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P R A N K E N B U R G A D O L F ÖNÉLETRAJZA. 

1879 január 5-én ünnepelto Sopron Frankenburg ötvenéves írói 
jubileumát. Az ünnepségről a fővárosi lapok is megemlékeztek, a Vasár, 
napi Újságban Szász Károly. Valószínűleg éppen Szász Károly számára 
vetette papírra az ünnepelt író azt a niind.eddig kéziratban maradt 
önéletrajzot, amelyre Alszeghy Zsolt professzor úr hívta fel figyelme
met s amelyet a Kisfaludy.Társaság kézirattárából az alábbiakban 
közlök. 

Születtem nov. 21d. 1811-ben Némethkereszturott Sopron megyében, egy 
hónappal később, mint Liszt Ferenc, az ide alig félórára eső Rajdingban. 
Anyám ez utóbbinak keresztanyja volt; apáing gazdatisztek voltak herceg 
Eszterházynál. 

A z elemi iskolákat és a négy első gymnasiumi éveket Sopronban végez, 
tem. Az ötödik és hatodikat (rhetorikát és pocsist) Pécsett. Itt írtam 1827-ben 
az első deák szatírát „In Julium Macrinum", mely egy egész íven megjelent 
nyomtatásban Petrózai Trattner Károlynál Pesten. Horváth István nagyon 
megdicsérte s egy apámhoz Somogyvárra írt levelében Juvenalisi ízt talált 
benne és serkentett, magyar nyelven is megkísérteni szerencsémet. A szatírát 
egy magát tanárunknál behízelgő iskolatársamra írtam, aki egyszersmind mint 
föladó szerepelt. Mottóul Ovenus distichonát használtam: „Qui vult laudari a 
dominis, charusquo vocari, discat aduiari, nam tales sunt modo chari". 

A 7d. iskolát Győrött, 8-dikat Szombathelyen végeztem. Gazdasági cur. 
sust a keszthelyi Georgikonban, a jogtudományokat Egerben. Egy évig a he-
vesmegyei főjegyzőnél patvaristáskodtam, jurátusnak Pozsonyba mentem, itt 
Széchenyi István oldala mellé jutottam, s mintegy félévig voltam Czenken; 
aztán beálltam hadapródnak a szász-vasasnémetek közé, néhány hónap múlva 
azonban o fényes állást otthagytam s 1835-ben elmentem házasodni — Egerbe. 
Nőm magyar leány s oly kedves teremtés volt, hogy csak egyszer búsított 
meg életében, akkor t. i., midőn meghalt, de oly fájdalom is volt ez, mely 
egész életemre kihatott. Nagygombán, Somogymegyében kibéreltem a Hunkár, 
jószágot, de nem értvén a gazdasághoz, egy év múlva túladtam rajta s föl
mentem Pestre, hol Mátray Gábor közbenjárása folytán alkalmazást nyertem 
a magyar akadémiánál. Itteni állomásomat egy év s három hó múlva fölcse
réltem a királyi szolgálattal, s először a budai magyar kamaránál mint fogal
mazói joggyakornok, azután mint levéltári tiszt szolgáltam. 1847-ben fölmen
tem Bécsbe kir. udvari tolmácsnak a magyar cancellariához; 1848-ban a ma
gyar ministerium ez állomásomban meghagyott, november, december és 
(1849-diki) január hónapokat a börtönben töltöttem Windtischgrätz hatalom, 
szavára; onnan kimenekülvén, még azon évben a bécsi cs. kir. legfőbb törvény
széknél fogalmazónak, s 1855-ben az ugyanottani legfőbb úrbéri törvényszék
nél elnöki titkárnak, 18(i0-ban m. kir. udvari titkárnak az újonnan fölállított 
udvari oaneellariánál lettem kinevezve. 186(i-ban nyugalomba léptem s először 
Pestre mentem, ahol a .Magyarország és Nagyvilág', utóbb az ,1848' czimü po
litikai lap főszerkesztését vállaltam magamra. Később lemondván a szer
kesztőségről, ismét Bécsbe menteni, honnan 18ü8-ban Sopronba költöztem s 
itt végleg letelepedtem. 

