HECKENAST GUSZTÁV.
1 81 1 — 1878.
Ir ta :

S

z e n n o v it z

A

d o lf.

A hazai nyomdászat és könyvkereskedelem azon ke
vés jelesei közül, kik nagvobbszabásu s messzebb körökre
kiható munkáságukkal mélyebb s maradandóbb nyomo
kat hagytak maguk után, Heckenast Gusztávot, egykori
budapesti könyvárúst és kiadónyomdászt méltán illeti
meg az első hely.
Midőn tehát jelen első önálló magyar könyvárusi
évkönyv lelkes és buzgó szerkesztősége, azon rám nézve
megtisztelő fölhívásának engedek, hogy megírjam He
ckenast Gusztáv életrajzát: csak e kiváló férfiú iránt
régóta táplált tiszteletteljes kegyeletem adóját rovom le.
Igaz, hogy ezen jelesünk életrajzát előttem már töb
ben s köztük igen jeles és avatott tollú életírók írták
meg különféle időben, hazánk különböző lapjaiban tévén
közzé ilyeket,1 de azért nem indíthatjuk meg új évköny
1
Ilyen ek : az ((Ország Tükrea 1862 foly. 5-ik számában,
Marasztoni által festett arczképpel. — A «Vasárnapi Ujság»-ban
1S78 foly. 15. 16. sz., arczképpel. — A (cMagyarország és Nagy
világ ib an , 1878 foly. 16. sz., szinte arczképpel. — A ((Fővárosi
Lapok»-ban, 187S. 85. és 86. sz. — Ismét a ((Vasárnapi Újsága
1879-iki foly. 11. számában, arczképpel. — Majd a «Főv. Lapok»,
1SS0. folyama 236. számában «EmIék H. G.-ról, Hiadortól. — «A
magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete» I. köteté
nek C X X V III. és C X X IX -ik lapján Kertbeny_Károlytól. — T o
vábbá szaklapunkban, a « Corvinádban és pedig 1879. foly. 15-ik
számában A. K.-tól (Aigner K árolvtól) s ugyanaz az életrajz szószerint lenyomva, de a végén több igen becses adattal pótolva,
ugyanott 1890. foly. 6. 7. 8. számában. — Becses életrajzadalékul
«Heckenast és Kazinczy® czímen Aigner L ajos avatott tollából
lapunk 1 880-iki folyamának 5—8-ik számában igen fontos ada-
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vünket haladó fejlődésünk ezen figyelemreméltó emlék
kövét szebben s méltóbban, mintha szakmánk egyik
legjelesbbikjével kezdjük felállítani kiválóbb s nevezete
sebb hazai könyvárusaink Pantheonját.
De minthogy csak szűk térrel rendelkezem, nem nyújt •
hatok e helyütt kimerítőbb oly életrajzot, minőt jele
sünk megérdemelne. — Ezt máshelyt tenni lesz al
kalmamé A Heckenastról már létező több rendbeli élet
rajzzal szemben azonban, főigyekezetem oda irányult, hogy
adataim nyomán különösen olyanokat mondjak el s
idézzek fel, mikről életíró elődeimnek nem volt tudomása,
vagy mit elhallgatni jónak láttak. S ha amazok, köztük
a jelesebbek, Heckenastot jobbára mint a magyar iroda
lom emelése szempontjából nevezetes tényezőjekép tün
tetik fö l: életleirásom hősemmel inkább csak mint szakés üzletemberrel fog foglalkozni.

I.
Hazánk évlapjain az 1.82 5 -ik évvel, de még inkább
az 1831-dikivel kezdődik egy új és Szebb korszak. Po
litikailag az alkotmányos átalakulás ; irodalmikig pedig a
magyar nyelv és irodalom egyetemes felvirágoztatásának
a köz-és magánéletben, a tudományban és költészetben, s
mind ezektől fölélesztve s támogatva, — a magyar nyom
dászat és könyvkereskedelemnek új korszaka ez.2 Érezte
és észlelte ezt akkor úgy a közélet embere, mint nem
különben a polgári pályán iparos és kereskedő is. —
taink vannak. — Heckenastnak «első magyar kölcsönkönyvtárá«ról a «Corv.» 1885. foly. 3-ik és általam 1886. 13-ik száma tesz
említést. Vannak azonkívül egyéb forrásaink is, melyek közül Stifter
Adalbertnek Heckenasttál folytatott levelezése (németül, 3 kötet 1
ezelőtt Heckenast, most lipcsei Amelang kiadása) kiváló helyet
foglal el. Heckenast üzletének beléletére azonban leghitelesebb
s legbecsesebb adatokat tartalmazzák a birtokomat képezett s vétel
útján a magyar könyvkereskedők egylete birtokába átment üzleti
könyvek, miknek óriási adatanyagát azonban e helyütt csak érint
hetem, de feldolgozva csak későbben, Heckenastnak kimerítő életiratában behatóbban fogom felhasználni.
| Tömör, de megkapó jellemzését e korszaknak lásd : Toldy F.
irodalomtörténete s Horváth M. magyarok története rövid elő
adásában.
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S azok közül, kik minket közelebbről érdekelnek, nem
utolsó volt az a magyar könyvkereskedő, ki helyes
tapintattal, éles észszel s a változásnak induló viszonyok
előrelátó számbavételével fölfogta és hasznára fordította
különösen ama tüneteket s jelenségeket, melyek a magyar
nyelv és irodalom terén mutatkoztak főleg az ország
fővárosában, Pesten.
E szakférfiú ' Wigand Ottó jvala. kinek áldott emlékét
itt fel kell élesztenünk már csak azért is, mert ő az,
kinek a nevéhez s üzletéhez elválaszthatatlanúl fűzve s
forrva van ama másik szakférfiú neve s majdan üzlete
is, kinek arczképe a magyar könyvkereskedelem évkönyve
első folyamát díszíti s kinek életrajzát jelen soraimmal
adni iparkodom.
"Wigand Ottó, (született 1795-ben Göttir.gában) az
időtájt már egy hosszabb önálló könyvárusi pályára pil
lanthatott vissza. Már mielőtt 1816-ban Kassán polgár
jogot nyert s könyvkereskedést alapított volna, éveken
át, mint Pozsonyban működő bátyja, (id.) Wigand Fri
gyes Károly könyvárusnak s nyomdatulajdonosnak ügy
nöke egész Magyarországot bejárta irodalmi újdonságok
kal megrakott kocsijával, lévén akkor még az a vándor,
vásározó s a könj^vbarátokat helyről helyre felkereső
fáradalmas élet a könyvterjesztés egyik dívó módja. —
A politikai s irodalmi szebb korszak fölvirradta — mint
már említők — Wigandra sem maradt hatás nélkül,
ki különben is szabadelvű demokrata világnézetével akkor
már megtestesült magyar érzületű, magyar szóval élő
honfi volt. Csakhamar átlátta, hogy jövőjét ezentúl csak
Pesten lelheti, hol a politikai és irodalmi világ mindén
tényezője kezdett összpontosulni s az egész hazára kiható
nagy átalakulások szín- és gyupontjává lenni. — Kassai
üzletét tehát, melyet 18 16 óta mint termékeny kiadó is
szép lendületnek s virágzásnak emelt., öcscsére Wigand
Györgyre_hagyván, 1 826 bán 3 PestreJcoEüzÖtt, ésTövid
idő múlva legjelentékenyebb "kiadója lön a megifjult,
megtisztult magyar irodalomnak. — Az ő nevéhez fű
ződik (és az ő behatóbb külön életrajzában maga idejé
ben körülményesebben tárgyaltatni fog) azon nevezetes
irodalmi harcz, mely «Conversations-Lexikoni pör» neve
zeten a kiadásában sok fáradsággal s költséggel 1831 —
3

