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A  ki mint könyvkereskedő és kiadó félszázadon 

túl, még üldözések s áldozatok árán is szolgálja nem 

is egy, de mindjárt két nemzet irodalmát; a ki ez ügy 

szolgálatában, az emberiség legszentebb javaiért való 

czéltudatos küzdelmet, a gondolat és egyéni szabadság
ért valót tűzi ki egész élete s hivatása czéljául; a ki 

végül mindezeken felül folyvást a tudomány és felvilágo

sodás zászlóját hordozza maga előtt s két nemzet szellemi 

élete előmozdításáért elhervadhatlan érdemeket szerez 
magának, —  az méltán megérdemli, hogy két nemzet is 

büszkeséggel vallhassa őt magáénak.

Ily férfiú volt Wigand Ottó is, ki mint fiatal ember 

messze idegen földről jött hozzánk, itt családi fészket 

vert, tiszteletre méltó polgári állást s abban vagyont 

szerzett s köztünk élete fogytáig meg is marad, ha a 

kedvezőtlen viszonyok vissza nem űzik szülő hazájába, 

hogy ott aztán a nálunk annyi sikerrel és szerencsével 

megkezdett pályáját, karunk dicsőségére s a német és 

magyar haza javára még nagyobb sikerrel is szerencsé
vel folytassa.

Wigand Ottó született Göttingában 1795. évi augusz

tus 10-én. Szülői jóra való, becsületes, de a franczia há

ború következtében elszegényedett emberek valának, 

kiknek tizenkét gyermekük sok gondot okozott, úgy, 

hogy a fiúgyermekek már kora fiatalságukban kény

szerültek el-el szakadozni szüleik házától. Az öregebbek
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egyike, Frigyes Károly, már 1811-ben telepedett le 
Pozsonyban, hol Löwe Antal jó hírnevű régi könyv- 

kereskedését átvevén, a pozsonyi Wigand-könyvárús- 

házat alapította meg. Ottó öcscse, miután a göttingai 

gymnáziumon tanult volt, a Deuerlich-féle könyvkeres

kedésbe lépett be, mint tanoncz. A  besorozás elül mene

külendő, még tanuló idejének befejezte előtt ott hagyta 

szülővárosát s Drezdán át Gráczba ment, hol Willmann 
könyvkereskedésében mint segéd nyert állást. De itt csak 

rövid ideig maradt, mert Frigyes Károly bátyja Pozsonyba 

hivta, s ő engedve a hívásnak csakhamar annak üzleté

ben nyert alkalmazást, a mi abból állott, hogy nyakába 

vette a bátyja könyvekkel megrakott kétkerekű ponyvás 

nagy talyigájának a vonszoló hevederét s e gyalogjármű

vel bejárta az egész országot. Faluról-falura, városról- 

városra vándorolt, vevőt szerzendő könyveinek, mett 

bizony az időben még ez a vándor, vásározó és a könyv- 

barátokat messze földön felkereső fáradalmas élet volt 

a könyvterjesztésnek leghatásosb, vagy legalább annak 

tartott módja. Téved tehát a ((Budapesti Hírlap» egyik 

tárczairója (1885 foly.), midőn azt meséli Wigandról, hogy 

ez másodmagával, t. i. György öcscsével «egész Lipcsé

ből)) jött volna e fajta járművel. Először is a tizenkét 

Wigand testvér közt György mint legfiatalabbik s akkori

ban még kis fiú, szülői házánál volt, s másodszor mert 

Ottó se Lipcséből jött igy, hanem csak Pozsonyból 

indult meg vásáros útjára, melyen aztán Kassára is vető

dött. E csinos város, intelligens német lakosságával annyira 

megtetszett a fiatal könyves legénynek (Ottó akkor leg

feljebb 20 éves lehetett), hogy itt le is telepedett. E lő 
kelő, finom és előzékeny modorával csakhamar ismeret

ségeket szerzett magának s pozsonyi könyvárus bátyja 

támogatásával 1816-ban Kassán könyvkereskedést nyi

tott, melyet rövid idő alatt szép lendületnek vitt. Egyút

tal a  kiadói téren is derekasan kezdett működni. Közben
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mégis nősült, házastársul vevén Heckenast Mihály, kassai 

ág. evang. német lelkész leányát, Heckenast Gusztávnak 

nálánál idősb nővérét, mely házas frigyből három fia : 
Hugó, Walter és Ottó származott.

