s Sedlniczky rendőrfőnöki kinevezésével hozza összefüggésbe, 
hogy a külföldi sajtótermékeket kitütották a Habsburg birodalomból. Eszerint a „saj
tót, úgy a könyvekre, mint az időszaki kiadványokra nézve, szintoly önkényes, mint 
szigorú cenzúra nyűgözé le." E megállapítását azóta közhelyként idézi törté
netírásunk. A Hazai 's Külföldi Tudósítások — sőt a bécsi Magyar Kurir alapján 
is — kétségbe kell vonnunk az osztrák cenzúra és a titkosrendőri munka hatékony
ságát. Az sem kerülheti el figyelmünket, hogy éppen az említett intézkedések beve
zetése előtt a helytartótanács engedélyezte a Tudományos Gyűjtemény megindítását, 
s a Kultsár újságja „Toldalékának" önálló melléklappá fejlesztését Hasznos Mulat
ságok címmel. Csak találgathatjuk, mi lehet ezen aligha véletlen egybeesés mögött: 
József nádor vitája a bécsi politikusokkal, a magyar kancellária alkotmányvédő szán
déka vagy a befolyásos Trattner nyomdász-könyvkiadó cég üzleti érdeke? Találgatás 
helyett maradjunk a ténynél, hogy éppen az önkényuralmi támadás kezdetén kapott 
a magyar értelmiség jelentősen nagyobb megszólalási lehetőséget. 

69 OSZK kézirattár. Quart. Hung. 1525/8. 
70HKT. 1819.1.6. sz. 
71 HORVÁTH M. i. m. 20—21. 
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Az is elkerülte az eddigi kutatás figyemét, hogy 1817 végén hirdetés jelent meg a 
Hazai 's Külföldi Tudósításokban arról, hogyan és milyen külföldi lapokra lehet Pes
ten előfizetni. A három ajánlott angol lap közül csak a Courier volt kormánypárti, a 
Morning Chronicle és a Times ellenzékinek minősült. A francia sajtóban nehezebb 
ilyen határt vonni, viszont öt újság közül választhatott, aki akart. Ehhez a választék
hoz még egy olasz, tíz németországi és tizenegy ausztriai lap járul — a bécsi Magyar 
Kurírt, valamint a külön és részletesen ajánlott osztrák irodalmi-művészeti folyóira
tokat nem számítva. Egyetlen szépséghibája e hirdetésnek, hogy az angol újságok 
éves előfizetése 1016 forintba, a franciáké egy tisztviselő mintegy teljes évi fizetésé
be, s a legolcsóbb német lapoké is a hazai árak többszörösébe került. Ilyen luxust leg
följebb a Széchenyiek vagy Károlyiak vagyonával engedhetett meg magának valaki, 
hiszen még a Hazai 's Külföldi Tudósítások évi 22, a Magyar Kurír 30 forintos elő
fizetési díja is drágának számított — főleg a pénzhez nehezen jutó birtokos nemes
ség szemében. 

Ennek ellenére bizonyítható, hogy a Hazai 's Külföldi Tudósítások, valamint a 
bécsi Magyar Kurir szerkesztői közvetlenül angol, francia és németországi lapokból 
dolgoztak. Mégpedig egymástól függetlenül, mivel az azonos témájú cikkek fordítása 
is eltér egymástól. Leggyakrabban idézett forrásaik a Morning Chronicle és a Moni-
teur. Azt ugyan megakadályozta a cenzúra, hogy — majdnem a huszonötös ország
gyűlésig — a hazai politikai élet híreit közöljék, de a külföldi tudósításokban renge
teg izgalmas kérdést találhatott a figyelmes olvasó. Meg kell jegyeznem, hogy a Ma
gyar Kurir ebben a vonatkozásban nem sokban különbözik Kultsár lapjától, sőt, mi
vel a magyarországi híreknek kevesebb teret adott, gyakran részletesebben szólt ugyan
azokról a külföldi eseményekről. Szívesen közölt viszonylag hosszabb fordításokat az 
idézett cikkekből, míg a Hazai 's Külföldi Tudósítások inkább az összefoglalás mód
szerét használta, nemegyszer a szerkesztő (vagy a fordító?) hozzáfűzött megjegyzé
seivel. 