Schulz Adressbuch-ja szerint 1827-ben.
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1834-ig 12 kötetben 4 megjelenő ((Közhasznú Esméretek
Tára» alkalmából az akkori írók legjelesbbjei közt támadt
s irodalmunkra a legkihatóbb befolyással volt 5
Wigand Ottó pesti működését azonban egy mai napig
sem egészen felderített esemény váratlanúl s egy csa
pásra megszüntette. Némelyek szerint azért, hogy az
í 8 3 1 -iki lengyel forradalomnál kompromittáltaknak titkon
útleve’eket szerzett, mások szerint azért, mert a rendőr
ség megsokalta volna Wigandnak a tiltott könyvekkeli
nagyban űzött dugkereskedését, az_L8.3JLdki év egy nap
ján 6 elfogatási parancs adatott ki Wigand ellen, ki azon
ban baráti úton értesülvén erről, éjszaka idején megme
nekült s Pestet örökre otthagyva, Lipcsében telepedett
meg, hol a mái nap is virágzó tekintélyes Wigand Ottó
kiadóczéget alapított. Fáradhatlan munkasságú pályáját,
a radikálisságig menő szabad eszmék terjesztésének, mind
végig ernyedetlen híve Wigand Ottó Lipcsében végezte
be j 870. évi szeptember i-én.
Ö volt az egyetlen magyar könyvárús (igaz, hogy ke
vesen valának akkor mindössze], ki jelen volt 1825-ben
Lipcsén, mikor a Börsenvereint constituálták először,
melynek statútumait ápril 30-án ő is irta alá. — Idegen
földről jött egykor hozzánk ; itt igaz magyarrá lön s az
is maradt szivében úgy, mint külsőleg derék magyar ba
juszával mindvégig. — Lipcsében kiadott számos szabad
elvű, nálunk akkor többnyire eltiltva volt kiadványai
ékesen szólnak e mellett. Második volt hazáját el nem
felejthette soha!
Azért áldás dicső emlékének!
4 Kertbenynk téved, mikor az Esméretek Tárát csak 10 kötet
ből állónak mondja.
5 Lásd Toldyt idézett művében.
6 Mások szerint, így Aigner K. szerint is 1832-ben, mint való
színűbbnek is tartom, ha Schulz <•Adressbuch»-jának hitelt ér
demlő adatait veszem fontolóra, melyek a Lipcsére való átköltözködést csak 1833-ra teszik. Még határozottabban szól az 1832-iki
év mellett Schulz Ottó czímtárának azon feljegyzése: «Das Sortimentsgescháft in Pesth, sowie grösstentheils dér mit seiner (t. i.
Wigand) Pesther Firma bis Ostern 18 34 gedruckte Verlag geht
am 1. Juli 1834 an Gustav Heckenast in Pesth über.
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II.
A ki egy oly jól mívelt, bőven fizető termőföldet hagy
utódjára, mint minőt hagyott virágzó üzletében Wigand
Ottó, midőn menekülve kibujdosni kényszerült : az vajmi
könnyűvé teszi munkáját és helyzetét utódjának, kivált
ha ez már szinte, mívelni segítette e termő földet, s így
ismeri már annak minden barázdáját.
A szerencse/ Heckenast Gusztávot szemelte ki Wigand
Ottó utódjának sT egy rövid éjszakán mintegy ölébe
dobta neki amannak szép üzletét.
Heckenast Gusztáv származásáról s ifjúkoráról csak
_ keveset tnHnnk —Született 1 8 r I. évi szeptember 2-án Kassán, hol édesatyja Heckenast Mihály az evang. hitközség
német lelkésze vala Művelt férfiú, jeles hitszónok és irodalmilag is föllépett író volt Heckenast Mihály. 7 Hogy
hitvese családi néven ki vala, most .megmondani nem
birom. Gusztávukon kívül még (két ''gyerfnekük volt e
házastársaknak Eduard, kiről lesz még szó s egy leányuk,
kit Wigand Ottó, akkor még kassai polgár és könyvárus
v<_u éí..nő.ül. 8 “Gyermekük volt-e Heckenast Sámuel is ?
kivel később szinte még találkozni fogunk, erre sem
adhatok még most biztos feleletet.
Iskoláit Gusztávunk szülővárosában kezdte járn i; majd
az eperjesi evang. collégiumon folytatta azokat. — Igen
va’ószínü, hogy csak mostoha anyagi viszonyai késztet
ték az atyát arra, hogy nem képeztethette szép elmei tehet
ségekkel áldott Gusztáv fiát valami nagyobb pályára,
hanem a kereskedőire adta őt, a midőn egy eperjesi
fűszerkereskedésben elhelyezte tanoncznak. — Csakhogy
ezen pálya semmikép sem tetszett a mi eleven eszü,
szép tehetségű Gusztávunknak. így került aztán nemso
kára rá, hogy Wigand Ottó 1826-ban Pestre tette át
üzletét, Wigand sógorához s lett belőle könyvkereskedő.
7 Műveit 1. Petrik Magyarország bibliographiájában.
8 Nagyot botlik Aigner’ Károly az ő életrajzában, midőn épen
megfordítva, ad ja. elő Heckenastnak Wigandhozi rokoni viszonyát,
tudniillik, hogy Heckenast bírta vűlira- valamikor nőül Wigand Ottó
nőveret.. A Wigand-Heckenast-család rokoni viszonyai "kipuhato
ló sára különben már megtettem lépéseimet, s azok eredménye H.
bővebb életiratában bízvást felderítve lesznek már.
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És csillagzata a legjobb helyre vezette fiatal Hecken astu n k atWigandjQttér-tánTFórőnolce- -és sógora üzleté
ben oly kitűnő iskolára talált, minőt az időben pályánkon
alig találhatott volna máshol. Ott minden téren bő alkalma
nyilt elsajátítani nemcsak a Sortiment- és kiadói üzlet
különböző ismereteit, hanem főleg az irodalmi körökkel
való érintkezés módját és titkait is, a mire őt tanítómesterétől elsajátított érintkezési modora, nyilt esze, meg
figyelő tehetsége s ezen megfigyeléseknek a viszonyok
hoz való czélszerű és számitó alkalmaztatásának kitűnő
képessége ritka mértékben képesítette, úgy, hogy midőn
ama válságos éjszakán, mikor Wigand Ottónak 1832-ben
mindenkorra búcsút kelle vennie üzletétől, amaz, az ak
kor még csak 20— 21 esztendős Heckenastra némi meg
nyugvással bízhatta terjedelmes üzletét és tekintélyes va
gyonát. Képzelhető, miszerint az üzlet átadattatásának
azon éjszakán, a pillanatnyi zavarban és szorongattatásban nem lehetett történnie alaposan. Heckenast életírói
e nevezetes aktussal csak pár szóval végeznek, mondván:
«Wigand átadta üzletét Heckenastnak s Lipcsébe költö
zött. » Tüzetesebb már e tekintetben Kertbeny, ki helye
sebben mondja9, hogy Heckenast az átvett üzletet pár
év múltával kifizette Wigandnak, mi meg is találja erő
sítését hiteles forrásunkban, a Schulz-féle «Adressbuch»ban, hol ezen nevezetes transactiót csak az 1834-ik év
julius i-ső napján bevégzettnek s közhírré tétettnek lenni
e dolgozatom 6-ik jegyzetében olvashatjuk, mely évre
esik egyszersmind Heckenast Gusztávnak életkora 24-ik
évében történt nag'ykorúsitása is.
III.
Az a szerencse, mely Heckenastot Wigand Ottó vi
rágzó üzletéhez juttatta, sarkon követte őt ezentúl
pályája végéig. De nem oly zavartalanul, mint ezt életleirói velünk elhitetik. Mert jöttek közbe-közbe ő reája
is válságos napok, különösen későbben és azon üzleti
viszonyánál fogva, mely kifejlődött tulajdonképeni hosszú
pályáján a Landerer és Heckenast kiadó-nyomda-czég
révén. De erről majd csak későbben.
8 Fennebb idézett helyen.
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Heckenast Gusztáv könyvárusi működését annak kezde
tétől fogva, midőn t. i. 1834-ben az ő saját nevének czége
alatt megkezdte azt10, egész végéig három főrészre lehet
osztani. Az első mint sortimentert. másodika mint
kiadót, harmadika végre mint financiert tiinteti fel őt.
Mint sortimenter a még igen fiatalon önállóságra
jutott Heckenast — mert épen csak a huszas évek
elején állott — az akkori viszonyokhoz képest rend
kívüli tevékenységet fejtett ki pesti kartársai közül, kik
ő kivüle nem valának a könyvárusi pályán hatnál többen,
úgymint : Eggenberger József, idősb és ifj. Kilián György.
Hartleben Konrád Adolf, Müller József és az inkább
hírhedt mint hires Leyrer József.11 Az ő kezében a könyvkereskedés szemlátomást nagyobbodott, még ismertebbé
s népszerűbbé lett, és észszerű gyakorlatias kezelése mel
lett csakhamar oly virágzásnak indult, minőnek addig
nálunk könyvkereskedés nem dicsekedhetett. Összeköt
tetései egész Magyarországot hálóztak be s annak majd
minden jelentékenyebb városában, de kivált olyanokban,
hol rendes könyvkereskedés még nem létezett, könyv
kötőket, sőt kalmárokat toborzott állandó komittensekiil.
Főfeladatát amellett a Wigand Ottótól rá maradt:
óriási, részben már-már avulásnak indult kiadványkész
leteken való. túladatása képezte, s hogy ez'^o részben
sikerűit is neki, sőt e téren sortimentjét még fejlesztette
is, bizonyítja az, hogy raktárát, hol csak szerét tehette,
megszűnt, vagy arra bármi okból kényszerült más kiadóczégek egész kiadványi készleteivel s maradékaZvaTXRsstAuflagen) folyton szaporította. így vásárolta össze egye
bek közt kivált Kassán Wigand György, Werfer Károly,
10 Mert jóllehet már azon 1832-ik év éjszakán, mikor Wigandnak menekülni kellett, az akkor kiállított okmány alapján ruháztatott át Heckenastra az üzlet tulajdonjoga, ez egyelőre még Wi
gand Ottó czégén folytattatott tovább s csak 1834-ik évi julius
i-én történt meg hivatalból a czégváltozás Heckenast Gusztávra,
amint ez Schulz Ottó czégtárában is olvasható. De bizonyítja ezt
az 1833-ban Eggenberger Józsefnél megjelent pesti kalauz is («Der
Fremde in Pesth.> — Wegweiser»), hol a könyvkereskedések fel
sorolásánál s igen érdekes ismertetésénél ezen üzletet még mint
Wigand Ottóit nevezi meg.
11 Mű- és zeneműárusok, az időben «Kunst- und IndustrieComptoir« nevezeten ezek voltak Pesten: Grimm V. és társa
(zenemű-kölcsönintézettel), Tomola F., Conci és Müller J.
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Ellinger István és Vajda Pál kiadóknak sokrendbeli
kiadványait s mondhatni róla, hogy ő volt korának a
«modern antiquárja», de jól megjegyezve azzal a különb
séggel, hogy roppant készletének nagyobbára minden
árleszállítás nélkül tudott vevőt szerezni. Nagy súlyt fektetéttT továbbá Heckenast mint sortimenter, a tudományos
-antiqnanátumra is, s e téren nem csekélyebb mérték
ben fejtette ki nagyszabású működését. A Börsenblattban
1834 óta (keletkezése óta) lépten-nyomon találkozunk
Heckenast czégével, hol mint antiquariákat keresőével,
hol megint mint olyanok kínálóéval s e hirdetések évfolyamról-évfolyamra mind nagyobb mérveket öltenek
s néha egész hasábokat vesznek igénybe.
De ezzel még nem érte be Heckenastunk fáradhatlan
nagyratörő sortimenteri munkássága. Még hathatósb esz
közök létesítésén törte fejét, hogy üzleteit mindinkább
tágítsa s fejleszsze. És találékony gyakorlatias eszének
csakhamar sikerült is feltalálni ezt az eszközt, mely igazán
hivatva volt őt a leghathatósabban elősegíteni messzekiható
terveiben. Ez pedig egy állandó könyvészeti szaklap
létesítése vala, s Heckenast Gusztávé a magyar könyv
kereskedelemben az az elhervadhatatlan érdem, hogy ő
volt az első magyar könyvárus, ki ilyen szaklapot létesí
tett is, megindítván 1840-iki január 31-én a «Bibliographiai Értesítőiét. Ezen^dső könyvészeti szakkSztönyünk
méltán- megérdemli, hogy róla tüzetesebben megemlékez
zünk. Első száma 8-ik lapján igy vezeti ezt be Hecken
ast: ((Felszólítás minden magyar író-, kiadó-, könyv
árus- és könyvnyomtatóhoz. — Alólirt könyvárus és
kiadó, ki évek óta feladatául tévé, teljes munkásságát,
egész figyelmét s pénzbeli erejének legnagyobb részét a
magyar könyvkeres kedésre szentelni, fáradhatlanul oda
törekedvén, hogy legjelesebb honi íróink munkáit ne
csak saját költségén, szép és ízletes kiadásban, nyújtsa
az olvasó közönség kezeibe, hanem hogy bizományok
utján, más magyar munkák fáradhatlan terjesztése által a
vidéki könyvkereskedőknek s tudós kiadóknak is hasznos
legyen, magát e szakadatlan fáradozása s munkássága
által egy magyar középponti könyvkereskedés álláspont
jára jutottnak érezvén, messzeterjedő ügyeinek ezen állá
sánál fogva, szükségesnek, hasznosnak, s az egyetemes
magyar könyvkereskedés érdekében levőnek vélte^ az
1840-ik évtől kezdve egy rendezett, egyetemes Biblio-
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graplnai Értesítőt, mint könyvkereskedői munkásságá

nak orgánumát Magyarország és Erdély számára rende
sen kiadni. — E vállalatnak lehető legtökélyesb létesítésére,
mely talán egykor egy tökéletes magyar könyvlajstrom
alapjaul szolgalandna, felszólítok ezennel minden Írót
kiadót, könyvkereskedőt s nyomtatót, szíveskedjenek „m i
den megjelenendő könyvnek, még annak me<nelente előtt
teljes czimét, megjelente után pedig belőle bizonyos menynyisegu példányokat megbízás utján eladásra hozzám
beküldeni, hogy valamint czimét a Bibliographiai Érte

sítőbe fölvenni, úgy a munka elterjesztésére közrehatni
kepes legyek. — A Bibliographiai Értesítő több ezer
példány bán ingyen adatik ki,” és havonként s rendesen
fog folytathatni. — Reményiem, hogy mindenki, kit nyo
mós felszólításom illethet, vállalatomat úgy saját mint az
egyetemes magyar könyvkereskedés érdekében pártolni
s előmozdítani szíves leend. — Pesten januárban, 1840.
Hetkenast Gusztáv, könyvárus es kiadó.»
íme az első magyar állandó könyvárus-könyvészeti köz
löny tervrajza, melylyel alapítója, mint sortimenter maradando emlékkövet állított magának. —- A figyelmes
olvasó közelebb bepillantást nyer e tervrajzból Hecke
nast czélzataiba, melyek irányadók voltak előtte ezen
könyvészeti közlöny életbeléptetésénél. Egy magyar köz
ponti (vagy mint ő mondja: középponti) könyvkereske
dés eszméjét akarja abban valósítani. Igaz, hogy első
sorban csak az ő saját üzlete szempontjából’ s érdekéből;
mert hiszen a bibliographiai értesítő minden számának
a homjokán olvasható: «A megjelenteknek kihirdetett
köny\ e k Heckenast Gusztáv könyvkereskedése által meg
szerezhetők.» De ez egy porszemmel sem csökkenti
érdemét. C áldozott rá tetemes költséget, hogy több
ezer példányban terjeszsze ingyen s bocsássa rendelkezesre nagyobb mennyiségű példányokban az akkori
magyar könyvkereskedőknek is, és ha e közlönye hom
lokán továbbá ezeket olvasunk : «Mind a saját kiadású,
mind az eladás végett megbízott könyvekből illendő
kamat ajánltatik a könyvkereskedőknek)) : az akkori
viszonyokhoz képest tagadhatatlanul hozzájárult közlö*! A Landf rf r
Heckenast-czég üzletkönyvei szerint voltakén
csak 2000 példányban állíttatott elő. Nehány utolsó száma pedig
mar csak 1500 peldanyban
ö
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nyével kartársai könyvforgalmának s így azok "érdekei
emeléséhez is. — Mily szép vonást tapasztalunk továbbá
Heckenast szakférfiúi fenkölt s messzelátó szélieméről,
midőn bibliographiai értesítőjét egy majdani a tökéletes
magyar könyvlajstrom alapjául praedestinálja !
Magáról a bibliogrgphiai értesítőről, mely ma már a
ritkaságok közé tartozik, térszüke miatt e helyütt még
csak egy pár szót. 1840-iki első folyamát annak 1 1 -ik
számáig maga Heckenast G. szerkesztette ; onnan ifj.
Wigand Károly Fr. ('a pozsonyi idősb Wigand K. Fr.
fia, később atyja üzletörököse 1 szerkesztése mellett jelent
meg mindvégig. A folyó könyvészeten és itt-ott az érde
kesnél is érdekesebb önálló szaki hirdetéseken kivül, az
időszaki sajtónak is volt benne rovata ; külön nagy ro
vatban pedig az 1800— 1839-iki magyarországi irodalom
tekintélyes könyvészetit bírjuk benne. Első évfolyama
80 nagy 8-rétü lapra; másodika 88 lapra terjedt-m ind
két folyam külön-külön először betűrendes, azután
«osztályzatok» (tudományok) szerinti repertóriummal van
ellátvn. (I. VIII. 1. — II. X V . 1.) — A harmadik, 1842.
fcjlyam azonban, mély számonként m ár'.csak - négy-négy1:i:öldalon jelent meg és összesen 32 lapból áll, szeptember
30-dikán kiadott 9-ik számával — minden előzetes jelen
tés nélkül — egyszerre csak megszűnt, hogy fel se éled
jen többé. — Mi indíthatta Heckenastot arra. hogy közlö
nyét, eleinte dédelgetett kedvenczét oly váratlanul félbesza
kítsa. nem tudni s így elfogadhatjuk Kertbem- Károly
ama indokolását, m elyet1:; Heckenastról írt jelremzeseben
találunk, s mely erre vonatkozólag így szól : '.(Heckenast
azonban nem csupán a legtökéletesebb gentleman, hanem
-mindenekelőtt money máker is volt A mily nagyszerűen
fejlett üzleté, ép úgy megnyirbált minden oly vállalatot,
mely hasznot nem hajtott, hanem még azon felül, bárha
csekély befektetést is igényelt » . . . Arra, hogy e tekinTetben mint jellemzi tovább Kertbeny Heckenastunkat,
majd csak nagy életiratomban fogok refiectálni. A bibliogr.
értesítő különben Heckenast üzletére nézve igen bő és
érdekes történeti adattárkép tekinthető ; ezen adatok
azonban e helyütt csak részben használhatók fel. Csupán
csak azt az egyet említem föl, hogy az üzlethelyiség a vácziutczai 39-dik számú háznak ősi helyéről, (melynek titkos
13 Idézett helyen.
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hátsó szobácskája a maga idejében gy.űlhelyül szolgált
az akkori politikai és irodalmi celebritásoknak ), — amint
ezt a bibüogr. értesítő rendes keleteiből megtudjuk. 1840.
évi november elejével új helyiségbe tétetett át, és pedig
ugyancsak a yáczi-utcza 1 5-dik számú házba, hol a fentjelölt látogatóknak szinte rendelkezésére állott egy, későb
ben történelmi nevezetességre jutott hátsó titkos szoba.
Ha még felemlítjük, hogy Heckenast G. 1836. évi
május hava óta tagja volt a lipcsei Börsenveremnak, hogy
mint elsőrangú liazai ezég folyton rendes összeköttetés
ben állott Bécscsel, hol"'fi843-ig)' J NI'örschner F. C.. és
Lipcsével, iToTáz 1833 baiLKassáróLLipcsébe átköltözött
YVigand György kezelte bizományait és szolgáltatta ki
kiadványai német részét: akkor elmondottuk nagyjában
mind azt. ami Heckenast Gusztávra, a sortimenterre
vonatkozhatik, ennek 1832-től egész 1838-ig terjedő mű
ködését illetőleg.