A  szülők és testvérei iránti szeretet müvét gyako

rolta Wigand Ottó, midőn 1822-ben legfiatalabb öcscsét 

Györgyöt 14 éves korában Kassára lehozatta s üzleté

ben könyvkereskedőnek kiképezte. Kassán 12 évig foly

tatott működése alatt Wigand mint kiadó is derekasan 

megfelelt hivatásának. 181 8-ban megindította a «Kaschauer 

Wochenblatt»-ot s 1819-től bezárólag 1827-ig igen számos 

kisebb nagyobb kiadványnyal lépett a könyvpiaczra. Igaz 

ugyan, hogy azok túlnyomó része német volt, de ez koránt 

sem csökkenti Wigand érdemeit a hazai közművelődés 

emelése körül, az időben és ama részében az országnak, 

melyben s a hol a magyarosodás eszméi, különösen a 

Kassához közeli Széphalmon lakó Kazinczy Ferencz buz- 

gólkodása folytán még csak ébredezni kezdettek.

Ez idő alatt a kiadói téren az akkori kor áramlatá

val s szükségletével számoló, különben is szabad demo

krata szellemű német Wigandból magyar szóval élő, igaz 

magyar, érzületű derék honpolgár leit. Fenkölt lelkében 

nagy volt a fogékonyság a magyar nemzet jellege, élete, 

szokásai s politikai institutiói iránt, oly annyira, hogy 

lelkesedése őt a kényuralommal szemben a nemzeti törek

vések egyik legmerészebb harczosává avatta. A  nemzeti 

ébredés e . korában a politikai és irodalmi újjászületés 

hajnala tehát Wigandra sem maradhatott többé hatás 

nélkül. Éles látása előtt feltárult egy szebb nemzeti jövő

nek a képe, mely számára az eddiginél tágasabb s a 

kor szellemi harczaiba közvetlenebbül befolyó működési 

teret keresett; egyúttal olyat is, a melyen fokozódot- 

tabb mértékben találhassa boldogulását. S e tágasabb 

tér magától kínálkozott neki a rohamosan felviruló Pest 

városában, hová hazánk minden politikai s irodalmi
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tényezője összpontosulni s az egész hazára kiható nagy 

átalakulások színterévé és gyupontjává kezdett lenni.

S Wigand nem is tétovázott soká, hanem a tettvágy 

nemes hevétől ösztönözve, 1827-ben csakugyan fel is 

költözött Pestre. De mert az időben a szabadalom (con- 

cessio) helyhez volt kötve, s így a kassait nem érvényesít

hette Pesten, kapóra jött neki az a gyászos alkalom, 

hogy Szubuly György pesti könyvárús épen akkor meg

gyilkoltatván, ennek a concessióját válthatta magához s 

ezzel nyithatta meg még az évben üzletét a váczi-utczai 

Kappel-, később Záry-féle házban. Minthogy e bolthelyi

ség Wigand s majd utóda Heckenast Gusztáv alatt bizo
nyos történeti nevezetesség hírére jutott, de mert az akkori 

politikai s könyvárusi viszonyokra is derít világosságot, 

nem tartjuk érdektelennek (mint tette a «Budapesti Hír

lap)) említett tárczaczikke is) azt e helyütt leírni.

A  helyiség hat egymásba nyíló szobából állott, mely
nek legutolsója azonban már nem feküdt egyenes irány

ban a többivel, hanem derékszögben kanyarodott be az 

épületbe. Ezt a szobát Wigand erős deszkafallal rekesz

tette el, a deszkafalat pedig könyvekkel telerakott állvá

nyok maszkírozták. A  könyvesállvány egy helyén titkos 

rugó volt, melyet ha megnyomtak, az állványnak egy 

része ajtókép nyílt ki. Ez ajtón át az elrekesztett titkos 

helyiségbe lehetett jutni, a tiltott könyvek depójába, mely 

nem egyszer adott biztos rejteket az abban halomszámra 

elhelyezett bel- és külföldi tiltott irodalomnak, a szünte

lenül szimatoló s kutató sajtórendőrség árgusszemei s 

irtó körmei elől. E titkos raktár egész 1862-ig állott fenn 

s abban Heckenast után 1847-től a szortimentbeni utóda 

Edelmann Károly, s majd ennek üzletutóda Stolp Oszkár 

(1853 óta) szintén a tiltott könyveket rejtegették.