Noha a magyarországi hírek sokáig érdektelenek, föltűnő, hogy a megyei önkor
mányzat ellen intézett támadások idején Pest új polgármesterének megválasztásakor 
a Hazai 's Külföldi Tudósaások szükségesnek tartja megjegyezni: „A Polgári Tár
saságunk egyik legszükségesebb, leghasznosabb jussa, hogy Elöljáróit maga választ
hatja, és ollyanokat tehet hivatalba, kikre egész bátorsággal bízhatja személyének, és 
jószágainak megőrzését..." 1823 fordulatot hozott az újság belpolitikai híranyagá
ban: októberben közölte a Szatmár megyei tisztújítás hírét és a tisztikar teljes név
sorát. Ezután a Hont, a Somogy, majd a Pest megyei közgyűlés hírei jelentek 
meg. Az utóbbi eseményről — a lap szerint — a kormány megbízottja azzal a meg-

72HKT. 1817. Ii. 51. és 52. sz. 
7 3 1 " jegyzem meg, nem sikerült kiderítenem, kik válogatták és fordították Kultsár számára a külföl

di anyagot. Horvát István, Szemere Pál, Ungvárnémeti Tóth László, Helmeczy Mihály, Hindy Iván tevé
kenysége valószínűsíthető többek között, de a megnyugtató válasz további kutatásokat kíván. 

74HKT. 1819.1. 11. sz. 
75HKT. 1823. H. 31. sz. 
76HKT. 1824. I. 14. és 40. sz. 
77HKT. 1824. ü. 19. sz. 
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78 győződéssel távozott, hogy egy szabad nemzet mértékletes vitákra képes. A hevesi 
tisztújításról szóló tudósítás után a zalai következik, amelynek érdekessége, hogy a 
két Deák fiúról egyelőre szó sem esik. Az 1825-ös országgyűlés előkészületeiről oly 
sokat olvashatunk, mint korábban soha. Az újság közli a követek névsorát is, s itt 
már szerepel Deák Antal. Először nyomtatják ki az időszaki sajtóban az „Ország 
Rendéinek" feliratát teljes terjedelmében. Az olvasók értesülhettek az Akadémia 
alapítására tett felajánlásokról, érdekes módon azonban Széchenyi István kezdemé
nyező szerepét nem emelte ki az újság. Talán azért, mert országgyűlési híreit főleg a 
pozsonyi latin újságokból vette. Mindenképpen ez az első országgyűlés, amelynek ese
ményei — nagy vonalakban — figyelemmel kísérhetők voltak mindazoknak, akik az 
ország különböző részein előfizettek a Hazai 's Külföldi Tudósításokra. 

Hűen tükröződnek a lapban a hazai társadalmi és szellemi élet megújulásának je
lei. Példáinkat kezdhetnénk a pesti úszóiskolákról szóló hírekkel, folytathatnánk a 
lóversenyek népszerűsítésével, az 1820-as királyi látogatás leírásával, az iskolai 
és egyetemi események részletes ismertetéseivel. A maga szűk keretei között szól 
az újság a Tudományos Gyűjtemény, az Auróra, a Hébe, az Élet és Literatúra, a Fel
ső Magyar Országi Minerva megjelenéséről. Rendszeresen ismertette az új köny
veket, s különös nyomatékkal a szerkesztő szívéhez közel álló színházi élet eseménye
it, a fehérvári színház megnyitását, majd pesti vendégszereplésének sikereit. Végül 
hadd említsek meg még két olyan eseményt, amelyről Kultsár mindig nyomatékosan 
számolt be. Az egyik Szent István napjának a megünneplése, a másik Balatonfüred 
fürdővárossá, nyári társadalmi és szellemi központtá fejlődésének ügye. 

A Napóleon személyes sorsa iránti érdeklődés haláláig figyelemmel kísérhető a lap
ban. Ennél azonban sokkal nagyobb tudatformáló jelentősége lehetett a napóleoni 
háborúkban született alkotmányok védelmében folytatott harcok részletes ismerteté-

78HKT. 1824. ü . 19. sz. 
79HKT. 1825.1. 51. sz. 
^HKT. 1825. II. 19. sz. — Deák Ferenc nevével már az 1817. ü. 34. számban találkozhatunk egy 

nagykanizsai ünnepélyről szóló tudósításban. 
81HKT. 1825. H. 32. sz. 
82HKT. 1822. ü . 14. sz. 
^ H K T . 1826.1. 37. és HM. 1827. 45., 1828. 41 . sz. 
M HKT. 1820. ü . 23., 24., 25., 26., 29., 30. sz. 
8 5 Az egyetem híreiről évente többször tudósított a HKT. A hüszas évektől a középiskolai ünnepé

lyek egy részéről is beszámolt. így jelent meg a kor több, később ismertté vált szereplőjének neve, mint 
Deáké, Hazucha Ferencé (1820. H. 4.), Rothkrepf Gáboré (1820. II. 13.) többek között. 

