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KISFALUDY K. AURORÁJA.1)

I.

A kitől az első indítást Tette, ahhoz fordult háladatos lelke 
szerénységében Kisfaludy először — Kulcsárhoz. Vele s a  nála 
gyülekezni szokott írói társasággal beszéli meg először Almanachja 
tervét. Czélja megvalósítására ugyiB pénzre és az írók szövetkezé
sére van szükség. Hogy anyagi támogatásuk nem lesz elegendő, 
sem szellemi közreműködésük megfelelő, azt csak később fogja 
tapasztalni.

A társaság helyesli Kisfaludy indítványát s fölbuzdulása 
hevében annyi ígéretet tesz, hogy a siker bizonyosnak tetszik. 
«Nem fogjuk a költséget kímélni, jelenti erre 1820 februárban 
Kisfaludy Gaalnak, hogy külsőleg is bármely német Almanach 
mellett megállhasson; a nádor-főherczegnek akarjuk ajánlani. »

És hogy vállalatának a legnépszerűbb magyar költő tám oga
tását biztosítsa, elmegy Sümegre bátyja látogatására. Kisfaludy 
Sándor helyesli öcscse tervét, átadja neki egyik költői elbeszélését 
s azonfölűl megírja a Marczibányi-intézet igazgatóságának, hogy 
a 400 váltó forintot, melylyel ez csa<k az imént kitüntette, «egy 
munkában lévő, hasznot mulatsággal összefoglaló zsebkönyv
nek első kiadására, s utóbb más míveknek közre bocsáttatására 
ajánlom».

A költőnek igaza van; a zsebkönyv valóban «m unkában» 
volt. Gaal közvetítésével már áprilisben alkudozik a leendő szer
kesztő egy bécsi metszővel; a következő hónapban a bécsi Con- 
versationsblatt jelenti, hogy az első kötet 1821 -re meg fog jelenni; 
juniusban már azt írhatja Kisfaludy Gaalnak, hogy sok anyagot 
küldöttek be almanakja szám ára; ismét később közbenjárásra kéri 
föl barátját nehány bécsi művésznél; s végül értesíti, hogy rendkí
vül el van vele foglalva és sohasem vállalkozott volna e munkára, 
ha minden oldalról nem unszolják.

Közben elhatározták, hogy a nőknek szánt zsebkönyvet helye
sebb lesz a «császárnénak* ajánlani. A magyar írói körökben úgy

*) Szerzőnek K isfaludy Károly és munkái czímű művének sajtó alatt 
levő második kötetéből.
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ügyek lelkes pártfogójához fordult, s ez csakugyan kieszközölte, 
hogy a felséges asszony hajlandó az ajánlást elfogadni, ha a zseb- 
könyv a censurát kiállja.

Az esztendő végéig Kisfaludy az első kötetet nagyjában már 
megszerkeszté ugyan, de a következő évről mindazáltal elkésett.

A késedelem oka a pénz hiánya volt. A lomha teljesedés egy 
év alatt sem birta elérni a gyors Ígéretet. De a buzgó Kulcsár és 
Horvát nem hagyták a dolgot annyiban: egy alapítási tervet dol
goztak ki, s ezzel a következő év elején az ügy végre dűlőre 
vitetett.

1821-ben Budapest legelső kiadója, Trattner, nagy számmal 
hívott meg írókat s más előkelő férfiakat farsangi vacsorára. Az 
Almanachról folyt hosszú tanácskozást Horvát István szakítá 
félbe: «Pénz kell mindenek előtt. Ezt tegyük össze s félig készen 
leszen az Almanach.*) Erre hosszá csend állt be, melyet Forgó sza
kított meg, Pestmegye orvosa és Kisfaludy jó barátja, s így szólt: 
«Horvát bátyámnak igaza vagyon. Nekünk mindenek előtt pénz 
kell s azután tanács. Én tehát itt ime által adok az Almanachra 
150 forintot.# Feleletül Horvát is nyomban leolvasott 150 frtot. 
Többen is adtak s meghatároztatok, hogy a nemes czél-eszközlés 
végett ki-ki adakozásra iparkodjék bimi barátait és ismerőseit. 
Egy pár hónap múlva szembetünőképen nevekedett az almanach 
pénztára. Trattnernél fizettek 1775 forintot; Kisfaludy Károlynál
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nők. Kisfaludy Károly ivón két nő is aláírt 50—50 forintot. Az 
összes offertum tett 2580 forintot, de csak 3490-et fizettek be — 
mai mérték szerint tehát kerékszám 996 forintot.