Visszatérve Wigandhoz, mondanunk sem kell, misze

rint őt Pesten letelepedésekor már Kassán szerzett tizen

két évi jó hírneve tulsegitette a kezdet nehézségein.
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Kitűnő egyéni s szellemi szaktulajdonságaival csakhamar 

annyi előkelő vevői s irói ismeretséget s összeköttetést 

szerzett magának, hogy üzlete bámulatos gyors lendü

letnek indult. Kiadói tevékenységével még a pesti kiadók 

legtermékenyebbjét, Hartlebent is messze túlszárnyalta, 

mert mig amaz 1804-től 1831-ig, tehát 28 év alatt -—  

adataink szerint—  127 kiadványnyal (36 magyarral s 91 

némettel s francziával) lépett a könyvpiaczra: addig Wigand 

Ottó azon rövid hat esztendőben (1828— 1833.), melyen 

át Pesten működött, aránylag sokkal nagyobb kiadói te

vékenységet fejtett ki, kiadván e rövid hat esztendő alatt 

67 munkát (28 magyart és 39 németet), tehát aránylag 

kétszernél többet, mint Hartleben. A z ő kiadásában indult 

meg 1831. évi január 15-án a «Sas. Vegyes tárgyú iratok 

stb.» czimű tudományos, szépirodalmi és kritikai folyó

irat. Szerkesztették Thaisz András és Molnár Sándor. 

Nyomatta Landerer Lajos. Ara 4 füzetnek 4 pengő forint, 

vidéken 5 pengő forint volt. W igand azonban 1833-ban 

Pestről menekülni kényszerülvén, a «Sas» is a 15-ik 

füzettel ez évi szeptember 15-ével megszűnt. Ugyancsak 

1833 bán még Pesten létekor megérte Wigand azt az 

örömet, hogy Kisfaludy Sándor «munkáji»-nak első négy 

kötetét (12-rétben) adhatta a magyar hazának- Hátralévő 

négy kötetét a halhatatlan iró műveinek már Wigand 

utóda, Heckenast Gusztáv adta ki 1836— 1838-ban. Német 

kiadványai közül kiemelendők Kisfaludy Sándornak 

«Himfy’s Auserlesene Liebeslieder. Original-Uebersetzung 

von Joh. Gráfén Majlátha 1829-ből, mely 1831-ben már 

második kiadást is ért; továbbá Majláth János gróf jele 

műve «Der ungarische Reichstag im Jahre 1830)) (1831- 
ből), de különösen Széchenyi István grófnak «Ueber den 

Creditn czimű hires munkája Vojdisek József fordításá

ban, melyből már megjelenése évében —  1830 bán —  

két kiadás vált szükségessé. Ugyancsak Wigand O. kia

dásában jelent meg ez évben : «Ueber Pferde, Pferde-
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zucht stb.s szinte Vojdisek fordításában és 1832-ben 
Széchenyi gróf «Licht»-je, melyet Paziazzi fordított 

németre. Hazai német irodalmunk ezen gyöngyein kívül 

több más jeles közhasznú és tudományos műveket adott 

ki Wigand e rövid idő alatt, melyek közül a már csak 

1834. megjelent, de még 8 által létesített «Frz Császár. 
Ungarische Sprachlehre für Frauenzimmer u. s. w.», 

Artner Teréz jeles német irónő két kiváló műve és 

Leibitzer, valamint Schams kertészgazdasági és borá

szati iratai érdemelnek említést.
De a mi által Wigand Ottó a legnagyobb érdemet 

szerzett magának második hazája irodalmáért, s ami 

nevét még a késő utókor előtt is emlékezetessé fogja 

tenni : ez az ő általa létesített első magyar nagy ency- 

clopaedia, a dK'ózkasznu Esmeretek Tárai) 12 vaskos 

kötetben. E nagyszerű vállalata előfizetési fölhívását 1830. 