86 E folyóiratok megjelenését általában gyorsan követtek az ismertetések (néha meg is előzték), de 
ezek mindig csak a tartalmat ismertették (a metszetekre külön fölhíva a figyelmet), kritikus megjegyzést 
ritkán találunk. Ilyen a Kazinczy—Kultsár viszonyt tovább rontó megjegyzés a Hébében megjelent kép
ről vagy Toldy Schiller-fordításáról. 

87 Vö. Hazai Tudósítások i. m. 222—255. 
88 A Szent István napi ünnepségekről lásd — többek között —: 1818. ü . 15. és 1815. ü. 15. sz.; 

Füredről évente, így 1811.1. 39„ 1821. II. 8., 1822.1. 49., 1824. H. 18. sz. 
8 9 Vö. Hazai Tudósítások i. m. 479—522. 

384 



sének. 1817 júniusában a magyar közönség nyomtatásban olvashatta a würtenbergi 
király nyilatkozatát — többek között — arról, hogy a „Köznépnek mind azon jusso
kat és szabadságokat" megadja, „melyeket a polgári szövetségben ajánlottam,... a' 
Nemességnek mind azon jussait" kiszolgáltatja, „ a* melyeket néki ugyan a' javaslott 
Constitutzió ígér..." Úgymond: „Legelső dolgom lészen igazságos alapra épült egy
ügyű adózó rendtartást behozni..." Ismertette a lap Heinrich Gagernnak a Német 
Szövetség 44. ülésén tartott beszédét, amelyben — ugyancsak többek között — le
szögezte, hogy a francia, angol, belga példa alapján a „nagyobb Európai Nemzeteket 
Monarchiái, de Törvények által megszorított Constitutzió illeti; mert a' respublikái 
tévelygéseket, és a' Demagógok kitsapongásaikat drágán megfizettetik..." Kiállt a sza
badságjogok és a sajtószabadság mellett is. Úgymond: „A' Nagy-Brittaniai gondolko
dás szerént a Nemzetben 's az Ország-Gyűlésben (Parlament) tellyesen benn foglal
tatik a' Királyság is." Érveléséből nem hiányzik a francia forradalom példájával fe
nyegetés. Az ugyanis megdöntötte a királyi és császári méltóságokat, eltörölte a ki
váltságokat, s Németországban „minden felől láthatni a' felforgatásra kész indula
tosságot, melly kiváltképpen a' Nemesség ellen való gyakori kikelésben jelengeti ma
gát..." A beszéd leszögezi: ,,'A Törvény előtt való egyenlőséget nem kell már vérrel 
megszerezni. A' hivatalokba való eljuthatás a' jeles érdemek előtt nincsen elzárva..." 
A harmadik rend művelt és jobb módú tagjai Gagern szerint bármely polgári vagy 
katonai tisztséget elnyerhetnek, mint azt példákkal is bizonyítja. Tulajdonképpen 
nem lepődhetünk meg, hogy e beszédnek harmadik folytatásban ígért befejezése nem 
jelent — nem jelenhetett — meg. 

Élénk figyelemmel kísérték Kultsárék a „Nyomtatásbéli szabadság" alakulásának 
kérdéseit a különböző országokban, sőt — jóval a Kölcsey és Kazinczy közti „Hiászi 
pör" előtt — hosszan idéztek a szerzői jogok védelméről szóló német nézetekből. 
Másfelől részletesen ismertették az önkényuralom előretörésének következményeit, 
így Ausztria beavatkozását a Német Szövetség ügyeibe a sajtószabadság ellen, s azért, 
hogy az egyetemek a „Státusok szolgalatjára" neveljék az ifjúságot, ne engedjék ál
modozni. Helytelen, hogy „bennek az a' bizakodó vágyás gerjedt fel, hogy a' törvé
nyes rendet az ő képzelődéseikben támadott próbálatlan Systemák szerént meg vál
toztassák..." Hangsúlyoznom kell, hogy a cenzúra aligha tette volna lehetővé az if
júság melletti állásfoglalást. Ha csak azt nem tekintjük állásfoglalásnak, hogy az új
ság gondosan elkerülte a bécsi kormány véleményének támogatását. Viszont üyen 
mondatokat idézett az angol parlament cenzúraellenes vitájából: „Mit ért — úgy 
mond — a' tisztelt Úr a' Nép alatt? Az egy nagy közösség, melly elválhatatlan öszve 
van szövetkezve, hogy a* Polgári illendőségnek törvényeit, és annak alkotmányát egya
ránt erősítse..." 