IV.
Az 1838-iki pesti árvízyeszedelem Heckenastra is nagy
csapás vala. Éppen márcziusban, a leszámolás idejében,
mikor a remittendabállák már csomagolva várták clkiildetésüket, érte őket s Heckenast raktára nagyobb részét
a felbőszült ár és roppant károkat okozott Heckenast
nak. De a legnemeslelkübb segedelem is nyomban
jelentkezett enyhíteni a csapást. A német kiadó könyv
kereskedelemnek épen Lipcsén az «0 ster Messe»-n egvbegyült számos tekintélyes tagja ezen emlékezetes "év
közgyűlésén, Mittler E. S. berlini előkelő kiadó indítvá
nyára egyhangúlag elhatározta, miszerint az összes pesti
vízkárosult könyvárusoknak az amugyis elázott könyv
áruk visszaküldését elengedi, s minden eg}^éb részletes
kimutatás mellőzésével a kiadók a kiadványaikban szenve
dett károkat a számlán egyszerűen leitják.
S ez oly áldozat, oly segedelem vala a pestiekre nézve,
mely nem egyet közülök, bár szolid lábon állt is addig,
végromlásától megmentett. — Heckenastunk kárát eny
híteni azonfölül a magyar irodalom is nyújtott segédkezét.
Mintegy erkölcsi kötelességének ismerve Magyarország
legnépszerűbb, legérdemesebb könyvárusát s ’ kiadóját
M. könyvker. egyl. évkönyve I. évf.
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szerencsétlenségében segíteni, báró Eötvös József, az
akkoriban feltűnt lángeszű fiatal iró felhívására _az egykorú
irodalom valamennyi jelese egyesült az «Arvízkönyv»
kiadására,14 mely nagyszabású irodalmi vállalat jövedel
me — így szól a czímlap is — ((Heckenast Gusztáv
kiadó-könyvárus úrnak baráti ajándékul)) felajánltatott.
Nem hiába mondja — bár némi keserűséggel s szemrehányólag — Kertbeny, többször idézett jellemzésében,
miszerint Heckenast oly szerencsés ember volt, hogy
még a szerencsétlenségből is tudott hasznot vonni, —
így említi Kertbeny — egyebek közt az árvízből is.
Tudott biz’ ő ; mert nem is lett volna az a körültekintő
s praktikus, minden kínálkozó tisztességes alkalmat fel
használó üzletember, ha máskép cselekszi. Mit is tehetett
jobbat átázott könyvraktára rengeteg sokaságával, mint
hogy szépen kiszáritgattatta, a mennyire lehetett hasz
nálható állapotba helyeztette s mert azokon mind túladni
nem igen lehetett, ámbár a «Heckenast fölsegélyezésétea feliratú plakátumai következtében rokonszenvből
vagy könyörületbŐl igen sokan siettek halomszámra öszszevásárolni a városligetben úgy-amúgy napsugár- és
szélcsináltan praeparált könyvkészleteket, hát kdlcs'ónk'ónyvtárt alapított s üzlete hátsó helyiségében «az
udvarban)) felállítván közel 8000 kötetét, 1839. évi január
i-én megnyitotta «első magyar kölcsönző könyvtárát)),
amint ezt egy a kapu fölé elhelyezett nagy czímtábla is
jelezte. 16 De hogy ezen kölcsönkönyvtárt — mint hir
detésében mondja — «a párisi, berlini, bécsi kölcsönző
könyvtárak és olvasó-kabinettek mintája szerint)) beren
dezhesse, arra korántsem mutatkozott elégségesnek az ő
«árvíz utáni» könyvkészlete, mert a Börsenblatt 1838.
évi folyamában közzétett következő hirdetéséből értesü
lünk, miszerint a kölcsönkönyvtárhoz tetemes uj beszer
zések is járultak s Heckenast ezen uj intézetét csakugyan
a kor színvonalára emelni iparkodott. — E hirdetmény
így hangzik :
«Erste grosse Leihbibliothek in Pesth. — Bei Bevor«stehender Begründung dieses Etablissements ersuche
11 Könyvészetét 1. Petrik Bibliographiájában.
15
A kölcsönkönyvtárra vonatkozólag 1. a «Corvina» 1885-ik évi
folv. n -ik lapján és ugyanannak 1886. évi foly. 5-ik lapján (utóbbi
helyen tőlem) előforduló érdekes adatokat.
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«ich allé Herren Yerleger von Unterhaltungsschriften
«mir Ihre Verzeichnisse unter Angabe billigst gestellter
v.Partie-Preise schleunigst zukommen zu lassen.
«Auch reflectire ich auf Partié-Antrage von Anti«quar- und Sortimentshandlungen und wünsche mich
»mit solchen Herren in Hinsicht meines femeren
«Bedarfs für die Leihbibliothek in Einverstandniss
«zu setzen etc. Pesth, i. Nov. 1838. Gustav Heckenast.»
Heckenasttal, mint sortiment-könyvárussal végzendő,
hogy vele szűk teremhez képest mint kiadóval foglaikozhassam annál bővebben, e helyen még csak ennyit: sortimentjét égész 1847 elejéig folytatta egyenlő fáradhatlan
munkássággal s egyenlő szép sikerrel, de noha őt abban
1842 óta személyes barátja s a sortimentben csöndes
társa, czégjegyzési joggá! (prokurával) a külföldi szárma
zású Handel Albin Károly hathatósan támogatta is, de
mindinkább nagyobb mérveket öltő kiadói tevékenysége,
mely csakugyan megkivánta és igénybe is vette osztatlan
munkaerejét, kivált mióta (1841 óta) a Landerer nyomdász-czéggel lépett társaságba (Landerer és Heckenast
czégen), arra birta Heckenastot, hogy sortimentjétől meg
váljék. Azonföliil lehet, hogy a providentiális elméjű,
éleseszű üzletember talán már közeledni is látott egy oly
időt, mely a sortimentre kevésbé leend kedvező, vagy
épen válságos is fog lenni, s így jobb lesz idejekorán
szabadulni a koczkázat és válság elől. — Nemcsak a
combinátióknak' de a tettnek is talpraesett embere lévén,
Heckenast sortimentjét az 1847. év elején csakugyan
el is adta ; aki pedig megvette, az Edelmann Károly, segédje
s munkatársa volt. — Ha már kutatásom eddig nem birt
nyomára jönni Heckenast G. üzletalapitási körlevelének
(a Börsenblattban — fájdalom — semmi nyoma), hadd
közöljem legalább azon körlevelét eredetiben, melylyel
búcsút vett a sortiment-könyvkereskedéstől. Több tekin
tetben fontos okmány ez; azért hadd álljon itt egész
terjedelmében mintegy zárköveül jelesünk kimagasló pályája
egy részének, melyet ezzel befejezünk.
Pesth, am 1. Juli 1848.
P. P ;
Mit Gegenwartigem zeige ich Ihnen ergebenst an,
dass ich meine hiesige Sortiments-Buchhandlung und
Leihbibliothek dem Herrn C arl Edelmann ohne Aktivá
II*
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káuflich überlassen habé. Herr Carl Edelmann ist zwar
schon seit Anfang des vorigen Jahres im Besitze des
Geschaftes, die öffentliche Uebertragung ward aber
durch das bisher beobachtete engherzige Verfahten
dér Behörden so sehr verzögert. Die Ausgleichung dér
passiven Saldo-Rückstánde aus vorjahriger Rechnung
wird demgemass Herr Carl Edelmann unter meiner
Haftung besorgen und ich ersuche Sie, dabei jene
Nachsicht obwalten zu lassen, welche unter den drückenden Verhaltnissen unserer allgemeinen Geldnoth
und Gescháftslosigkeit jede hiesige Buchhandlung für
diesmal in Anspruch nehinen muss.
Genehmigen Sie übrigens den Dank für das Zutrauen,
welches Sie mir durch eine Reihe von fünfzehn Jahren
geschenkt16 und übertragen Sie Ihre freundlichen
Gesinnungen auf meinen Nachfolger, den ich Ihnen
hiermit bestens empfehle.
Mein Verlags Geschaft führe ich wie bisher abgesondert und für meine eigene Rechnung fórt. Den
Debit an die ausserösterreichischen Buchhandlungen
besorgt auch ferner Herr Georg Wigand in Leipzig.
Die Procura-Zeichnung meines Freundes und stillen
Gesellschafters, Herrn C. A. Handel, dér im vorigen
Jahre nach Leipzig übersiedelte, und dórt, wie Ihnen
bekannt, ein Verlags-Gescháft gegründet hat, ist hierdurch erloschen.17 Hochachtungsvoll Gustav Heckenast,
Erre aztán következik Edelmann Károly, mint üzlet,
átvevő kétrendbeli körlevele bizonyítványaival együttmelyek egyikéből megtudjuk, hogy Edelmann Lipcsébe
való volt és a könyvkereskedést Koehler K. F. ma is
virágzó üzletében tanulta meg.
16 Ez az adat is megerősíti Wigand Ottónak, nem 1831-ben,
hanem csak 1832-ben történt kibujdosását és üzletének Heckenastra való átruháztatását.
17 Heckenastnak Hándel-bezi viszonyáról, mely e két üzlettársat
és benső barátot a «Verlags-Magazin in Pesth und Leipzig» czégben egyesítette, alább lesz még szó.