évi január i-én bocsátotta ki. Benne a nemzet pártolását 

kéri vállalatához, mint a mely 100,000 váltó ( =  40,000 

pengő, vagyis 40,200 osztr. ért.) forintnyi tőkét igényel

vén, csakis a nemzet tömeges részvétele mellett valósít

ható. Wigand e fölhívására a «Tud. Gyűjt.» 1830-iki

folyama januári füzetében egy «Kérdés» czimű czikkelyke 

jelent meg, melynek elébe e szemle szerkesztősége a 

következő bevezető megjegyzést illeszti: « Wigand Ottó, 
pesti könyvárus «Conversations-Lexikonjának a tudomá

nyok és mesterségek közönséges tárá»-ra kibocsátott elő

fizetési hirdetésére egy — r. — y. jegyű anonymus (való

színűleg Fenyéry Gyula [Zádor György]) a következő 

4 «Kérdés»-t intézte Wigandhoz : «Kérdés : Nagy öröm

mel értettük Wigand Ottó Könyváros úrnak folyó hó

nap első napján költ figyelemreméltó előfizetési jelen

téséből abbeli dítséretes szándékát, hogy honnunkat egy 

nagy terjedékű s közhasznú munkával kívánja gazdagí

tani. S mivel a dolgot valóban figyelemre méltónak lel

jük, s velünk együtt több előfizetni kívánó olvasók is
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annak lelhetnék ; óhajtanok, ha mémelly tudnivalók 

iránt, mellyek a jelentésben vagy épen nem, vagy csak 

homályosan érintettek, a jelentő a közönség előtt teljes 

felvilágosítást adna; és ugyan: I. a czímre és a meg

lévő Encyclopaediákra nézve, hogy valljon fordítása lesz 

ez valamelyiköknek ? 2. az említett irói egyesület kikből 

áll? 3. mily tervezet szerint dolgoztatik ? és 4. milyen 
formában —  betűk —  terjedelem —  beosztással ?» —  

Ez igénytelennek látszó, mert egészen igazolt kérdő- 

czikkelykéből «egy oly irodalmi harcz merült fel (Toldy 

Ferencz előadásával élünk), mely az irodalom iránti 

érdekeltséget még a nyelvújítási harcznál is nagyobb 

mérvben felgerjesztette, a magyar iróközönség viszo

nyaira pedig, s közvetve a kor irányára, oly mély hatást 

gyakorolt, miszerint az első rangú irodalomtörténeti ese

mények közt foglalt helyet. E kérdéseken az akkori 

iróvilág legkütünőbbjei két ellenséges táborra oszlottak. 

«. . . . amott a Convers.-Lexikon bevallott szerkesztője 

Cserneízky, Döbrentei, Balogh Pál, Thaisz, végre 

gr. Dessewffy József; itt Bajza, Bugát és Fenyéry Gyula 

(Zádor György). Vita-irataik eleven képei a kor tudo

mányos és nyelvi állapotainak; a harcz részletei e ’ helyt

nem érdekelnek (itt sem ).......... A vita közvetlen haszna

a kérdésben levő munkának nagyobb erőfeszítéssel és 

gonddal létesülte lett, és azon szigorú igények elisme

rése, miket a támadó fél az irodalom részére követelt. 

De hasonlíthatlanul nagyobb jelentékenysége az irodal

mon kivül fe k ü d t...............» —  Látnivaló ebből, hogy

W igand e nagy kiadói vállalata az egész ország figyel

mét költötte fel, a minek ő csak örvendhetett, ha e vállalat 

végeredményével is oka lett volna megelégedettnek 

lenni. De sajnos, az 1831-ben megindult s már 1834-ben 

teljesen nagy 8-rétű vastag tizenkét kötetben a közön

ség kezében volt oKözhasznu Esmeretek Tárá»-nál 

Wigandnak 15,000 frt (váltó pénzben-e vagy pengőben ?
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forrásunk nem mondja) vesztesége volt! Egy oly vesz