90 HKT. 1817.1.49. sz. 
91 HKT. 1817. n. 13. és 14. sz. Heinrich Wilhelm August Gagern báró (1799—1880) a Német Szö

vetség alkotmányos vitáiban tűnt föl, majd az 1848-as év eseményeiben is jelentós szerepet játszott. 
92 HKT. 1818. n. 4. sz. 
93 HKT. 1819. n. 31. sz. 
94 HKT. 1820.1.6. sz. 
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Mintha tudatosan keresnének a magyar közönséghez szóló példát, oly részletesen 
tárgyalják a svéd-norvég viszonyt. Az újságolvasó ezeket a gondolatokat kapta a svéd 
királytól a norvég országgyűléshez szóló formában: „egy Nemzet, melly a' maga po
litikai állását a' Ditsőségtől és Törvénytől vette, minthogy ezek az ő jussainak erede
tét, és törvényességét (legitimitását) megszentelik, nem előbb mondhat le jussairól, 
mintsem maga a' Nemzet megszűnnék..." Ebben az országgyűlésben egymás mellett 
ülnek „Nemes Urak, Egyház Urak, Polgár" urak, valamint „Jó és betsületes Parasz
tok". Az utóbbiakhoz így szól a királyi szózat: „Az ég áldja a' földművelésnek fárad
ságos munkáját. Légyen az a' Rend, mellynek képviselői vagytok, örökösen függet
len, és szabad a' Törvények szent oltalma alatt!..." Figyelemre méltó az 1818-as 
angol választásokhoz fűzött szerkesztői eszmefuttatás is: „Midőn nemtsak Nagy-Brit-
tania: hanem az egész olvasó Európa az Angliai választások történeteivel foglalatos-
kodtatja elméjét, méltó lészen röviden a Parlamentumi Választás eredetét, történetét, 
's mostani állapotját előadni, hogy a' Magyar Olvasók különösen a' mi nemzeti jus
sainknak néminemű használatosságát ebben is láthassák..." A következő számból 
a Hazai 's Külföldi Tudósítások olvasói megtudták, kiket lehet megválasztani, s kik
nek van szavazati joga, s mindkettő vagyonhoz, jövedelemhez, nem pedig puszta cím
hez kötött Angliában. 

1819-ben I. Ferenc elrendelte, hogy a megyei választásokon a nemeseknek szemé-
lyenkint kell szavazniuk. Ezzel a politikai ellenzék vezető erejének számító birtokos 
nemességre akart csapást mérni ama szándékkal, hogy a műveletlen és vagyontalan 
bocskoros nemesek tömegét saját céljaira használja föl. Noha ez a „fegyver" sokszor 
hatékonynak bizonyult, a pesti értelmiség mintha egy másik lehetőséget fedezett vol
na föl benne. Mindenesetre a Hazai 's Külföldi Tudósítások — valamint a Magyar 
Kurír — legnagyobb terjedelemben tárgyalt témája ebben az évben az angol válasz
tójog reformjáért, kiszélesítéséért folytatott küzdelem részletes ismertetése. „Hunt 
Úr", az angliai zavargások vezére valóságos népi hőssé nő a pesti újság hasábjain. 
A londoni, majd a véres manchesteri népgyűléseket különös részletességgel angol la
pok alapján ismerteti, de a fő követelések kinyomtatásakor gondosan az Allgemeine 
Zeitungra hivatkozik. Eszerint minden ember szabad, „Mivel azon emberi javak min
den szabad Ember előtt egyaránt legdrágább Kintsek, minden szabad embernek egyen
lő jussa vagyon, hogy a* Törvények készítésében, és az Igazgatás módjának választá
sában voksolhasson..." Talán a következő gondolat sem volt egészen idegen az oszt
rák államadósság gondjától gyötört magyar olvasó előtt: ,A ' Társaság (mármint a re
formátoroké) semmit nem akar tudni azon szemtelenül és hamisan nevezett Nemze
ti Adósságról. A Közösséget magok részére megvásárló Kegyencek, Ministerek, ha 
tsinálták, a' Nemzet akaratja nélkül, fizessék is meg magok mind a' Tőkepénzt, mind 
a' kamatot..."98 

HKT. 1818. n. 14. sz. — Norvégia 1814. május 17-én kapott alkotmányt, 1814. november 4-tól 
— különállásának megőrzésével — XÜX Károly svéd király uralma alatt állt. 