Ily módon jött létre és ennyi alappal indúlt meg azon válla
lat, melyhez fogható sem fontosságra, sem hatásra irodalmunkban 
még nem volt — sem addig, sem azóta.

Az adakozók Horvát indítványára egy akarattal Kisfaludy 
Károlyt bízták meg az almanach szerkesztésével esztendei 700 — 
mai pénz szerint 280 — forint «jutalom fejében már csak azért is, 
mivel őt szépmüvé8zi tehetségein kívül is egy felől szeretve szeret
tük, más felől pedig nem épen kedvező helyheztetésén édes örö
mest ez által is könnyebbíteni akartunk*.

Most már a munka gyorsabban ment. Februárban Kisfaludy 
felküldi Bécsbe a kész kötetet censurára és julius 15-én leérkezik a 
szerkesztőhöz a fegfelsőbb kézirat, mely szerint a felséges asszony 
a zsebkönyv ajánlását csakugyan elfogadja. «Czíme Aurora lesz, 
írja ekkor Kisfaludy Gaalnak és négy uap múlva sajtó alá kerül.*

S ugyancsak julius 20-án írja Kisfaludy zsebkönyve hirdeté
sét, melylyel a közönség elé lép.

•Nemzeti nyelvünk előmenetelei — így szó l— I. Feri-ncz 
királyunk uralkodása által oly szembetűnők, hogy néhány évek 
alatt a Hazai Literatura századot haladni látszatik. A Tudomány 
pártfogása Nagvjainkat, az olvasás szeretete Nemeseinket a m un
kásság gyakorlása íróinkat egészen elfoglalta s a Magyar Kultura 
Arany-kora hatalmas lépésekkel felénk közelít.

«Ily fényes helyhezetben a nemzeti csinosodás minden 
ágaira illik figyelmeznüak; hézagos és pulya tekintetek megala- 
csonyítanák a nemzeti méltóságot.

«Ennek megfontolása okozta, hogy nehány íróink egy Hazai 
Almanach kiadására AURORA név alatt 1822-ikre magokat eltö- 
kélették s engemet a hazafiúi törekedés szerkesztésével megtisztel
tek. Mélyen ihlette szívemet e nem érdemlett bizalom s új lángot 
gyújtott keblemben, hogy minden tehetségeimet a Haza szo lg á lt
jára szenteljem.

«Auoróra főképen a magyar szép Nemnek nyujtatik ajándé
kul, hogy legyen, a mivel e szívek bálványi nemzeti érzéseiket táp
lálhassák. Nagy és fontos a szép Nem rendeltetése, mely első 
tenyésztője minden Nagynak, minden hazafiúi érzés nemes indu
latainak.
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majd elkezdődik a boszankodás és izgalom a késve készülő raj
zok és metszetek miatt — csak a ki már valamely kész munkájá
nak készültét átélte, képzelheti Kisfaludy emésztő nyugtalanságát 
a lassú proce8sus alatt s kitörő örömét, midőn a kész kötet kezé
ben volt. Az arany metszésű, préselt papiros kötésű s tokba foglalt 
16-odrét kötetnek czímlapján ez állott: Aurora. Hazai Almanach. 
Kiadá Kisfaludy Károly 1822. Pesten. Trattner János Tamásnál.

És azonnal tollat fog és 1821 november 22-én a következő 
ujjongó sorokat írja Gaal barátjának: Kedves barátom — de ne 
fordítsuk; vesztenének közvetlenségökből. íme ezt írja: «Theurer 
Freund! Endlich ist mein Almanach — dem Hímmel seys getrom- 
melt — erschienen!!!»

II.

Midőn Kisfaludy 1820-ban az Aurora első kötetét már javá
ban szerkeszti, megtudja, hogy Bécsben is készül egy almanach. 
A vállalkozó Igaz Sámuel, a bécsi Magyar Kurír segédszerkesztője 
volt. Mint Kazinczynak írja, már 1819-ben akart egy zsebkönyvet 
kiadni, de e szándékát letétette vele azon környülállás, hogy Kis* 
lafudy Sándor a regéiért nyert jutalmat ugyanezen czélra aján
dékozta. «Azonban a múlt héten — 1820, október eleje — hiteles 
kútfőből esett értésemre a Pestieknek képtelen késedelmezések, 
melynél fogva még talán két esztendő múlva készülhetnek el Al- 
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beolvasztva tökéletesebb munkát nyújthattunk volna hazánknak. & 
És megpróbálja, nem lehetne-e az ügyet utólag is elintézni? « Kis
faludy Károly úr — írja Igaz — a múlt ősz elején azt adatá tud
tomra, hogy társaságomban kívánná ezentúl folytatni a zsebköny
veket vagy Almanakokat. Válaszom Perpeliczay által az vala: 
óhajtanám mindkettőnek folytathatását, de kevés hozzá a  remé
nyem s így kész vagyok ajánlásának elfogadására. •