teség volt ez, melyen más kiadó biztossan tönkre ment 

volna, de melyet Wigand Ottó, mintha csak meg sem 

érezné, szótlanűl letett a haza oltárára. Öt évvel rá, 

mikor már Heckenast Gusztáv volt Wigand kiterjedt 
üzleteinek birtokában, ez az«EsméretekTárá»-ból 1839-ben 

uj czímkiadást rendezett. Az erre vonatkozó irodalmi 

jelentését az ő által kiadott «Bibliographiai Értesítő»-je 

1840-iki folyama szerint mint oly adalékot veszszük át 
egész terjedelmében, mely magára ezen első magyar 

encyclopaediánk keletkezési s áruforgalmi történetére 

igen érdekes világosságot derít. E  hirdetés igy szó l: 
«Heckenast Gusztáv pesti könyváros és kiadónál telje

sen megjelent: «Közhasznu Esmeretek Tára a Conver- 

sations-Lexikon szerint Magyarországra alkalmaztatva. 

12 vastag kötet. A — Z, Uj változatlan kiadás. 1839- 

N. 8-rét. Minden kötet 1 frt. Az egész munka csak 

12 frt. Kilencz év előtt — honi literaturánk nagy remények

kel biztató szakában —  czélul tűzte ki magának a magyar 
Conversations-Lexikon kiadója vállalatba vett munkáját 

beleköltött pénzének szerencséltetésével olly terjedelmesen 

s olly terv szerint dolgozva, mint az illynemű angol, 

franczia és német Encyclopadiák, közrebocsátni. —  

A  munka számos áldozattal, sok fáradsággal 5 előtt 

15,000 forintnyi szembetűnő veszteséggel létesült. E vesz

teség egyedül a kiadót érte, ki nem nyer egyebet azon 

meggyőződésnél, hogy a magyar olvasó közönség sok

kal kevesebb, mintsem illy vállalatot eléggé gyámolítani 

s a szerkesztőség és munkatársak fáradságát megjutal

mazni képes legyen. Öt ev alatt a készén allo Lexikon

ból 24 forintnyi bolti árán csak kevés példány kelt el, 

mivel magasnak tetsző ára, ámbár a munkának nagy 

becse s minden oldalú hasznavehetősége nem lön félre

ismerve, akadályul szolgált közönségesebb, főképen a 
kevésbé vagyonosak közt elterjedésének; s ama nap
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ról-napra mindinkább nyilatkozó óhajtást támasztá : bár 

ára szállíttatnék le e közhasznú munkának, hogy a 

t. ez. magyar olvasók közt könnyebben elterjedhessen. 

E czél elérése végett egy példány árát 12 forintra szál
lítom le, s ezen áron nálam nemcsak teljes példányok 

kaphatók, hanem egyszersmind, még egy ideig, havi 

káténként is * i pengő forintjával megszerezhetik. 

10 példányra a u - ik  ingyen adatik.» (1840. már- 

czius 31.)

Wigand Ottó egyik fő jellemvonása annak felvilágoso

dott, szabadelvű demokrata szelleme volt, párosítva hajtha

tatlan, félelmet és meghúnyászkodást nem ismerő vasaka

rattal és bátorsággal. E tulajdonságai csakhamar meg

kedveltették őt az ország ama vezérférfiainál, politikai

s irodalmi téren egyaránt, kik a nemzet haladását és

szabadságát minden irányban tűzték volt zászlaikra. így 

lön Wigand is belevonva a nemzet politikai küzdel

meibe, melyeknek ő, ez irányú számos kiadványaival, 

egyik bátor előharezosává vállt. Ez tette őt Magyar-

ország legnépszerűbb, legkedveltebb kiadójává; ez volt 

az ő dicsősége, de fájdalom —  az ő veszte is nálunk! 