96 HKT. 1818. ü. 10. sz. 
97 Hunt szerepét a lap messzemenően eltúlozta. 
98 HKT. 1819. II. 14. sz. 
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A pesti újság beszámolói nyíltan rokonszenveznek a manchesteri népgyűlés rész
vevőivel, s felháborodottan szólnak a katonaság brutális és értelmetlennek minősített 
vérengzéséről. Arról is szólnak, hogy a londoni tanács az események kivizsgálását 
követelte, szólnak Hunt peréről és szabadulásáról, amit 300 000 ember ünnepelt, s 
„nemtsak a Köznép jelentette ezen elragadó örömét, hanem minden Rendek..." 
A lap fölhívja a figyelmet a munkások nyomorára, a munkanélküliség súlyos gond
jára, s a reformmozgalomban a főrendekig kialakuló ellenzéki egység lehetőségét is 
fölfedezi. Az önkény példájaként tárgyalja a királyné ellen indított válási port, s az 
ellenzék győzelmét ünnepli a király szándékának meghiúsulásában. 

Miközben az olvasók nap mint nap a kormányzat alkotmánytipró intézkedéseivel 
találkoztak, 1817-től a francia beavatkozásig hetente olvashattak a spanyolországi al
kotmányos rend megvédéséért folytatott küzdelemről és annak érveiről. Spanyolor
szág, Portugália vagy a latin-amerikai gyarmatok harcairól szóló tudósításokban föl-
sorolhatatlanul sokszor olvashatták az ott hangoztatott, de itt átérzett jelszavakat: 
„Éljen a' Constitutzio", sőt: „Éljen a Respublica, a' Constitutzio, a' Szabadság és az 
Egyenlőség." Természetesen nem hiányoznak a Szentszövetség határozatai sem, 
így teljes terjedelmében megjelent a nápolyi „rend" helyreállításáról intézkedő lai-
bachi declarátió szövege — előtte kis verssel: „Mint árnyék testet, tetteket hír köve
ti." Állandó figyelemmel kíséri a lap a görög szabadságharcot. Talán az sem vé
letlen, hogy a szerkesztő egy stockholmi újságból a „Hellenisták" segélykérésére adott 
„hideg" választ emelte ki: ne számítsanak külföldi segítségre. A görögök megse
gítésének kérdése állandóan ott bujkál a sorok között, míg a liberális példakép, a köz
társasági Amerika is ki nem jelenti, hogy kereskedelmi érdekei fontosabbak a sza
badság és függetlenség eszméjének a támogatásánál. Érthető, ha a brazilok sem a 
külső segítségben reménykednek, hanem így szólnak a lap szerint: „Fegyverre Brazí
liaiak! A függetlenség vagy halál! ez legyen jegy szavunk." 

Közelebbről is kaphattak híreket az újságolvasók, így a lengyel országgyűlés 1820-
as és 1825-ös összehívásáról, s a cár szigorú haragjáról. Meglepő gyorsan közölte a 
lap a dekabrista fölkelés hírét is, majd a Journal des Debats és az Österreicher 
Beobachter vitáját arról, mi is történt Pétervárott. Egy ottani lap alapján pedig azt 
az orosz véleményt, hogy a „pártütés gőze már 1815-ben elszédített fiatal embere
ket", s céljuk az uralkodás formájának a megváltoztatása volt 

Hetente két alkalommal, általában hat oldal terjedelemben adott külföldi „tudósí
tásokat" Kultsár Nemzeti Újsága. Többnyire megjegyzések nélkül közölték a külföl-

"HKT. 1819. H. 11., 13., 14., 15., 19., 20, 21., 22., 23., 24., 25, 28., 29. sz. — Az eseményt pe-
terlooi mészárlásként tartja számon a történetírás. Okát már a korabeli sajtó megmagyarázta. 