H E C K E N A S T G U SZT ÁV

XXI

V.
Elérkeztünk immár Heckenast életiratában odáig, hogy
róla mint kiadóról megemlékezzünk. Jelesünk egyik élet
irója; az A. K. jegyű nagy szerényen bevallja, hogy
Heckenast kiadói működését leírni s méltányolni nehéz
dolog. Nehéz bizony, kivált annak, ki nem áldoz a
források beszerzésére semmit, sőt még a könnyen s
ingyen beszerezhetőket kellően tanulmányozni, önálló
birálat alá venni s ilykép feldolgozni nem veszi magá
nak azt a fáradságot, mely — igaz — nem csekély
és nem is könnyű, hanem életiró tisztét egyedül azzal
véli betölthetni, hogy csupán — másol s fordít. — De
avatottabb életiróink is, Heckenastról mint kiadóról (a
rendelkezésükre állott szűk tért véve tekintetbe) csak
futólag, egy pár általános, ha mindjárt igen találó vonás
ban emlékeznek meg, de részletesebb fejtegetésébe
egyikük sem bocsátkozik Heckenast azon viszonyának,
melyben állott mind ama tényezőkhöz, melyek roppant
kiadói tevékenységét felköltették, előmozdították, arra
folytonos befolyással voltak s őt a magyar irodalom
és közművelődés oly bokros érdemű előmozdítójává
tevék.
Hogy Heckenast volt az a kiadó, kinek eszméi valának s nálánál senki sem tudta jobban eltalálni, hogy
mikor mire volt irodalmi téren szüksége a közönségnek;
hogy a Heckenast és a magyar irodalom közötti viszony
mind kettőre mily hálásnak bizonyult s hogy vállalatai
nagy része egyiránt szolgált a közönség időszerű és az
irodalom magasabb követelményeinek s érdekeinek: mind
ezek, bár mily talpra esett igaz jellemvonások, de a mai
kor és még inkább az utókor olvasóját nem képesek
szemlátomást tájékoztatni ama különféle rúgok hol- és
mibenléte felől, melyek Heckenastot oly kimagasló mér
tékben tették azzá, mivé lön a hazai könyvkereskede
lemre, de még inkább a magyar irodalomra s közműve
lődésre, melyekhez Heckenast neve elhervadhatlan érde
meivel örökre egybeforrva marad. — E hiányt pótolni
feladatom, de nem e helyütt, hol csak vázlatosan tehe
tem, hanem a készülő nagy életrajzban.
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Toldynk szerint épen az 1830-diki év zárja be irodai1
munkban, s épen a Wigand Ottó czége emlékezetéhez
kötött «Conversations-Lexikoni pör»-rel az 1808— 1830-ig
terjedő korszakot: a nyelvújítás, a nyelvharczok és a
költői classicismus, egyszóval Kazinczy Ferencz korszakát.
S ezen egész korszak aránylag még vajmi szegénynek
mondható; magyar irodalmának létrejövetelében hazai
kiadóinknak, talán az egy Trattner-czéget kivéve, úgy
szólván semmi számot tevő része nincsen. Az akkori
magyar irók, ritka kivétellel, még mindig saját költsé
gükön vagy mecénásokén kénytelenek kiadni .műveiket
s nagyobbára önmaguk magán utakon terjeszteni is.
A magyar könyvkereskedelem kivált kiadói ága az idő
ben jóformán még gyermekkorát élte s ebez képest gyá
moltalan, bizalmatlan és ■ félénk is volt még, mint a
gyermek. Trattnerék és Landererék (Kiss Istvánt s
Institorist mellőzve) s később Hartleben a fővárosban;
Werfer Károly, Ellinger János és fia István s később a
két Wigand (Ottó és György) Kassán ; Erdélyben pedig
az egy Hochmeister: ime . ezek voltak főképviselői a
magyar kiadóságnak, kikben megvolt már a magyar
irodalom iránti fogékonyság s annyi kiadói vállalkozó
szellem, hogy megmentsék a jelzett egész korszakot attól,
'miszerint az ne neveztethessék egészen mint az időbeli
magyar irodalom termékeinek a magánkiadöság korsza
kának akkor, midőn a szomszéd Ausztriának már szépen
kifejlődött kiadd-könyvkereskedelme volt, Németország
pedig e téren már európai hírrel dicsekedett.
De ez nem is lehetett másképen egy oly időben, mi
dőn a censura lenyűgözve tartotta a nemzet szellemi
életét s minden szabadabb mozdulatát irodalmi téren
már csírájában fojtotta e l ; egy időben, midőn a megifjult
magyar irodalomnak még nem volt közönsége, a magyar
tudós társaság (Akadémia) csak alakulóban, a napi sajtó
még bölcsőjében, s Kazinczy Ferencz, nyelvünk s iro
dalmunk halhatatlan ujjáalkotója s az irói nemzedék fenkölt buzgó vezére épen akkor (j 18 3 1. aug. 22-én) már
sírjában! — S igy aztán nem is csoda, ha hazai irodal
munk is még jobbadán idegen, túlnyomó részében német
s kevés kiadónk is csak a mindennapi alantasabb. szük
séglet rögéhez kötve leginkább a német könyvek kiadá
sában boldogulást keresni kénytelen. így Wigand Ottó,
Heckenastunk -üzletelődje is tulnyomólag a német iro
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dalmat gazdagította kiadványaival, s különösen ő volt
annak mestere, inkább népies s a nagy közönségre szá
mító, mint tudományos irányú irodalmi vállalataival min
dig eltalálni az időszerűt a helyest és kelendőt. De
kiadványai közt, ha az egy Esmeretek Tárát s Széchenyi
Istvánnak akkor korszakot alkotó művei német kiadásait
(Ueber den Credit, Licht stb.) kiveszszük, kevés van
olyan, melyet mint nevezetesebbet beilleszhetnénk a harminczas években már-már szárnyait próbálgató politikai
s ujabb irodalmi mozgalmak keretébe.
Midőn aztán 1834-ben Heckenast Gusztáv tényleg és
saját czége alatt lépett Wigand Ottó üzleteinek birto
kába, az ő ■•Bibliographiai Értesítője tanubizonsága szerint
az elődétől rá maradt mindössze csak 66 kiadvány közül
csupán huszonegy magyar mű szállott át Heckenastra,
daczára annak, hogy Wigand Ottó nem vitt át lipcsei uj
kiadói üzletébe régibb (1820— 1833-diki) kiadványából
többet, tizenkettőnél.18 Ezt azért említem fel, hogy ebből
is kitűnjék, miszerint Heckenastnak, eltekintve a más
kiadóktól kéz alatt átvett kiadványkészletektől, de tekintve
különösen a magyar irodalmat — úgyszólván az alap
vetésnél kellett megkezdenie magyar kiadóságának azon
nagyszerű épülete felépítését, melyet 1* 7 3 -bán, midőn
pesti üzleteit eladta, kilencz száznál több készletben s
forgalomban lévő magyar kiadványának átadásával (a
számos elfogyottat már nem is számítva) tetőzhette1 be. —
Magyar kiadói tevékenységének tulajdonképeni s már a
tartós haladás nyomait magán viselő kezdetét azonban
csak a negyvenes évek kezdetére tehetni, midőn már
czéltudatos lépést tartva a mindinkább erősebben nyil
vánuló s érvényre jutó nemzeti aspirálókkal, s azoknak
az irodalomra hatalmasan kiható nyilvánításaival, kiadó
sága súlypontját is a magyar irodalomra kezdé fektetni.
Ezt minél jobban s élénkebben szemünk elé vezetendő,
nem sajnáltam a fáradságot, Heckenastnak 1873-ban még
létezett összes kiadványáról egy statistikai kimutatást
állítani össze, melyet olvasóim figyelmébe ajánlok.
18
Ezt Wigand Ottó 1876-diki kiadványjegyzéke is bizonyítja.
De ezen nincs is mi csodálni valón k ; mert hiszen Wigand nem
azért volt az a specúlativ, helyesen számító és szerencsés kéz ü
kiadó, hogy keletien könyveket adott volna ki. miknek készle
tein (maculaturáján) aztán évekig rágdoshatott volna egerestől
együtt.
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E két táblázat távolról sem tarthat igényt a föltétien
pontosságra. Hogy ezt némileg elérhessük, nem rövid,
pár heti munkaidő, de főieg nem a Russel-féle könyvészet használása szükségeltetnék ehhez. A Landerer és
Heckenast ezég rendelkezésemre álló öt főkönyvének
feldolgozása, melyből Heckenastnak 1 838-tóli egész 1870-ki
kiadói tevékenységét a legapróbb részletekig leirni lehet,
sokkal több időt fog igénybe venni, semhogy e tekin
tetben már e helyütt tágasabb képét nyújthattam volna
már csak arra az időszakra kiterjedőleg is, melyet a fenti
üzletkönyvek felölelnek. Az 1838. előtti időszakot a homály
födi,20 az 1870. utáni pedig a. Heckenast Gusztáv ezége
Vl-dik számú főkönyvében található fel csupán, mely
azonban, mint már az 1873. évben történt üzleti átadás,
illetve átvevés időszakába esvén, a Franklin-társulat bir
tokába ment át. Mindamellett elég tiszta képet alkot
hatunk magunknak, e két. nagy fáradságomba került,
statistikai kimutatásomból, mely hivatva van alapul szol
gálni nemcsak Heckenast kiadói tevékenységének mélta
tásánál, de azon még ma is elterjedt balvéleménynek az.
eloszlatásánál, mely az üzleti transaktióból kifolyólag
Heckenastra ,s utódára, a Franklin-társulatra ferde fényt
vetni alkalmas.
Két táblázatom sok tekintetben magyarázatra szorul,
s midőn ezt az alábbiakban megadni iparkodom, teszem
azt oly képen, hogy egyúttal Heckenast kiadói tevékeny
sége időn- s fokonkénti fejlődésének irodalmi s közművelődési jelentőségének, s végre kiadói működése
hazánk általános politikai és irodalmi életéhez való köl
csönös viszonylatainak jellemzését — akár csak vázlato
san — adni megkísértem.
Hogy először Heckenastnak negyven évre kiterjedő
kiadói tevékenységének időn- s fokonkénti fejlődéséről s
kiterjedéséről szóljak statistikai táblázataim fonalán, min
denekelőtt azon, hozzávetőleg roo-ra tehető kiadványt
kell levonnunk a Franklin-társulatnak átadottnak kimu20
Nem könyvészetileg ugyan, mert hiszen úgy a Heckenast-féle
Bibliogr. Értesítőben, mint nemkülönben a Petrik-féle nagy Ma
gyarországi Bibliographiában benn foglaltatnak mind a Wigand
Ottó kiadósága, mind a Heckenasté alatt az 1838. év előtt nap
világot látott összes kiadványok, hanem az illető üzletkönyvek
sajnos hiánya tekintetéből, miknek nyomába eddig még nem
jöhettem.