—  Erre vonatkozólag a «Corvina* 1885-iki folyamában 

három, a ((Budapesti Hirlap»-ból átvett fölötte érdekes 

czikk olvasható, melyekből, mint szorosan idetartozók- 

ból, az események velejét itt is előadni el nem mulaszt

hatjuk. Wesselényi Miklós báró, az erdélyi nagy befo

lyású mágnás és kitűnő hazafi 1831-ben «Balitéletekről» 

czimű politikai irányú könyvet irt, melynek kiadására

* E zt H eck en ast n agyobb zsíros betű kkel szedette, miből 

azt az igen  érd ek es je len séget véljü k  kiolvashatni, h o gy  ez alatt

a reszletenkénti fizetést értette. ím e  m ár az időben a részletüzletnek, 

még p edig  közvetlenül a k iadótól alkalm azottnak e g y  példája !
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eleintén Hartleben Konrád A dolf vállalkozott. A  censura 

azonban e könyv kiadását szigorúan eltiltotta (ennek 

bővebb történetét lásd a «Corvina» 1885. foly. 19. és 

20-ik lapján), s Hartleben, a minő félénk és (csupa óva

tosságból) hyperloyális ember volt, meg is hátrált a kiadás 

elől. Wesselényi akkor Wigandhoz fordult, kiben ép oly 

vasakaratu, elszánt emberére talált, milyen ő maga is 

volt. Wigand, nem törődve a helytartóság, sőt magának 

a nádornak tilalmával, a «Balitéletek»-et Lipcsében titok

ban kinyomatta. A  czimlapra ((Bukarest 1833.)) volt ki

téve, mint nyomdahely, magától értve, hogy csak a 

rendőrség félrevezetésére. W igand a kiadást apróbb rész

letekben szerencsésen be is csempésztette a határon, s a 

«veszedelmes» könyvet árúba bocsátotta. E hallatlan 

merészség annyira felizgatta apoliczájt s a «mérvadó körö

ket*, hogy Wigand ellen elfogatási parancs adatott ki. 

Csakhogy neki a rendőrségnél is lehettek jó barátai, 

mert még jókor értesült az őt fenyegető veszélyről. Még 

ugyanaz éjszaka, hogy neszét vette elfogatásának, Hecke

nast Gusztávra bizva üzletét, Pestről elillant és Lipcsébe 

menekült. Ezzel maga Wesselényi is kikerülte —  az 

erdélyi causarum regalium directora furfangos jóindula

tának a segítségével —  perbe fogatását. Mi Heckenast 

Gusztávról a magyar könyvkereskedők évkönyve I-ső 

évfolyama elé irt életrajzunkban W igand Ottó menekülését 

illetőleg tétovázva nyilatkoztunk. A  ('Budapesti Hirlap» 

idézett közleményei után most azonban mi is föltétlenül 

elfogadhatjuk a Wesselényi «Balitéletek»-jeit azon inditó 

oknak, mely Wigandot menekülésre kényszerítette. Hogy 

ennek az idejét — idézett életrajzunkban —  1832-re 

tettük s azt adatok idézésével be is bizonyítani ipar

kodtunk, ezt ezennel mint tévest revokáljuk. Wigand 

Ottó Pestről menekülése csakugyan nem 1832-ben, ha

nem az idézett incidensből kifolyólag, csak 1833-ban 

történhetett, mire nézve, ha az általunk idézett forráso
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kát figyelmesebben vizsgáljuk, éppen ezekben találjuk 

fel most felhozott adatunk igaz voltát. De megerősít 

ebben a «BörsenbIatt für den deutschen Buchhandel» 

1834-iki folyama egyik januári számában Wigand Ottó 

által közzétett hirdetése is, m elylyel--'L ipcsébe érkezte 

után —  egyik legelső feladatának tekinti a közte és a 

többi magyarországi Wigandok közti számlaviszonyokat a 

német könyvkereskedelemhez tisztázni, kérvén a kartársakat, 

hogy következőkép járjanak e l : 1. A  Wigand Ottó, most 

már lipcsei czége részére mint ezentúl tisztán kiadói üzlet 

részére uj számla nyitandó. 2. A z az évben (1834-ben) 