100 HKT. 1820. I. 21. sz. Az angol király el akart válni hűtlenséggel vádolt feleségétói, de a parla
menti bíróság megakadályozta ezt. 

101 HKT. 1820.1. és H. 
102 Hasonló hangon írt a Magyar Kurír is, például „Hayüről": 1821.1. 3. sz. 
103 HKT. 1821.1. 15. sz. 
104 HKT. 1824. n. 10. sz. 
105 HKT. 1824.1.25. sz. 
106 HKT. 1824. n. 20. sz. 
107 HKT. 1826.1. 3 , 10, 17. sz. 
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di sajtóból vett híreket, néha azonban utaltak magyar vonatkozásaikra is. A legna
gyobb óvatossággal is annyit megállapíthatunk, hogy a Hazai 's Külföldi Tudósítá
sok színesen, mozgalmasan tükrözte a világ nyugtalanságát, azt, hogy a Szentszövet
ség — minden igyekezete ellenére — nem tudott „rendet" teremteni. Ennek a nyug
talanságnak leggyakrabban visszatérő kérdései az alkotmányosság, a szabadság, a nem
zeti függetlenség, de hangot kapnak a reform, a változtatás követelései is, Kultsar 
részletesen ismertette, hogyan törölték el a norvég nemesség „feudális privilégiuma
it", s müyen kárpótlásokat helyeztek kilátásba. De ezt is hozzátette: „A' mostani idő 
nem látszik kedvezőnek lenni e' dologra nézve. Az elméknek mostani kevergésétől 
Európában, s azon figyelemtől, mellyel most az Uralkodók minden politikai változást 
szemlélnek, azt lehet várni, hogy ezen Királyság Nemessége dolgában javallott meg
határozó lépés egyéb Státusokban nagy benyomást fog tenni..." 

Kik figyeltek fel — többek között erre az 182l-es megállapításra és sok más ha
sonló hírre? Pontosan nem tudjuk. Annyi bizonyos, Kazinczytól Kölcseyn keresztül 
Deák Ferencig a kor vezető szellemei elsősorban Kultsar újságjából értesültek a vi
lág dolgairól. A szerkesztő többször panaszkodott, hogy kevés az előfizetője. Hivat
kozott a külföldi — angol — példákra, ahol több újság és több olvasó van. 1820-ban 
arról írt, hogy „öt vagy hat Milliom Magyar közül ezen Közönséges Leveleket talán 
tsak Két Ezerén olvassák,.. Mert mitsoda Hazafi, mitsoda Vüág Polgárja az. a' ki 
Hazájának, és más Országoknak mostani történeteit tudni nem kívánja?..." Nem 
egészen vüágos, hogy a kétezer olvasó a Magyar Kurir előfizetőit is magában foglal
ta-e. Azt sem tudjuk, hogy a húszas évek megélénkült politikai érdeklődésének hatá
sára gyarapodott-e az előfizetők száma. Ismeretes viszont, hogy míg a Magyar Kurir 
1824-ben az üzleti csőd szélére jutott, a Hazai 's Külföldi Tudósításokat Kultsar 
halála — 1828 — után a szerkesztői munkában teljesen járatlan, tehát nyüván fize
tett alkalmazottakkal dolgoztató özvegye érdemesnek tartotta — persze a Trattner 
cégre támaszkodva továbbra is — kiadni. Ez azonban már kétségtelenül hanyatló sza
kasza a Nemzeti Újságnak, s a tájékoztatásban a fő szerepet hamarosan a Jelenkor 
veszi át. 

Mit jelentettek az előbbi számok? Nehéz fölmérni, különösen annak tudatában, 
hogy egy-egy előfizetett példányt sokan olvastak. S ha erre gondolunk, talán nem túl
zás mintegy tízezerre tenni azok számát, akikhez Kultsar tudósításai eljutottak. Ez 
pedig nem is olyan kevés, ha arra az erjesztő hatásra gondolunk, amit a lapban mind
untalan felbukkanó korszerű eszmék előidézhettek, S még egy szempontot hadd is
mételjek meg: a viszonylag gazdag Perczel család Vörösmarty nevelősködése idején 
elsősorban az Augsburger Allgemeine Zeitung alapján tájékozódott a világban vég
bemenő folyamatokról, ennek előfizetésére azonban a szegényebb rétegek nem vol
tak képesek. A Kölcsey színvonalán élőknek legföljebb a Hazai 's Külföldi Tudósí
tásokra, tellett. 