.
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tatott 1050 műből, melyek (a legrégiebbekről lévén szó;
1774 — 1834-diki június végéig) vagy a Landerer, pozsonyi
és pesti nyomdászcsalád révén21 vagy — mint fönnebb
láttuk — Wigand Ottó révén, vagy pedig végre egyéb
provenientiából szálltak át Heckenastra. S igy mintegy
950-re tehető Heckenastnak kiadói termelése, de jó l meg
jegyezve, azon számos egyéb kiadványán kivül, mely
már 1873 előtt végképen el voltak fogyva s uj kiadásban
többé meg nem jelentek. De azon német kiadványain kivül
is, melyeket megtartott, hogy velük pozsonyi kiadótele
pét megállapítsa. A mi az elfogyottakat s többé ki nem
adottakat illeti, ezek ma már csak a könyvészt érdeklik ;
kimutatásukat nagy életrajzi művem fogja adni. Emezek
ről pedig majd alább megemlékszünk még.
Ha már most táblázatomat veszszük elő, ime minden
esztendőnél világosan szemlélhetjük Heckenastnak lépés
ről lépésre, eleinte csak igen lassan, de idővel s fokon
ként mindinkább emelkedő termelését. Az 1849-dik év
végéig alig 90 szorosan vett saját kiadványát látjuk
kitüntetve. A következő tiz esztendő, az absolutismus
kora már megkettőztetett számban tünteti fel kiadói
munkásságát. A rákövetkezett alkotmányos aerában
megharmadozva, s végre a hetvenes évek első hárma s
az 1 873-diki év első fele, tehát mindössze csak negyed
fél esztendei tevékenysége alatt megnégyszerezve tapasz
taljuk a Heckenast által kiadott művek óriási számát.
S ha a kitüntetett 1050 kiadványhoz hozzáadjuk a
Pozsonyba magával vitt 180-nál több német kiadványt (körülbelől 250 kötetben), továbbá Volkmann Róbert 50-nél
több zeneszerzeményét s a műkiadványokat: előttünk
áll jelesünk roppant kiadói tevékenysége képének a sta
tistikai száraz váza, melyet aztán már csak halvány szí
nekkel bír feleleveníteni a felemlítése annak, hogy kiad
ványainak nyomdaszámlája 1840-től 1870 junius végéig
(a meddig üzletkönyvi adataim terjednek), közel egy millió
forintra rúg, s hogy az 1870. évi junius 30-diki mérleg
ben a kiadványok összkészlete a jogok, követelések
disponendák és az 1870-diki junius 30-áig terjedő kül
21
Az 1840-ben Landerer és Heckenast ezégen támadt társas
üzlet folytán; ez mindössze egy pár latin munka (Pray, Wagner
stb.) és az országgyűlési irományok latin, részben latin és magyar,
Vagy .tisztán magyar gyűjteményei.
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demények végösszege 283,614 forint 7 krnyi pénzértéket
képvisel.22
A mi továbbá Heckenast kiadói tevékenysége amaz
oldalát illeti, melyből tekintve, az jelesünket mint a poli
tikai, irodalmi s közművelődési kölcsönös hatások alatt
állónak bemutatni alkalmas, nem hivatkozhatok ugyan
statistikai kimutatásomra, de kétséget sem szenved, mi
szerint e kimutatásom ezen feladatomban is jelentékenyen
bir segíteni. A harminczas, sőt még a negyvenes évek
politikai mozgalmainak irodalma (a napi sajtón kivül)
Heckenast kiadványaiban aránylag csak gyéren van kép
viselve. Széchenyi István korszakot alkotó műveinek
egynehánya — mint már említénk — csak német for
dításban ; az országgyűlési irományok pedig, melyek a
Landerer és Heckenast ezég nyomdájából kerültek ki,
inkább csak nyomdai vállalatnak tekinthetők, s ami
Heckenast hírlapkiadói működését illeti, erről külön
fejezetben még csak későbben lesz szó a Landerer és
Heckenast ezég ismertetésénél. De a politikai mozgalmak
hatása az irodalomra s igy Heckenast kiadói vállalataira
is, táblázatomból szembeszökően tűnik ki. íme az
1 848 49-iki mozgalmas évek Heckenast kiadói tevékeny
ségét majdnem egészen megbénítják. Az absolutismus
korszakában viszont, melyben Heckenast rendkívüli szol
gálatokat tett a magyar irodalomnak azzal az aránylag
kevéssel is, mit az időben kiadhatott, vagyis jobban
mondva, azzal a sokkal, mit az idők folyama rég fel
emésztett vagy leszorított a könyvpiaczról, a viszonyok
tevékenységét akarva nem akarva mint Veszélyes kiadóét
s üzletemberét oly mederbe terelték, melyben úszva az
uralkodó szellem árjával, boldogulását tisztességes módon
s a lenyűgözött haza semmi kárára fellelhette. — Itt a
helye, hogy Heckenastunkat megvédjük némelyek, s
köztök Kertbenynek is ama vádja ellen, mintha Heckenast
az igaz hazafinak csak jó hírében állott volna, a nél
kül, hogy ez igazán lett is volna, s hogy kiadói műkö
désének egyesegyedüli rugóját mindig, csak a rideg nye
részkedés vágya képezte. Hát lehet-e s szabad-e egyál
talán keresnünk egy higgadt, egyedül hivatásának élő,
22
E zárlatot, — Heckenast G. 5-dik számú németül vitt fő
könyvéből, — más csoportosításban ugyan, de híven adom vissza
magyarban. Az olvasó alantabb találja. "
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számító s eszélyes üzletemberben a hazafiság ama nemét,
mely magasabb eszményi czélokat tűz maga elé s azokat
vallja s követi akár az uralkodó áramlat vagy épen az
uralmon lévő ellentétes hatalom drákói szigorral nyilvá
nuló intentiói s törvényei ellenére is ? Hiszen az absolutismus első rémuralma irodalmi téren is minden haza
fias törekvés puszta kísérletének vaslábbal hágott a
nyakára s a merénylőt a katonai bíráskodás rögtönitéletének szolgáltatta k i! Úgy is sokat koczkáztatott Hecken
ast Szilágyi Sándor ismert forradalomtörténeti műveinek
kiadásával, s ha ugyan ezen irónk «Emléklapok» czimü
füzetes művétől, e sokat zaklatott vállalattól annak 6-dik
füzetével visszavonult s a szerkesztőnek felmondotta szer
ződését,23 ezt neki egyetemes üzletei, s különösen nyom
dája életérdekében okvetlenül tennie kellett, nehogy a
hatalommal komoly összeütközésbe jővén, s czégét poli
tikailag kompromittálván, az egy hazafias vállalatnak a
túlnyomó hatalommal amugyis sikertelenül vívott harcza
miatt sok ezrekre menő kárt valljon a neki juttatott
hivatalos nyomtatványok s egyéb, akkor lábra kapott
osztrák szellemű irodalmi vállalatoknak tőle való elvonatása által. De más részt, lehet-e megtagadnunk Heckenasttól nemcsak színlelt s külsőleg fitogtatott, vagy kényszerűségből felhagyott igaz hazafisága elismerését, mely az
eszményiségnek is bír bizonyos fokával, s melyet ő kétségbevonhatlanul tanúsított, midőn nemcsak közvetve s
csupán önző czélokból, hanem a legfélreismerhetetlenebb
czéltüdatossággal s közvetlenül negyven éven át szolgálta
a magyar irodalmat s tisztán nemzeti jellegű s nemzeti
irányú alkotásaival, miknek igen számosa magán viseli a
legtisztább s legfönkeltebb hazaszeretet bélyegét, sárba
taposta irigylői s kicsinylői ama vádját, mely csak
undok sárból gyuratott ellene. — — Végre ismét csak
a megváltoztatott politikai viszonyoknak az alkotmányos
időben s hazánknak a trónnal való kiegyezése idejében
köszönhette Heckenast, hogy azok oly talajat készítének
elő lankadatlan kiadói tevékenységének, melyen képes
volt termelni s kimutatni azon nagymérvű kiadói ered
mények- és sikereket, miknek összességét táblázatom ez
időből felmutatja. S hogy ez eredmények mily áldásos
23
L. Szilágyi Sándornak ily czimü művét : Rajzok a forradalom
utáni időkből. Budapest, 1876.
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gyümölcsöket termeltek viszont a magyrar irodalom s
közművelődés számára, említenem fölösleges.
Van még egy nevezetes tényező, mely Heckenast
kiadói irányára s abban kifejtett roppant tevékenységére
nagy hatással volt, neki hathatós útmutatóul szolgált és
nagyszerű sikereit betetőzte. És ez a_ tanügy volt, mely
hazánkban a politikai átalakulásokkal karöltve hanyatlott
vagy haladt — de mindannyiszor változásoknak volt
alávetve. A ki pedig e változásokat a maga czéljaira for
dítani, kitünően értette, ez Heckenast volt. Már a
forradalom előtti időszakban, midőn a magyar nyelv lett
uralkodóvá a köz- és magánéletben, de kivált az isko
lában, jobbadán Heckenast volt az, ki az országot maga
sabb s szabadabb színvonalon álló magyar tankönyvekkel
látta el. Már akkor vetette meg alapját a később oly
óriási mérveket öltött magyar tanirodalmi kiadványainak,
melyek már magába véve is elegendők voltak arra, hogy
azokkal az összes hazai könyvkereskedelmet s magát a
magyarországi tanügyet hosszú ideig egymaga domi
nálja, — Magyar tankönyvkiadványait még a forradalom
utáni első 3— 4 évében volt módjában eddig nem ismert
sikerrel fejleszteni, miglen a hírhedt «Entwurf für die
österreichischen Gymnasien», melylyel 1854-ben egész
Magyarország közép- és felsőbb tanodáiban a német tan
nyelv lett kötelezővé, jó időre végett vetett ez iránybani
tevékenységének, de csak azért, hogy azt hasonló erélylyel és sikerrel a német tankönyvek kiadására fordítsa.
Későbben, a hatvanas években történt isméti politikai
s tanügyi viszonyok változásával azonban ismét felvette
a félbeszakadt fonalat s köztudomású dolog, hogy milyr
óriási sikerrel.
Heckenast Gusztáv kiadványai is sokkal ismereteseb
bek, úgy előttünk, könyvárusok előtt, mint nem külön
ben a műveltebb magyar nagy közönség előtt, hogy? azokat
akár csak jelesebb s kiválóbb példáiban feltüntetni s
egyenként méltatni szükségem volna. Megtették ezt már
jó részben életiró elődeim s e tekintetben jelesünk mű
ködésének megbirálása s méltánylása az irodalom- s mű
velődéstörténelemé, mely — a hogy már tette is — nem
fog fukarkodni elismerő Ítéletével s bízvást kijelöli lapjain
Heckenast számára azon első rangú helyet, mely Magyarország eddigelé legnagyobb s legérdemesebb kiadóját meg
illeti.
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VI.
Már fönnebb említettem, mikép táblázatom arra is van
hivatva, hogy szétoszlatassa ama balvéleményeket, melyek
alkalmasak lehetnek Heckenastra és a Franklin-társulatra némi árnyat vetni az 1873-diki üzleti transaktióból kifolyólag. Mert általánosan el van hiresztelve mégma is, — s. ebben ismét Kertbeny Károlynak nem
csekély a része, — hogy Heckenast «régi kiadványait
800,000 forintért* úgyszólván rálőcsölte volna a Franklin társulatra mint vevőre, csak úgy ráadásul adva neki a
társulat igazgatóját a jó üzletre. Ennél kézzelfoghatóbb
ráfogás nem létezhetik, miután köztudomású dolog, hogy
ama tekintélyes vételárba nem csupán a kiadványok
vannak betudva, hanem a 65,000 forintra felbecsült
nyomda s az egyetemi utczai palota örök vételára is.
Még több tájékozatlanságra, vagyis inkább több rossz
hiszeműségre vall amaz. elhíresztelt balhit, mely szerint a
Franklin-társulat Heckenastnak ama végkép elértéktele
nedett, selejtté vált kiadványait sorra vette volna .át,,
melyek a Bach-korszakból merő makulaturaképen nyom
ták Heckenast raktárait. Ez sem felel meg a valóság
nak ; mert az adásvevési szerződés értelmében szabad
jára volt hagyva vevőknek, hogy Heckenast kiadványainak
különösen nem magyar részéből mit vegyenek át, mit
nem. A magyar kiadványokról jó lélekkel elmondhatni,
hogy bizony igen kevés volt közte, mi absolute kelet
lennek, makulatúrának bizonyult volna. De különben i s ;
szabad-e nézni annak a buzakereskedőnek, ki waggonszámra veszi a tiszta gabonát, arra, nincs-e közte egy
maréknyi konkoly ?! S szabad e oly nyomdai, kiadványi,
ingó és ingatlan fundus instructusnál, minő volt a
Heckenasté 800,000 forint becsértékben, vevőknek arra
nézni, nincs-e az átvettek közül öt, vagy akár tízezer
forintnyi oly jószág, mely a lelkiismeretes becslés daczára
sem üti meg idő múltán a reális értéket ?! A Bach-kor
szakból származó Heckenast-féle magyar kiadványok
közül legfeljebb egy pár jogi munka, s a törvénykiadások
szolgálhatnak amaz elhíresztelt balhiedelem élesztőjéül.
Ezeket már Heckenast igyekezett az átmeneti s majd a
magyar kormány törvényeivel kiegészítve s fejlesztve a
kelendőség színvonalán tartani. Hogy azok a politikai s
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közigazgatási átalakulások folyamán lassan-lassan hatá
lyon kivül helyeztettek s igy Heckenastnál s utóbb a
Franklin-társulatnál is elértéktelenedtek, erről bizony sem
az eladó, sem vevő nem tehetett semmit. Mindamellett
a Franklin-társulatnak azt lehetne felróni hibául, hogy
később még a hatályban lévő törvénykiadásait sem fej
lesztette tovább az ujabb meg ujabb törvényeknek a
régiebbek keretébe való beleillesztésével, a mint ezt aztán
más élelmes kiadók tevék még a régibb törvényeknek
utólagos kiadásával is. (Lampel, Ráth, Pfeifer.)
A mi pedig Heckenastnak Bach-korszakbeli nemet
kiadványait s azok közül különösen a jogiakat illeti*
azokra csak a merő tájékozatlanság és roszakarat:
foghatja, hogy Heckenast azokat is «rálőcsölte» volna
a Franklin-társu.atra, Mint említve, volt már, kivált a
német kiadványokra vonatkozólag egészen szabad keze
volt a Franklin-társulatnak az átvételnél, s hogy ezen
igazán elértéktelenedett német jogi kiadványokat, melyek
igen jelentékeny részét képezték Heckenast az időbeli
termelésének, a Franklin társulat egyetlenegy munkában
sem vette át, bizonyítja nem annyira ezen intézet kiadványi jegyzéke, mint inkább az 1870-diki Heckenasté,
melyben azokat — a mennyiben még léteztek — egytől
egyik felsorolva találjuk. (Konopásek, Schöller, Schopfnak 14 közhasznú jogi kézikönyve a legkülömbözőbb
jogi ügyekben, stb.j.- De ezeket is Heckenastnak nyom
tatásban létező raktárleltára oly jelentéktelen mennyisé
gekben tünteti ki fönn maradottaknak, hogy igazán szót
sem érdemelnek.
: Sőt ellen k ező lega Franklin-társulat méltán fájlalhatja
igen sok oly német kiadványnak az át nem vételét, mint
p. o. Albach, Pederzsni, Rosegger, Stifter, Vacano s
más jeles német Írókét, miken aztán Heckenast készle
testül, kiadójogostól jó pénzen külön túladott; a Volckmann Robert-féle jeles zeneműveket nem is. számítva,
miket a mainzi Schott fiai czége szép sommáért szerzett
meg. A mi végre «a társulatnak ráadásul átengedett
igazgatót., illeti, mely akkor sokaknak szálka lehetett a
szemükben különféle aspirálóknak a be nem teljesülése
révén : ime már a tizenkilenczedik esztendő látja a tár
sulat élén azt az érdemes ősz férfiút, kit Heckenast már
1867-ben állított maga mellé terjedelmes üzletei élére
üzletvezetőnek, s kit rövid egy esztendőre rá már mint
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nyilvános üzlettársat látunk Heckenast czégében. A Franklin-társulat tehát már keletkezésekor csak gratulálhatott
magának, hogy Heckenast elég «gentleman»-nak bizo
nyult akkor is, midőn e jobb kezétől megvált s avatott
hadvezért állított az uj társulat élére olyat, a minőben
csak az irigyek és ellenségek birták látni «csupán a
személyzet k á p l á r j á t — E sorok Írója harminczöt évi
könyvárusi pályáján sohasem érintkezett ugyan üzleti
ügyeken kivi'il a társulat hatalmas igazgatójával, de azért
örömest elsőnek ragadja meg az alkalmat, hogy a Franklin-társulatnak Heckenasttól kapott ezen nyomtatékának,
a derék ősz igazgatónak ; a boldogult barátja- s üzlettársának
■ezen életleirása alkalmából őszinte nagyratiszteletét s hó
dolatát nyilvánítsa.