Az említett szatírán kívül kezdtem aztán irogatni a Tudományos Gyűj
teményhez mellékelt Koszoru-ba, a Regélő-be (először verseket), a Rajzola
tokba és Természet.be (utóbbinak egy ideje szerkesztője is lévén), aztán dol
gozótársa lettem a Jelenkor-nak, tárcaírója két éven át Kossuth Pesti Hírlap-
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jának; midőn ez utóbbitól engemet, mint kir. hivatalnokot, eltiltottak, Kossuth 
bucsut vett tőlem a Hirlap-ban s engem komoly lapja ,füszer'.ének nevezett; 
aztíin kiadtam egy évig a Magyar Életképeket, később az Életképek czimü 
hetilapot, mely jó keletnek s szép hirnek örült. Egyesitettem magam körül a 
legjobb és legelső irói erőket. Bécsben állandó munkatársa lettem a Nagy 
Ignácz által szerkesztett Hölgyfutár-nak, s a Pesti Napló-nak mint levelező. 
Ismét Pestre kerülvén, mint fölebb emlitém, s ,Magyarország'-ot és ,1848' 
czimü politikai lapot szerkesztettem ,melyet azonban nem annyira az előfize
tők hiánya, mint a papok intrikái miatt otthagytam. Emichtöl, aki kiadóm 
volt, el akarták venni a Szent László-Társulat nyomtatványait, ha a lapot 
tovább szerkesztem. 

önálló munkáim: Estikék, 2 kötet, Sirvavigadók, 2 kötet, Zsibvásár, 2 
kötet, őszinte vallomások, 2 kötet, Emlékiratok, 3 kötet, Bolond Miska nap
tára, 8 kötet, Bécsben jött ki, s az akkori időket tekintve merészen volt írva; 
Bolond Miska albuma, 1 kötet, Az öreg Bolond Miska utazása szárazon és ví
zen, földön és tengereken, 1 kötet. Egy regényemnek, ,A müvészcsaládi' első 
és második része (ez utóbbi felében) elkészült kéziratban, azon kivül ,Fehér 
és fekete pontok' czimü humoreszkek két kötetben. 

írtam németül is: négy színdarabot (1838—1840-ben), mely Pesten, Bu-
dán, Pozsonyban, Temesvárt tetszéssel adatott elő; a Saphir Zs. által szerkesz
tett Pesther Tageblatt-ba (melybe Lukács Mór, Pulszky stb. is dolgoztak) két 
évig tárczákat és szini bírálatokat irtain a magyar színház előadásairól. A 
Spiegel-be verseket irtam. A bécsi Fremdenblatt s a Wanderer-nek egy ideig 
rendes dolgozótársa voltam. Az utóbbinak szerkesztőjét, Gress urat, egy tőlem 
névtelenül megjelent czikk miatt, mivel nem akarta annak íróját megnevezni, 
8 holnapi börtönre Ítélték. Készen van két kötet satira (Aus dem Tagebuche 
eines alten Satirikers) s egy kötet költemény kéziratban. Ez utóbbit Falk 
Miksa barátomnak ajánlottam, aki azokat igen megdicsérte, de kiadásukat 
bizonyos körülmények miatt nem ajánlotta. 

Kitüntetések: A magyar akadémiának 1845, s a Kisfaludy-Társaságnak 
1867 óta tagja vagyok. A pesti gyermekkórház s az ottani zeneconservatorium 
tiszteleti tagjának nevezett; jelenleg a soproni ,társaskör" s a .soproni iro
dalmi és művészeti kör' elnöke vagyok. 

Kedves jó barátom! Soraidat csak most vettem, s küldöm azonnal a 
kivánt adatokat. Nem képzeled, hogy érzem magamat megtisztelve s hogy örü
lök annak, hogy te magad fáradozol írói életem leírásában. 

A jubileumot, mint hallom, január 5-dikére tűzték ki. Lesz tán annyi 
tapintatuk, hogy meghijják rá az akadémiát és Kisfaludy-Társaságot; de két
lem, hogy eszükbe jut. H a bővebbet hallok, megírom; addig is ölel 

hálás barátod Adolf. 
Kedves nődnek kézcsókomat. 
A kitüntetésekhez még hozzá tehetned: a) hogy én tartottam 1838-ban 

az első magyar humorisztikus fölolvasást Pesten a megye termében, az árviz 
által károsult magyar lakosok javára, s ezért a megyétől köszönő levelet kap
tam; b) Esztergommegye 1844-ben táblabírói közé sorozott." 

Ennyi a kéziratos önéletrajz. De rövidségében is kiegészíti azokat 
az adatokat, amelyeket Mahatsek Lucia doktori értekezése (Franken
burg Adolf, Sopron, 1938.) összegyűjtött. 
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