Látni való, nem érintkeztek köz vetetlenül, s így egyik sem 
tudta pontosan, mint képzeli magának a másik az «összeolvasz
tást)). Azután mire Kisfaludy az Igaz helybenhagyó szándékáról 
értesült, Aurorája megjelenő félben volt, s minthogy már is sajno
sán tapasztala a függő szerkesztés félszegségét, természetes, hogy 
még kevesebb kedve lehetett a szerkesztést a távol Bécs által is 
nehezíttetni. Az összeolvasztás hazafias szándékú, de impraktus 
terv volt s Kisfaludy belátta, hogy nem vetélkedésből, hanem  épen 
az ügy érdekében kell azt elejtenie, a Én soha nem akartam , írja 
később Kazinczynak, Igazzal vetélkedni, sem ügyekezetét gátolni. 
Három évek előtt nem is sejtvén,.hogy Zsebkönyve készül; már 
szedegettem az Aurora számára, ennél fogva senki nem vádolhat, 
hogy fény vágy vagy nyereség szomja birt ezen gondolatra — nyil
ván kezdettem és nyilván fogom vinni, míg kömyülállásaim en
gedik. •

Ezek a «környülállások» pedig az Aurora egész idején át nem 
ugyan megakasztó, de mégis eléggé fontos szerepet vittek. Kisfa
ludy Sándor az ő 400 váltó forintját csak egyetlen esztendőre en
gedte át, azután nyomban vissza kérte — nem mintha azt hitte 
volna, hogy az Aurora fönállhat most már az ő pénze nélkül is; 
sőt épen. Hanem mert nem tetszett neki, hogy öcscse oly nagy 
szerepet kezd vinni s a befolyás és hírnév egy új és állandó eszkö
zére szert tenni. «Sándor rossz néven veszi, tudatja Toldy tájékoz
tatásul Kizinczyval, mikor az ember Károlyról mint íróról szól — 
neki ez fáj. — Ez sub rosa.» Az Aurorának is csak a legelső köte
tébe küldött müveiből jócskán; akkor még nem tudta, mivé fog az 
fejlődni. De minél határozottabb alakot ölt a vállalat és szerkesz
tője, annál inkább visszavonult. A második kötetben már csak há
rom, a harmadikban csak két közleménye van — azután nem küld 
többé semmit. De neheztelt korára is. A dráma terére lépésével 
kezd hanyatlani költői ereje és költői hírneve. S minél inkább hó
dított az öcscse által megkezdett irány, annál jobban fogyott az ö
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Ő üzletember volt, kereskedő volt. Kiadta Zerffi és Habermann 
urak Vaterlándisches Almanach fü r  Ungarn-ját, mert hasznot re
mélt. Ily remény fejében segítette az Aurorát is — de minthogy 
neki a bizomány nem hajtott eleget, minek támogatná? «Ő arat 
egyedül, panaszolja Kisfaludy Gaalnak, a hol mi vetünk s hasz
not húz mindenből, a mi nekünk gondot és fáradságot okoz.»

így történt, írja Horvát István, hogy «mindjárt az első év 
végén önkény és saját haszon keresés fejtegette ki magát*.

A különböző jellemű csaját haszon keresést# immár ismer
jük. Mi volt az önkény ?

Az első kötet szerkesztésében Kisfaludynak nem volt szabad 
keze. A derék alapítók elhatározták ugyan, hogy munkáikért semmi 
jutalmat nem kívánnak, de kötelezték magokat a munkára, vala
mint arra is, hogy ösmerőseiket fáradozásra serkenteni fogják.