VII.
Elérkeztünk életiratunkban immár oda, hogy Hecken
ast Gusztávot ^min.t nyomdatulajdonost is bemutassuk.
Bármikép veíekScljOTelí~a^^
kik nagy
szabású elegáns kiadványaikat idegen nyomdákban, még
a hazán túl is állítatják elő, a felől, váljon jobban talál
ják-e számadásukat igy, mintha kiadványaikat saját nyom
dáikban házilag állíttatnák elő, s bármikép ágazzanak
el amazok kalkulusai azon kiadóink túlnyomó részeétől,
kik, ha csak szerét tehetik, saját nyomdához jutni ipar
kodnak, azon egyszerű számításból- hogy kiadványaik
előállításánál önmaguk élvezhessék azt a hasznot, me
lyet" máskép nyomdászuknak kell átengedniük: annyi
élvitázhatlanul áll, miszerint — mellőzve a sok minden
féle magántekint eteket — még manapság misem segíti
jobban elő a kiadó működését, mintha saját nyomdájá
val rendelkezhetik. Heckenast Gusztáv is már önállósága
kezdetén átlátta ezt; amaz időben, mikor a nyomdai termé
kek előállítása s a papiros is még oly drága s a nyomdászok
megbízhatósága oly gyarló volt, kétszeresén érezte mind
inkább nagyobbodó kiadói üzlete érdekében egy saját
nyomda szükségét. A harminczas évek elején a két test
vérvárosnak, Pestnek és Budának mindössze csak három
számbavehető nyomdája volt; Budán az egyetemi, s Fes_ten a Traítner-Károlyi és a Landerer-féle könyvnyomda.
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Ez utóbbira vetette szemét Heckenast, mely 1824 óta
Landerer Lajos vezetése alatt állva, bár szép lendület^
nek^őrvendett de utóbb kissé megfogyatkozott anyagi
ereje folytán mégis a hanyatlás némi jeleit mutatta.
TTeckenastnak nem került tehát" szerfölött nagy eről
ködésébe, hogy Landerer Lajost^ társulásra birja, mely
1840-berL csakugyan léte 3 is jött Landerer és Heckenast
czégen, oly formán, hogy Landerer a nyomda technikai
vezetését, Heckenast pedig a külüzletet vette kezébe.
Mindkét társ húsz-húszezer forintnyi egyenlő betéttel
járult az uj ezég megállapításához. — E fontos lépésével
uj sarkkövet rakott le Heckenast üzlete majdani nagy
épületéhez.
Társas viszonya Landerer Lajoshoz azonban egyedül
a nyomdaüzletre és a Landererék eddigi kiadványaira
terjeszkedett; minden egyébre nézve, úgymint könyvkereskedése és kiadói üzletére nézve Heckenast önálló
maradt tovább is. Hisz czélja nem is volt más, mint
sa^--nyomdáyal. rendelkezhetrü, s abban olcsóbban, köz
vetlen felügyelete s
ilyása mellett állítani elő saját
külön kiadványait.
Mikor 1840-ben a társas ezég megalakult, bizony vajmi
szerényke szűk mederben mozgott. A nyomda összes
felszerelése s berendezése csak 12,389 frt 24 pengő krral
van felbecsülve, a kiadványok összes készlete pedig
4572 frt 44 pengő krral. így találjuk ezt a ezég I. számú
főkönyvének iS 4 i. évi január i-jéről kelt zárlatában.
A kiadványok még* az ősdi vásáros czikkek és a
ponyvairodalom alantas jellegét viselték ; imakönyv, csizió,
álmoskönyv, imádságok és sok egyéb ily vásáros nyom
tatványokból állott. Ezekhez járult három naptárkiadvány,
a «Honnivezér» s a «Landbote», de e kettőt már enyésző
félben találta az uj ezég, a mennyiben a Honnivezérből
1841 — 1843-ban már csak két-két ezer, s 1844-ben már
csak 1500 péld., a Landbote-ból ugyanabban az időben
évente már csak 1500 péld. nyomatott, s mindkettő az
1844-diki évvel végleg beszüntetett. Harmadik volt a
«Komáromi kalendário:n», mely 10,000 példányból, idő
vel 100,000 példányon tűiig emelkedett kiadatásában.
A törvénykiadások és orsz. gyűlési irományok az időben
még csak a régi latin pozsonyiakra szorítkoztak. — De
Heckenast belépésével a nyomdaczégbe az üzlet szembeötlőleg emelkedett. A saját külön vállalatain kivül, a
M. könyvker. egyl. évvkönyve I. éf,
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Landerer és Heckenast ezég kiadványait is mindinkább
szaporítani, fejleszteni s az ősdies vásáros portéka fokon
kénti kiküszöbölése mellett a kor színvonalára emelni,
úgy szinte tágasabb vevő kört számára teremteni kezdett.
Az 1 84X-iki bevételt kiadványokért szerény 8852 forint
26 p. krnyi összegben, már az 1 843/44-diki üzletévben
18,698 frt 40 p. krra emelve találjuk s igy fokozódott
idővel a bevétel mindinkább nagyobb arányokban, s ilye
nekben emelkedett a nyomda bevétele is, melynek
Heckenast volt a legjelentékenyebb ■dolgoztatója saját
külön kiadói üzlete s könyvkereskedése részére. Mind
ezeknek a részletes kimutatását a ezég üzletkönyvei alap
ján nagy életiratomnak tartom fönn.
De nem szabad megfeledkeznünk azon eszközök meg
említéséről sem, miknek segélyével a czég~Hy rohamos
eredményeket felmutatni képes lett. Elérték pedig ez eredm eket az által, hogy mindjárt a ezég megalakulásakor,
nevezetesen 1841 -ben, a nyomdát gyökeres átalakításnak
_jíetették a-lár Heckenast 1 Kilépésévé! 'a ezégbe utolsó "órája
ütött valamint az , ősdi vásáros kiadványoknak, úgy a
faalkotmányu kézi sajtóknak is. Ezek sorra kiküszöböltettek s a provincziába adattak el, kis nyomdáknak,
elkelvén darabja 2$|jg|oo p. forint közt. Egyedül az
1841 -diki évben 31,750 frt- 48 p. krra rűg az uj gyors
sajtók, vas kézisajtók- s egyéb mellékgépek, betűk
(8000 (Vlnál több értékben) és felszerelésekre kiadott
készpénz befektetése. Közte, Helbig és Müller bécsi gyá
rosoktól két györssajtó négy-négyezer forinton, két vas
kézi Sajtó DingTer és társától, kettő az előbb nevezett
czegtől, amazok 718 írtért, emezek 1050 forintért; egy
ólomvágógép, betűöntődéhez való gépek stb. — Innen
minden esztendőben . történtek több ezer forintra rugó
beszerzések gépekben, betűkben s egyéb szerelvényekben
s a ezég főkönyveinek «Utensilien und Maschinen»,
valamint a «.Typen-Contő»-in szüntelenül találkozunk a
folytonos beszerzések roppant összegekre rugó kiadási
tételeivel. Később, az ötvenes években Löser H. bécsi
gépgyáros szállít évenként egy-két gyorssajtót. Termé
szetes, hogy a kimustráltak mindannyiszor eladatnak,
vagy újakért becseréltetnek. — Bitterman Szabadkán,
Stéin Kolozsvárit, Hügel Ottó Nagyváradon s több más
vidéki nyomdász egyre vásárolja L. és H.-tól a kimus
trált . gépeket. A b.etüanyag_szinte folyton ujíttatik, szapo-
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ríttatik, részint a saját öntődéből, részint másokéból.
Pesten a Schmidl Károly czége szolgáltatja a legtöbb
betűt, kihez átöntés végett a kopott anyag is elvándorol. Ily
apparátussal, mely hazai nyomdászatunk egész ügyét a
leghathatósabban mozdította elő s segítette európai szín
vonalra emelni; ily fáradságot s költséget nem ismerő buzgálkodás mellett, nyomdájuk tökéletesbitése körül, nem
maradhatott el az eredmény sem, kivált oly időkben,
midőn az összes külviszonyok is közreműködtek az üzlet
fölvirágoztatásához. — Mint említettük, a nyomda gyö
keres átalakítása már 1841-ben.... hajtatott nagyobbára
-Végre, s így téved Szabó József nyomdász2i s vele
Heckenast életirói is, kik erről megemlékeznek, hogy a
nyomda átalakítása csak 1844-ben történt volna, miután
a tulajdonosok e czélra külföldi tanulmányutaikat meg
tették.
Az üzletkönyvek már 1841-ben mutatnak ki úti költ
ségek czimén egynehány jelentékeny kiadási tételt s
az 1844-diki évben mindössze csak egy 2-dik számú
gyorssajtót (Müller özvegyétől Bécsben) 2750 pengő
forinton találunk az üzleti könyvekben beirv'a mint ujabb
beszerzést.
1842-ben a ezég megvette már régesrégóta Pozsony
ban fennálló nyomdája mellé Kovács Pál országgyűlési
nyomdáját 9000 p. frton, s nemsokára rá ugyanattól az
örsz. gyűl. irományok készleteit s kiadói jogát is, meg
váltván azt 7000 frttal.
A nyomda fénykora 1848-ra esik, .mint a szabad sajtó
cficso emleku napjai&a. Eléggé ismeretes, mily örök
emlékű szerep jutott akkor a hatvani utczai Horváth-féle
házban működött Landerer és Heckenast-féle nyomdának
Petőfi «Talpra magyar»-ja és az ismeretes 12 pontnak
mint a felszabadult sajt-ó első termékeinek közrebocsá
tása által. E lélekemelő nevezetes mozzanatot elég körül
ményesen irja le Fischer ((Petőfi élete és művei» czimű
nagyszabású művében, de csak Próhászka Ferencz vete
rán nyomdásznak volt fönntartva a «Typographia» 1885.
évi 40-dik számában közölt ((Visszapillantások az 1848-ik
évre» czimü érdekes czikkében elsőnek megnevezni a
Landerer és Heckenast. ezég azon szedőjét, melynek az
24 «A Landerer nyomdász-család. Adalékok a nyomdászat törté
netéhez Magyarországon)). Vasárn. újság 1867 a 394. lapon.
III*
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a szerencse jutott, hogy az említett két nevezetes iratot,
a szabadságharcz ezen előhírnökeit kiszedhesse. -— Ez
pedig nem volt más, m int_^inte? ^sigmond későbbi
nagyszombati könyvárus pályatársunk és nyomdatulaj
donos (f).
Nem kevésbbé emlékezetes a L. és H. nyomdaczég
történetében 1848-ból az első magyar minisztérium meg
bízásából a ezég által mintegy varázsütésre berendezett
bankjegy-nyomda, mely czélra az üzlet a magyar
pénzügyminisztériumnak 12,236 frtért adott el gépe
ket és felszereléseket s mondanunk sem kell hogy szép
haszonnal.
1851-ben a nyomda ^gőzerőre rendeztetett be. mi ismét
tetemes—költségeket vett igénybe. E berendezés 1855-ben
újra alakíttatott át, 1857-ben pedig a légszeszvTíágítás
vegeit teteti be a nyomda összes- helyiségeibe., 200 frtnyi
évi illetékfizetés mellett a bevezetésért. — 1863-ban a
nyomda átköltözködik egyetemi utczai saját házába,
melynek berendezése ismét 6500 forintnál többe került.
Ezek volnának vázlatos nagy vonásokban előadva a
nyomda beléletére vonatkozó nevezetesebb adataink.
Sokat térszüke miatt most mellőznünk kellett; ezek
ről majd csak nagyobb monographiánkban szólunk tüze
tesebben.
É s a mily arányokban fejlődött nyomdájuk, olyanban
szaporodtak magyar és német kiadványaik is? Nem!
A Landerer és Heckenast kiadóczége a nyomda fejlődé
séhez képest meglehetős szerény állományt tüntet ki
-saját kiadványokban, min azonban csodálkoznunk nem
szabad7~ha szemünk- előtt tartjuk Heckenastnak nyíltan
követett szándékát, mely a társas nyomdát inkább csak
eszköznek használ:a saját, külön kezelt s szemmel látha
tólag nagyobbodó kiadványainak könnyebb s olcsóbb
előállításához. Csupán a naptárkiadványok tesznek szám'bavehető"kwételt, melyekre Heckenast nagy gondot for
dított s idővel oly jelentékeny kiadvány) osztálylyá bőví
tett ki, a milyennek csak a közelmúltban is ismertük még.
De a mi a társaság kiadói tevékenységének koronáját,
messzire elvilágló fénypontját képezte, ez h ír lapkiadásuk
volt, melynek kimagasló jelentékenységénél fogva a k ö 
vetkező külön szakaszt szenteljük.
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V III.
K i köztünk, magyar könyvkereskedők közt a magyar
időszaki sajtó fejlődése történetét a harminczas évek óta,
az ujabb időkig, nevezetesen odáig akarja olvasni (pedig
nekünk nem elegendően ajánlható olvasmány ez), a mikor
a Landerer és Heckenast társas czége megszűnt (1863-ig),
annalTThelégen ajánlhatjuk Ferenczy József elég kimentő
művét,25 melyben daczára annak, hogy a szakkritika
megjelenésekor kissé szigorúan itélt róla,26 a könyvárus
elég tüzetesen s érdekesen találja azt leírva. De a mit
ott nem igen talál, ez felemlítése annak, hogy az időbeli
magyarországi időszaki sajtó története elválaszthatlanul
egybe van forrva a Landerer és Heckenast czégével.
S méltán; mert hazánk politikai, társadalmi s irodalmi
terén e két férfiú működésének köszöni Magyarország
jó nagy részben felvirágoztatását a napisajtónak, melyet
— bárcsak közvetve de áldásosán gyakorolt befolyásuknál
fogva, — európai színvonalra emelni nem csekély mérvben
segédkeztek. E téren elhervadhatlan érdemeket szerzett
magának czégük s örök időkre kötelezte le irányá
ban nemcsak a hazai irodalmat s kulturtörténelmet,
hanem magát, állami újjászületésünk, politikai érettéavatásunk — s az azokban annyi küzdelmek után kivívott
nemzet éltető sikerek — géniusát is. S érdemüket még emeli
az a körülmény, hogy azt oly időben tevék, midőn
arra a nemzetnek a legnagyobb szüksége volt. A negy
venes évek magas hullámokat vert politikai s társadalmi
mozgalmai s az ugyanaz időbeli irodalmi örvendetes
haladás a Landerer és Heckenast által alapított s ki
adott időszaki s napi sajtóban találják messzekiható,
ébresztő, megteremtő s megvédő szellemi kifejezését.
A szabadságharczra fellelkesítés, a harczoló nemzetet
annyi győzelemre segítése s oly, azelőtt soha nem tapasz
talt áldozatokra serkentése, az ő közlönyeik által történt
leghathatósabban. S végre, midőn a lenyűgözött nemzet
testileg s szellemileg megtörve, oly hosszú politikai
halálra, oly mélységes irodalmi visszahatásra, s mind
25 A magyar hírlapirodalom története 1780-tól 1867-ig. Buda
pest, 1887. Lauffer Vilmos kiadása.
26 A ccMagyar Századok)) X X I-d ik (1887-dik) évfolyamnak a
745—755-dik lapján Kecskés Béni tollával.
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ezekben a gyümölcstelen tétlenségre volt kárhoztatva,
ismét csak a majdnem kizárólag a Landerer és Hecken
ast nyomdájában összpontosult időszaki s napi sajtó
volt az, mely a nemzetet kitartásra buzdítá, a szétszéledt
szellemi munkásokat ismét összegyűjtötte s foglalkoztatta
s annyi kimondhatatlan zaklatás közben lassan-lassan,
de biztosan ismét felélesztette a magyar politikai, társa
dalmi s irodalmi életet. — Igaz, ők csak technikai
végrehajtói s megtestesítői voltak dicső szellemi nagy
jaink szózatának, kik az ő lapjaikban felszólaltak, s
a haza anyagi és szellemi sorsának jobbrafordulásán
oly álhatatosan és buzgón fáradoztak, harczoltak. De
vájjon történhetett volna-e ez ily mértékben s ily szép
sikerrel, ha az ő vállalkozó szellemük — s bátran kimond
hatjuk az ő hazaszeretetük is — e nagy czélok elérésére
meg nem teremti a közvetítő eszközöket s nem hozza
sajtóikkal együtt mozgásba hírlapkiadói tevékenységü
ket is ? —
A politikai napi sajtón kívül, mely általuk avattatott
nálunk nagyhatalommá, alig van irodalmi tér, mely álta
luk nem nyerte volna közlönyét. A theologiai, jogi s tör
ténelmi tudományokat épen úgy látjuk képviselve az
általuk aránylag csak kevés haszonnal, de annál többször
anyagi veszteséggel kiadott közlönyeik közt, mint az
orvosiakat, gazdaságiakat és természettudományiakat. —
A széptudományoknak bőven kijutott a maga része a
magyar irodalom felvirágoztatására általuk, s a mit a
fejlettebb izlésü népies irány s az illustrátiónak a sajtó
szolgálatába alkalmaztatásával az ő ((Vasárnapi újság»jukban hatás és siker dolgában ki birnak mutatni, az már
egyedül is elég arra, hogy egyikét a legelső helyek
nek biztosítsa Landerer és Heckenast számára azon
vajmi ritka jeleseink sorában, kik a magyar irodalomnak
a sajtó hivatásszerű szolgálatában megbecsülhetetlen elő
mozdítói voltak. S mert mi sem bírja jobban szemünk
elé vezetni e téren kifejtett nagyszabású tevékenységüket,
melyben minden kétséget kizárólag Heckenast Gusztávot
illeti meg az oroszlán rész.______
'""'Szándékom volt — melynek megvalósítását kimerítő
életrajzom számára kell fenntartanom, — a ezég hirlapkiadványainak teljes lajstromát is közölni s bizonyára
nagyon sokat kellene elmondanunk e száraz hirlapjegyzékhez, mely a Landerer és Heckenast ezéget oly fen
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nen dicséri; de az «Évkönyv* szerkesztősége már szorult
helyzetbe kezd jönni: az évi könyvészet üzleti fontos
sága nem tűri tovább az «Évkönyv» kiadatásának mun
kánk csekélyebb érdekébeni elhalasztását, s igy meg kell
rövidítenünk munkatervünket s szükebb körre szorítani
annak befejezését is.
Az 1 8 54-diki év február elseje gyásznapot jelent a
L. és'TTr’czé'g történetében. Az nap halt meg Landerer
Lajos, miután már pár év óta gyengült egészsége utóbb
súlyos betegséggé fajult, mely őt Vácz melletti egyik
rokonánál a fenti napon kiragadta az élők sorából, éle
tének 54-dik évében. Életirójánál, Szabó József derék
nyomdászénál szebb bucsuszózatot mi sem szentelhetünk
a boldogultnak. «Füskuti Landerer Lajos ügyes és tanult
nyomdász, jó főnök, nyilt, egyenes, bátor jellem, minden
szépért, jóért lelkesülni tudó férfiú volt, alárendeltjeinek
őszinte, teljes tiszteletét és szeretetét birva, s temetésén
Váczon a többi nyomdák is, a távolság daczára, küldöttségileg voltak képviselve. Landerer Lajossal kihalt e hires
család azon ága, melynek kilencz férfi — és két nőtagja
Budán 108, Pozsonyban 95, Pesten 78, Kassán mintegy
30 évig terjesztette a műveltséget és irodalmat. . . . »
Üzlettársa halála után Heckenast Gusztáv még tiz évig
folytatta az üzletet a társas ezég alatt s attól fogva
Landerer Lajos örökösei voltak társai. Itt helye annak,
hogy jelesünket meg védj ük Kertbeny Károlynak azon
túlzott állításai ellenében is, miszerint Heckenast társának
(mig élt) még rósz gazdálkodásából is tudott maga javára
hasznot húzni. Igaz, hogy Landerer L. bonvivant em
ber volt, mely tulajdonságát még kadét korából hozta
magával. Könnyű, örökké vidám kedélye talán nagyobb
költekezésre vitte őt, mint a minő egy üzletembert
megilletett volna. De utóvégre is, az üzleti aranybánya
megengedte ezt. O elélvezte becsületes munkája egy
részét, Heckenast pedig megtakarította. E tekintetben a
hiteles és lelkismeretesen vezetett üzletkönyvek belepil
lantani engednek a két ezégtárs vagyoni állásának a leg
részletesebb mozzanataiba s fölötte érdekes adatokat
nyerünk azokból Landerer tőkeszámlájának az aránybani
apadásáról, a minőben a Heckenasté, takarékos és józan
gazdálkodása folytán nőttön nőtt.
Heckenast a Landerer örökösökkel uj szerződés alap
ján — mint említettük — még tiz évig folytatta a társas