Kultsar István nem látta a vüág változásainak irányvonalait oly élesen, mint előt
te Hajnóczy József, Berzeviczy Gergely vagy Nagyváthy János. Nem volt olyan lép
tékű írói és irodalomszervezői tehetség, mint Bessenyei vagy Kazinczy. A pesti értel-

108HKT. 1821.1. 26. sz. 
109 HKT. 1820. H. 42. sz. 
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miség köréből is több nálánál erősebb egyéniséget, műveltebb, előrébb látó személyi
séget lehetne megnevezni. Legfontosabb képessége a nyitottság volt, és igazi szerepe 
a közvetítés. Észlelte a világ változásait, főleg Európáét, de figyelt a romantikusok 
számára különösen fontos Keletre, s még inkább a gyarmati elnyomás elleni szabad
ságharcukat vívó latin-amerikai gyarmatokra is. Észrevette a fölmerült új eszméket, 
ha nem is tudta (akarta?) azokat egységbe foglalni, rendszerbe szervezni. Közvetítő 
tevékenysége azon a rendkívül egyszerű gondolaton alapult, miszerint a magyar ér
dekek védelmének egyedüli lehetősége különállásunk megőrzése. Annak záloga pedig 
az alkotmányos kormányzat. Ám a Hazai 's Külföldi Tudósítások gazdag példatá
rában az alkotmány (Constitutzio) emlegetése soha nem a privilégiumok védelmét 
szolgálta, hanem a szabadságjogok biztosítását. Olyan alkotmányok sorát mutatta be 
a lap, amelyek korszerűbbek voltak a nálunk érvényben lévőnél. A nyomatékosan 
sulykolt angol példával pedig a változtatás lehetőségét vitte át a köztudatba, s ezzel 
előkészítette a későbbi politikai gondolkodók föllépését. Jelentőségét akkor érthetjük 
meg, ha arra gondolunk, hogy a legzseniálisabb eszme, a legjobb szándék is hiábava
ló, ha nem talál megértő, befogadó, támogató közegre. Kultsár lapjában — elszórtan, 
végig nem vezetve — szinte minden reformgondolatot megtalálunk, amit majd a ké
sőbbi országgyűlések szónokai szólaltatnak meg — politikai programként. 

Ernő Taxner-Tóth 

LES CHANGEMENTS DU MONDE ENTIER DANS LA REVUE HAZAI 'S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁ
SOK (CHRONIQUE DU PAYS ET DE L*ÉTRANGER) 

A la réalisation de la conception aristocratique de Fascension, représentée en Hongrie avant tout par le 
joséfinisme et par les „hauts" idéaux de Kazinczy dans le domaine du goút littéraire-artistique, les conditions 
materielles nécessaires n'étaient pas données. 

Les intellectuels — dépendants des possibilités de mise en valeur de leurs travaux de la pensée — ont 
été les premiers ä reconnaítre, d'abord inconsciemment — que la condition materielle a priori du 
développement de la mode de vie bourgeoise est la diffusion des connaissances, l'elargissement de leur 
reception. 

C'est pour cela que les intellectuels de la ville de Pest attribuaient une importance extraordinaire ä la 
diffusion des informations utiles. Au moment historique de la possibtiité réelle de la transposition du centre 
de l'Empire Habsbourg ä Buda-Pest, en 1806, István Kultsár, a recu la permission de l'édition d'un Journal 
hongrois. 

Le Journal se limitait pendant peu de temps á la publication unique des nouvelles du pays, mérne avant 
d'avoir le consentement officiel et le changement de titre en Chronique du pays et de l'étranger, il a 
commencé á faire connaitre les événements du monde entier en changement, ainsi — faisant allusion aux 
événements hongrois — il a fait connaitre de maniére extrémemen! détaillée les luttes pour le droit de 
vote en 1819, en Angleterre, présentant un de leurs personnages principaux, comme véritable héros de la 
liberté. Citant avec insistance l'exemple anglais, et la comparaison entre les deux pays dans le domaine du 
Systeme parlementaire, il essayait de répandre dans le public également lldée du changement. 

Par Iá, jusqu'au milieu des années 1820, il représentait une contribution importante au développement 
spécifique de notre littérature ainsi qu'á la parution ultérieure des penseurs potitiques. 
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