És épen e legjobb índulatú buzgóságban rejlett a legnagyobb 
baj. Az agg és fiatal öreg urak, miután valamit megírtak, joggal 
elvárták — különben is «fundatorok» lévén — hogy dolgozatuk 
benn legyen az Aurorában. Az öreg Schedius példáúl írt egy czik- 
ket «A szépség tudományáról#, mely az ember születésén kezdi és 
Schilleren végzi; különben nincs benne se szépség se tudomány; 
egy kicsit döczögős, egy kicsit homályos — szóval a szép Nem, 
«e szívek bálványi,» mint az udvarias Kisfaludy mondja, aligha 
olvashatta végig a czikket egy pár elszánt ásítás nélkül. No igaz, az 
egész nem több hét lapnál. De írt aztán még Fáy András egy pár
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lapnyi terjedelmű. Kulcsár pedig különösen kitett m agáért; ódát 
írt, igenis, valóságos ódát, a milyent a tudósok alkeusinak nevez- 
getnek. Ő írta az Aurora első kötetének első lapjára az első verset, 
az Ajánlást, melyet így végez b e :

Felség ki érzed emberiség jovát,
’S áldással örvendsz tölteni Nemzetünk’, 

őr-Istenünkként kis mivünkre 
Hintsd kegyesen Karolina 1 fényed!

Nem mondjuk, hogy mindez nem érdekes, hogy nem  volt 
érdemes kiadni; épen nem. Csak az volt a baj, hogy mindezt ki 
kellett adni. Ily módon a szerkesztés előbb-utóbb nem lesz egyéb 
összerakásnál; hol marad a szellem, az irány ? Azután a m unka
társakról is az alapítók gondoskodtak. Dessewffyt, Teleki Feren* 
czet aligha Kisfaludy kérte föl dolgozó társnak; Guzmicsröl tudjuk, 
hogy Kulcsár kérte, írna valamit az Aurorába. Ezek az urak azt 
hitték, hogy minden tudós ember tud írni s minden a mi meg van 
írva, közölhető. Kisfaludynak azonban egészen más fogalma volt 
a szerkesztésről. Hozzájárul az is, hogy a czímlapon álló «kiadá 
Kisfaludy Károly» is majdnem szószerint igaz: a kiadás tényleges 
költségeiben neki nagyobb része volt mint bárkinek — és mégis 
az intézésbe majdnem kevesebb beleszólása, mint a többinek.

1822-ik évi április 15-én ezért új egyességet köt Kisfaludy 
a fundatorokkal: átvesz tőlük 2000  váltó forintot, ennek fejében 
köteles az Aurorát esztendőnként szépen kiállítva, legalább hat 
réztáblával kiadni s a tőkepénzen kívül minden egyéb költséget 
magára vállalni; magának a tőkepénznek megtérítésére pedig kö
teles az új Aurora legelső pénzeiből annyi bekötött exemplárt át
adni, a mennyiből az egész somma kikerül; kötelezi magát azon- 
fölül a magyar literaturára állítandó fundus gyarapítására minden 
évben a nyereségből 1000 forintot Kulcsárnál készpénzben letenni. 
Viszont a szerkesztésbe senkinek beleszólása nincs, hacsak ö maga 
valakinek barátságos tanácsával élnie szükségesnek nem tartaná.

Kisfaludy jól tudja, mily súlyos terhet vállalt ezzel magára. 
«így kell magunknak áldozni, panaszolja Kazinczynak, midőn 
elfajult gazdagjaink szunnyadnak.* De megteszi, csakhogy függet
len szerkesztő lehessen.

Es minél tovább szerkeszti almanachját, annál inkább meg
szereti, végre lénye egy részének tekinti — s mint ekkor magát, 
úgy teszi függetlenné két évvel később Auroráját.
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2. v. t. i. mikor fürdött, hogy el ne lopják.
6. v. A falerni bor termett Campaniában, a Massicus, a mai Monté 

Masso alján. Az ókornak egyik leghíresebb bora.
7. v. t. i. háromszázezer sestertiust, azaz 32628 uj forintot ezüst 

pénzben. Lásd P. Thewrewk E. Római és görög pénzszámítás 6. lap.
9. v. remekelt serleg. Martialis «diatreta*t mond. Efféle ivóedóny 

metszett üveg vagy drága kóből készült, s köröskörül vigy volt dolgozva, 
hogy a rajta levő rajzok nemcsak kimagasodtak, hanem áttörve s a csé
szétől elállva átlátszó ékítményt, mintegy hálót képeztek. Szegszárdon 
is találtak ilyet s az most muzeumunk egyik legbecsesebb tárgya. V. ö. 
Rich, Illustrirtes Wörterbuch dér rőmischen Altertliümer 223.1. Kubinyi 
Ágoston, Szegszárdi régiségek Pe9ten 1857. Képes kalauz a magyar 
nemzeti muzeum érem- és régiségtárában. Pest. 1870. 46. lap. II. kiad. 
27. lap. Desjardins»Rómer. A magyar nemz. muzeum római feliratos 
emlékei Budapest, 1873. 165. lap. P- T* E.
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