viszonyt, éventes megváltási lefizetések mellett, miután
1856-ban üzlettőkéjük egy jelentékenyebb részét kifi
zette volna azoknak. 1863-dik évi junius 30-án lefizetvén
az utolsó megváltási Teszléterts, á~fcamferer—és Hecke
nast ezéget feloszlatta s az addig külön kezelt kiadóhiva
talába beolvasztva, azóta saját ezégén folytatta, az 1873-ban
történt ismert nagy transactióig, melylyel majdnem negy
ven évre terjedő budapesti működése megszűnt, hogy
azt megváltoztatott üzleti alapokon Pozsonyban foly
tassa.
De mielőtt oda kisérnők jelesünket, rövidesen meg
kell előbb emlékeznünk budapesti tevékenységének még
egy pár oly mozzanatáról, mely alkalmas némileg kiegé
szíteni a róla nyújtott képet.
Saját, külön kezelt kiadó üzletén és a Landerer és
Heckenast ezége alattin kívül, melyeknek kiadványai
— magától értetődve — első sorban a hasai szükség
lethez voltak alkalmazva, Heckenastnak mindinkább na
gyobb mérveket öltött kiadói tevékenysége már 1 844-ben
tette szükségessé még egy harmadik külön üzlettelepnek
megállapítását, azon kiadvanyaí erdeicebén^~ mikkel a
könyvkereskedelem világpiaczán megfordulni s szere
pelni kívánt. E magasabb kiadói ambitióját megvalósí
tandó, megteremtett rövid pár év alatt mintegy 40-re
menő oly német, franczia, sőt angol müvekből álló
üadványi 'allőniányt, melylyel csakugyan bátran léphetett
'& külföldi könyvvásárra s hathatós versenyre szállhatott
külföldi.kiadótársaival úgy a tárgy változatossága, kelen
dősége, mint nemkülönben kiállítási csin dolgában. Ezen
kiadványait, melyeknek teljes jegyzékét nagy monographiánknak kell fenntartanom, az 1844. évi január i-én
megnyílt uVerlags-Magazin in Pesth und Leipzigw külön
ezégen hozta fórgaIÖHiba^Ix^ynÍiatársáF~s~l3arátiát Hándel
"AíbírLKárolyt_yéve társul maga mellé, s folytatta azt 184.^1^—
a midőn sortimentjét Edelmann Károlynak, a KVerlagsMagazin»-t pedig Hándeí társának adta el, ki azzal Lip
csében alapította ma is fennálló kiadói üzletét.
Kertbeny Károly Heckenastról irt jellemzése egyik
helyén azt is lobbantja szemére, hogy «a mily nagysze
rűen fejlett üzlete, ép úgy megnyirbált minden oly vál
lalatot, mely hasznot nem hajtott, hanem még azonfelül,
bárha csekély befektetést is igényelt.® Czéloz ezzel pedig a
«Bibliographiai Értesítő »-nek 1842-ben történt beszünte
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tésére. -Már pedig, ha a L. és H. ezég üzletkönyveinek
'(G. Heckenast's Yerlags-Contó»-it lapozgatjuk végig, meg
lepően sűrűn oly tételekkel találkozunk, melyek ennek
ellenkezőjét bizonyítják. Mert bármily takarékos volt is
Heckenast mindenben, a mi üzlete költségeit kelletlenül
szaporíthatta, abban az egyben, t. i. kiadványainak s
könyvkereskedésének a hirdetési reclam utjáni terjesz
tése s forgalmának emelése dolgában épen ellenkezőleg
Heckenast a könyvjegyzékek s egyéb sok más nyom
tatott terjesztési eszközök előállításában s mozgásba hoza
talában a pazarlásig vitte nyomdájának e tekintetbeni
igénybevételét. Monographiám számára már kivonalozvák
az erre vonatkozó adatok s valóban bámulatos annak a
sok mindenféle terjesztési nyomtatványoknak a rengeteg
sokasága, miknek majdnem mindegyikét 10, 20, 30 ezerre
menő példányban hírlapjai utján s egyéb forgalmi utakon
szokta volt szórni a közönség közzé. S nem kevésbé
bámulatos összegekre rúg mindezen nyomtatványok nyom
dai előállításának a költsége. Hogy Heckenast — Kert
beny szerint — könyvjegyzékeivel a magyar bibliographiának soha sem tett..szolgálatot, ez persze már más.
kérdés, melyre azonban e helyütt megfelelni nincs már
időnk.
Heckenastnak egy polémiájáról is kellene megemlé
keznünk, melybe még 1835-ben beleelegyedett Volke
bécsi kiadó czégével s mely a «Börsenblatt» az évi folya
mában elég huzamosan játszódott le. Egy német kiad
vány utánnyomási ügye a z ; de miután csak másodrendű
érdekkel bir ránk, e helyütt inkább érintetlen maradjon.
A nyilvános polémiák a «Börsenblatt»-ban különben az
időben napirenden voltak, de Heckenast nevével azóta
semmi ilynemű nyilvános szereplés alkalmából, ha csak
nem tiszta üzletiből, semminemű szakközlönyben nem
találkozunk többé. Előkelő lovagias modora, üzlete jó
hirneve s abban az~cTTénsőségének öntudata magához
méltatlannak tekinté a nyilvános herczehurczát, sőt még
aktuális általános érdekű szakügyekben is óvatosan tar
tózkodott minden belevegyüléstől s csak az 1849-diki
s zz 18 59-diki pesti könyvárus-válságoknál, az annak idején
a külföldön annyi port felvert s a «Börsenblatt»-ban
egész kis háborút előidézett «Pester Resolution»-nál
látjuk ismét nevét az aláirt pesti ezégek között. E két
válságos, háborűokozta esztendő, korszakot képez á ma
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gyár könyvkereskedelem ujabb történetében; de ez most
nem tartozik ide.
Szinte valódi esemény számba megy annak a felem
lítése is, s e sorok irója 36 évi könyvárusi pályáján erre
mint nevezetességre emlékszik vissza, hogy t. i. 1859-ben
Heckenast nem engedte a disponendákat! Ez a ezég múlt
s- utána következő történetében napjainkig szinte hallatlan
nak tünnik fel, miután mindnyájan tudjuk azt, hogy habár
senki a magyar kiadók közül nem engedne disponálni,
Heckenast utódja a Franklin-társulat mindig dicséretreméltó kivételt tett még eddig. De nem is a válságos hábo
rús 18 59-diki év késztette Heckenastot ez intézkedésre,
hanem egyszerűen az az évben érvénybe lépett uj osztr.
ért. pénzszámítás, mely a kiadványok árai szabályoztatása tekintetéből mulhatlanul szükséggessé tette az összes
kintlévő készletek bevonását.
S ily apróbb vonások halomszámra várják általunk
leendő napvilágra hozatalukat; de ezeknek közlésétől
idő hiányából itt el kell tekintenünk. Kövessük tehát
most Heckenastot Pozsonyba, 1874 óta uj működési
színterére.
IX.
_1873. _évi ápril__i-jén ment végbe ama nevezetes
transactio, melynélfogva Heckenast Gusztáv pesti összes
üzleteit az ezen czélra külön alakult részvénytársaságnak,
a «Fxanklin-4 ái:sulat»-nak adta el, s melynek azután is
több egy esztendőnél ő volt lelke, vezetője. 1&74. évi
november havában azonban végleg elvált a Franklin-társulattól s Pozsonyba tette át lakhelyét, hol nagyszerű pa
lotát építtetett s annak souterrainjébe helyezte el uj
kiadótelepét, melyet «Gustav Heckenast’s Verlags-Comptoir» ezégen alapított azon kiadványaiból, melyeket a
Eranklin-társulatnak nem adván át, magának tartott
fenn. Hiteles összevont jegyzékét ama nem magyar
kiadványainak, melyeket a társulat vett át, ez utóbbinak
azon körlevelén találjuk,27 melyet ugyancsak az üzlet
átvétele alkalmából bocsátott ki, s mely igy szól:
27 Közlését több más, Heckenast üzletére vonatkozó, különösen
könyvészeti becsü nyomtatványait is, Drottleff Rezső urnák, po
zsonyi szaktársunknak köszönhetjük.
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«Pest, am i. April 1873.
«P. T. Nachdem wir ausser dér Buchdruckerei, den
«Zeitschriften und dem gesammten ungarischen Ver«lage auch die untén verzeichneten deutschen Artikel
«mit allén Vorráthen und Verlagsrechten von Herrn
«Gustav Heckenast hier kauflich übernommen habén,
«eine directe Verbindung mit den österreichischen
«Sortimentsbuchhandlern jedoch nicht eröffnen, stb—
«Sie wollen deshalb allé Bestellungen auf unseren Ver«lag künftig an Herrn Carl Gorischek’s Univers. Buch«handlung in Wien richten— Franklin-Véréin— »
E körlevél szerint Heckenast összesen 106 nem
magyar müvet 132 kötetben^ és pedig 99 németet
4 latint és 3 tótot adott át a Franklin-társulatnak. _ eltérőleg a Russel-féle “ Gésammt-Verlags-Katalog nyomán
fönnebb közlött statistikai kimutatásunk állományától,
de eltérőleg Heckenastnak A. K. jegyű életirója merően
csak légből kapott adataitól, ki azt mintegy 200-ra
teszi hevenyében. Viszont a Heckenast Gusztáv birtokában maradt kiadványok hiteles állományát az Ő 1875-ben
kiáltott « VerlagsTEátalogw-jában találjuk, mely tekintve,
hogy H. Pozsonyban 1874— 1878-ig (bekövetkezett haáláig) aránylag már csak igen csekély mértékben sza
porította azokat, majdnem teljes képet nyújt Heckenast
kiadói tevékenységéről a hazai nem magyar irodalom szol
gálatában, ha ugyanis az abban feltüntetett 172 műhöz
239 kötetben hozzászámítjuk a Franklin-társulatnak átadott ’ ioő^ művet s tekintetbe vesszük sok végképpen
elfogyott s uj kiadásokban többé ki nem adott régibb
nem magyar kiadványát. (Ezeknek számát a Petrik-féle
nagy Bibliographia s egyéb könyvészeti apparátusok
nyomán nagy monographiámban fogom kimutatni.) —
Heckenastnak Pozsonyba átvitt német kiadványai közül
egyebek közt ott jeleskednek: Albach német és franczia
imakönyve, Arany János Toldi estéjének fordítása, Ditscheiner jeles kereskedelmi tankönyvei, Körnernek szinte
kereskedelmi tankönyvei, Leibitzer gazdasági encyclopaediája, Paoli Betti jeles költőnő művei. Ott vannak
továbbá Pederzani Gyula, a szabad egyház s emancipált
társadalom felvilágosodott bajnokának maga idejében szenzátiót keltett iratai, _Petőű lirai költeményei Opitz Tivadar
fordításában. Ott díszük Rosegger P. R. hires német
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szépirodalmi Író 1 1 műve, mely ma a Hartleben bécsi
kiadócégnek folyton uj meg uj munkákkal szaporodó
gyöngyeit képezi és végre Schopf F. J., Bachkorszakbeli
11 különféle gyakorlati kézikönyve a jogi élet különböző
alkalmára, mik azonban ma többnyire már értéktelenek. —
Fénypontját Heckenast német kiadványainak azonban
.Stifter A dalbert, jeles német iró művei képezik, szám
szerűit jiét munka^-j 7 kötetben s mind kiváló díszes
kiállításban. AzonfelüTugyam—e műveknek hárma 8-adrétben s hárma 4-edrétben pazar fénynyel kiállított illusztrált
diszkiadásban; valamint ugyanezek miniaturkiadásai s végre
a «Studien» cyclusnak 6 kötetbeni gyűjteménye.
Heckenastot, ki különben szépen rajzolt, festett és
zongorázott maga is, mint műmecénást misem tüntetheti
fel jobban, mint az ő barátja, Volkmann Róbert zenemükiadványai, kinek 49 opusát (a 26-iktól a 74-ikig)
sorolja, fel jegyzéke s mely zeneszerzemények majdnem
mindegyikét többrendbeli zenealkalmazásban látjuk fel
tüntetve. S hogy végre Heckenastnak műkiadói tevé
kenységét is felemlítsük, s evvel együtt kimutassuk, mi
szerint alig van pályánknak egy oly ága, melyet ő
nem müveit volna, ott vannak kiadási jegyzékének a
végén azon kiváló művészeti kivitelű műkiadványai (a
Franklin-társulatnak átadott és statistikai kimutatásunkban
is feltüntetettektől eltekintve), számszerint 6, melyek közül
a Geiger-féle történelmi képcsoportozat hat lapját, mind
egyiket három-három kiadásban (legnagyobbja laponként
18 frtnyi árban) ki kell emelnünk.
Pozsonyban Heckenast elegáns kiadói-üzletét inkább
' már csak kedvtelésből s megszokott tevékenysége ked
véért folytatta. 1875-ben lépett üzletébe vezetőnek Drodtleff Rezső derék szaktársunk, "ki nemsokára Heckenast
egész bizalmát megnyervén, a többnyire Pilis-maróthi jó
szágán időző vagy utazásokon távollévő Heckenastot
mindenkor méltóan képviselte, s teljhatalmú intézője lön.
De Heckenast elvégre is nyugalomra vágyott. A hatvanas
évek másik felének terhe nem látszott meg ugyan egész
séges, deli testalkatán, mely daczolni tudott közeledő
vénségével, de a majdnem félszázados szakadatlan munka
az abban aratott rendkívül bő gyümölcsök és sikerek
mégis nyugalomra intették. Akkor készült el kiadványainak nyomtatott leltára is (1877-ben), mely fölötte
föfitőíT adatot képez pozsonyi üzlete történetéhez. S ezt
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a leltárát azért készítette s nyomatta ki. hogy annak se
gélyével vevőt szerezzen- üzletének. De olyan, ki azt egye
temlegesen vette volna meg — úgy látszik — nem igen
találkozott s csupán Stifter Adalbert müveire s Volkmann R óbert zeneszerzeményeire akadt knlön-kiiíön'vevője-~
Az előbbieket Amelang C . F. Jipcsei, az utóbbiakat pedig
Schott fiai mamczi kiadó cégé vásárolta meg. — Az
emlitett nyomtatott leltár azért bir oly kiváló fontossággal,
mert nemcsak hogy kiegészíti Heckenastnak 1875-diki
kiadvány-jegyzékét 22 uj művel 25 kötetben s két Volckmann-féle ujabb zeneszerzeménynyel, hanem főleg azért,
mert egyszersmind pontos leltára 1877-diki összes ki
advány-állományainak, melynek majdnem minden egyes
tétele mellett a venni szándékozók tájékoztatása kedvéért
marginális, szinte nyomtatott jegyzetek vannak csatolva.
Ezek az illető kiadvány mennyiségét, a kiadás eredeti
magasságát, kiállítási költségét, továbbá a szerzőknek fize
tendő vagy már fizetett írói tiszteletdijakat s egyéb szer
ződéses szolgálmányokat, vagy jogokat tüntetnek ki s mind
ez igen becses adataikkal oly támpontokat szolgáltatnak az
életiró kezébe,- miknek segélyével az Heckenast kiadói
működése történetének jó részét tüzetesen megírhatja.
Es ezzel a végéhez közeledünk Heckenast Gusztáv váz
latos életiratáriak. Pozsonyi üzletét csak halála után
1878. évi november havában szerezte meg vétel útján
kedves megbízott embere, Drodtleff Rezső.28) Maga ez
év eleje óta betegeskedni kezdett; egy régibb keletű
szívbaja vett mindinkább rajta erőt, de nem sokáig kínozta.
1878. évi ápril 10-én váratlanul vetett véget jelesünk
élötének 68 éves korában. Egy oly életnek, mely sza
kadatlan munkában, páratlan érdemekben s rendkívüli
sikerekben oly gazdag, oly tündöklő vala! Pestre már
csak mint csendes ember tért vissza, hova özvegye holt
tetemeit levitette, s azokat a kerepesi temető családi
sírboltjába helyezte. Ott pihen ő s ott alussza örök álmát.
Aludja békében!

'2'2) Átvételi körlevelét A. K. mutatta be újból, Heckenast élet
iratában ; 1. a Corvina 1890. évi 8. számában.
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X.
Hátra volna még, hogy Heckenastról mint emberről
és kartársról is megemlékezzünk. Ez alól mentsenek le', e
helyen t. olvasóink. Nagy monographiánkban hivségesert
meg fogjuk ezt tenni. De a mi alól maga magunkat nem
menthetjük fel anélkül, hogy a Heckenastról nyújtott
életképünket szükségtelenül meg ne csonkítsuk, az, hogy
legyen szabad róla legisvégül megemlékeznünk ^ mint
fiucnjxierröl, ki ő egész pályán volt a szó legtágasabb
és legjoBb értelmében.
Ama bölcs gazdálkodó elveit követte, ki azt javasolja
mindazoknak, kik megáldva némi birtokkal, földi boldo
gulásukat elérni óhajtják, mondván: «oszd fel vagyonodat három részre ; az egyikkel kereskedj s folyton szaporiísad vele többi két részét; a másik "részét fektesd
i ngatlanba ; szerezzél saját otthont, melyben korlátlan
urad lehetsz, szerezzél saját földet, mely olcsóbban és
jobban táplál a piacznál. Vagyonod harmadik részét
végre tartsad tartaléknak minden eshetőségre számitva
készpénz értékekben. így boldogulni fogsz». — S Heckenastunk hiven igy járt el munkája gazdag gyümölcsével.
Százezreket fektetett üzleteibe s százezrek ily arányban
szaporították vagyonát. De ő, ki úgyszólván üres kézzel
lépett a pályára, kétszeresén tudta megbecsülni a pénz
értékét, s csak miután oly szilárd alapokra fektette üzle
tét, hogy azok kibírták a rájuk épült nagyobbodó épület
egyre nehézbedő terheit: csak akkor bocsátkozott ugyan
csak építménye fejlesztése érdekében azon financziális
műveleteibe, miknek tiszta, bámulatra ragadó képét
nyújtják üzletkönyvei. S valóban csak az ő geniális
financier-tehetségének, éleseszü számításainak köszöni,
hogy ezek fejlett vállalkozó szellemét oly rendkívüli sike
rekre segítették, nem egyszer a legválságosabb időkben
vagy a legnehezebb külső körülmények közepette.
Üzletei nagyobbodásával az azokban mozgó tőkeerő
is egyre nő s azt, a gyakori szükséghez képest, különö
sen a kiadóüzlet azon szervezeténél fogva, mely szerint
a kiadó egy évi hitelt ad, miglen maga a papírgyárban,
a gépgyárosnál s betűöntőnél csak rövidebb hitelben
részesül, néha a legbonyolultabb financiális műveletek
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segélyével megteremteni kénytelen. Ismét csak az üzleti
könyvekre hivatkozva elmondhatjuk, miszerint e tekin
tetben Heckenast a legügyesebb s legtapasztaltabb financiér képében lép elénkbe. A pénzpiacz nevezetesebb he
lyein, mint Pesten s Bécsben saját állandó bankárja van;
de azonkívül sok esetben, a vele baráti viszonyban álló
kartársi (mint például a pozsonyi Wigandokat), protestáns
hitsorsosai nyilvános alapjait s magán tőkepénzes embereket
is vesz igénybe s belevonja jól meggondolt és egész
séges alapokra fektetett érdekköreibe. Sőt vannak finan
ciális műveleteiben oly mozzanatok is (s ezek különösen
a Candererhez való társas viszonyában domborodnak ki
az üzletkönyvek tanúbizonysága szerint), melyek őt, a
fin anciért egészen az életismeret és rideg logikai elő rekövetkeztetés tőzsdéjén való baisse-re játszó, specuiánsnak tün
tetik fel, hogy abból a tisztesség és becsületesség szoros
határain belől az amugyis félúton ölébe eső előnyöket
biztositsa magának.
A bölcs gazdálkodó elvei másikát abban látjuk követni
őt, hogy ő is szerez ingatlant, ő is megszerzi saját termő
földeit és szőllőit. Házakat vesz; Pesten kettő a háza,
melynek egyikén azonban ismét tulád nyereséggel, PilisMaróthon szép birtokot szerez, mely az ő Sans-sousi-ja.
ü g y időben Landererrel közösségben a kőbányai terje
delmes pinczéket birja bérben; kiterjedt borkeréskedést
űz nagyban, melynél azonban szép summa pénzt veszíte
nek. Alkalomadtan még kisebb üzletkötésektől sem ide
genkedik, tekintet nélkül azok természetére vagy tárgyára,
így 1849-ben egy nagyobb szállítmány ócska rezet vásá
rol, arra számítva, hogy azt majd a magyar kormánynak
rézpénz verésre eladhatja. De ez az ügylet sem sikerült
és pénzt veszített mellette. — De ez az egy-két kivételes
eset nem csüggeszté el, aminthogy soha sem panaszkodott
egy szóval sem, ha kiadói vállalatai egynémelyike nem
«ütött be». Saját otthona és Pilis-Maróthi birtoka fényesen
volt berendezve s minden tekintetben elsőrangú üzletéhez
s előkelő nemes passióihoz méltóan alkalmazta életmódját.
Hogy végre a bölcs gazdálkodó elvéhez híven mennyit
rakott félre készpénztőkékben, azt itt ne emlegessük;
elég tudnunk annyit, hoi/.v milliomos hírében állott. Sokkal
jobban fogja olvasónkat érdekelni, ha ígéretünkhöz képest
a rendelkezésünkre álló legutóbbi üzletvagyon kimutatását
közöljük, mely 1870. junius_30-án a következő volt:
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Cselekvő vagyon és
Nyomdai felszerelések
Betűk ____________
A megkezdett munka
értéke clichék és fasteklik
____ . ..
Papirkészlet... ... ...
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pedig:
27779 ft ! 4 kr.
32031
« 20 «
29102 « 68
8363 c 27

«
«
97.276 ft 29 kr.

P én ztár: Óvadékok
ban ... ... ... ...
Értékpapírokban ...
A kiadóüzlet pénztá
rában... ... _____

3832 ft 95
10480 « 20
8964

kr.
»

« 66
«
............
” 23.277 « 81 «
Követelések különfélék . .. ...
...
... 1.090 «84«
Az egyetem utczai 4-ik számú házértéke
(mely oly mértékben nőttön nőtt,
minőben a főváros fejlődött) ... ... 135.000 « — «
A Pilis-Maróthi birtok értéke berende
zéssel... ...
... . .. ... ...
--- 27.200 « — «
Kiadóiüzlet. Készletek, jogok, követelé
sek, tömöntvények és folyó külde
mények ... ... ... ... ... ... — — 283.614 « O/
A magán háztartás berendezése ; ezüstnemű, képek, fogat, bútorok stb.
5000 frtnak a fele része (a fele rész
a nejét illette) ... . .. ... ... — ...
2.500
A cselekvő vagyon összege 569.959 « 01
21
Terhek ... . .. ... — ... ... ... — — 1 1 4 - 5 9 5
Tiszta vagyon tehát 455,363 ft 80 kr.
íme ez volt 1870. évi junius 30-kán Heckenast vagyona,
üzletében, ingatlanaiban és üzleten kívüli ingóságaiban:
közgl_egy„fél millió forint S — Készpénz tőkéit most ne
Tartassunk. Hiszen a fenti roppant összeg is elegendő
volna már, ötven mai pályatársát boldogítani. S ő, a
milliomos könyvárus és kiadónyomdász, váljon igazán
boldog volt-e ezen gazdagsága közepette? Váljon föl—
lelte-e ő nagyszerű sikerei, a világ előtt élvezett tekin
télye, hatalma és méltó tiszteltetésének közepette ama
földi boldogságát, melyet nem a külső fény, nem a világ
tisztelete s nem a pénz puszta birtoka ád sok halandó
nak kisebb nagyobb mértékben, de egészen egyikének
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sem ? Okunk van sejteni, hogy nem ; mert hiányzani
látszott életéből a legnagyobb földi boldogságba családi
szentély rnfndérPloldi vagyonnál édesebb és drágább
boldogsága í — — —
Nyugodjál tehát békében, e földi pályádon oly sokat
fáradozott, oly sok külső szerencsétől követett, de oly
hervadhatlan érdemeket is szerzett jeles férfiú. Mi cso
dálva áldjuk dicső emlékedet, s büszkék vagyunk rád.
Ily magyar könyvárusokat s nyomdászkiadókat mint te
valál, minden évszázad csak egyet-kettőt szül. A mostani
időknek is vannak pályánkon nagyjai, jelesei; légy minta
képük nekik is. — És azt a boldogságot, melyet talán
nem leltél e földön, adja meg százszorosán a siron túli
jobblét!
Áldás poraidra!
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