Kassáról szinte Lipcsére áttelepedett Wigand György sorti- 

mentüzleteúj számlaberendezést követel. 3. A  pozsonyi és 

soproni Wigandok össze ne tévesztendők a lipcsei két 

czéggel és végre 4. a Wigand és Cserneczky könyvárús 

ezégnek Kassán (Wigand György utódának) ezentúl csakis 

a rendes folytatások és semmi újdonságok sem lesznek 

küldendők. Világos tehát, hogy minekutána Wigand 

ezen legszükségesebb intézkedéseit csak 1834. évi január 

havában teszi, Lipcsére menekülése sem történhetett előbb, 

mint az 1833-iki év derekán, semmi esetre sem pedig 

már 1832-ben, mert hiszen ez esetben el nem mulasz

totta volna az érintett szükséges intézkedéseit már 

1833-ban megtenni. Képzelhetni, hogy Wigand az éjszaka, 

mikor Pestről menekült az első zavarban és szorongatás- 

ban nem igen ért rá üzletét szokott formális módon 

átruházni sógorara, Heckenast Gusztávra. E transakezió 

csak a jövő 1834-iki év julius i-én hajtatott végre. Addig 

még Wigand nevén vezettetett az üzlet, innen azonban 
a ezég is Heckenast Gusztávra változott át. Hogy Wigand, 

bátor, elszánt jelleme daczára, mégis szökésre határozta 

el magát azt könnyen megértjük az akkori szomorú vi

szonyokból. Ha Wigandot elfogják, neki is, Wesselényinek 
is felségsértési pert akasztanak a nyakába, s ő akkor 

alighanem tönkre tett ember. Itt tehát más menekvési
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mód nem volt s egy sebtiben régibb kelettel kiállított 

adás-vevési, örökhagyási, vagy egyéb koholt okmány 

elegendő volt, hogy W igand vagyonát a sequestrumtól 

megmentse, Heckenasztot tüntetvén ki az üzlet jogos 

tulajdonosa gyanánt.

Wigand Ottónak pesti hat évi működése alatt léte

sített kiadványaira térve át, azt látjuk, hogy ő ezen rövid 

idő alatt (mint már jeleztük) valóban bámulatos buzga

lommal párosult szakértelemmel növelte kassai kiadvá

nyainak számát. Kiadói vállalkozó kedvének a magyar 

irodalom is jó hasznát vette azzal a 28 magyar művel, 

melyet ez időben kibocsátott. Német nyelvű termelése 

39, jórészt derék vállalatot mutat fel, melyek közül a 

jelesebbeket és minket közelebbről érdeklődőket, már 

fönnebb felemlítettük. Magyar kiadványainak sorozatát, a 

mennyire csak hozzáférhettünk, ime itt adjuk betűrendben :

A z  aranybánya, vagy  tapasztalt tanácsadó . . . gazdák és gazda- 

asszon yok szám ára stb. stb. Ném etül összegyű jtötte  Wigant 

Ottó, m agyarázta L en csés Antal. 12 füzetben. (8°.) 1829— 1830.

B alogh Pál. A  kávé, thé és cso k olád é történeti, term észethistóriai, 

diatetikai és orvosi tekintetben. (12 0. X X  -f- 363 -f- 10. 1.) 
1 frt 40 pkr.

—  A  visszaigazításra való feleletnek vissza-igazítása . . .  a 

m agyar nyelv  ü gyében. (8°. 49. 1.) 1831.

A  C on versation s-L exikon i-pör egyik  vitairata.

A  cholera mint járván y stb. (8°. 69. 1.) 1831.

D öbrentei G ábor. A  kis G yu la  k ön yve. E lbeszélések. (12°. 267. 1. 

és 1 m etszet.) 1829. K ö tv e . 1 frt 40 pkr.

—  Pali és Minka olvasni tanul. A béczésk ön yv, 38 kép p el stb. 

(120. 185. 1.) 1829. K ö tv e  1 frt.
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D roz József. B oldogulás m estersége stb. F ord. K is János. 2-ik 

kiad. (8°. 199. 1.) 1830. 48 pkr.

K özhasznú E sm éretek  T ára  a C on versation s-L exikon  szerint stb. 12 

k ötet. (n. 8°.) 1831 —  1834. 24 frt. pp.

F arkas E le k  és K ö v y  Istv. A  pesti és budai házi secretarius stb. 

stb. (12 soros czim.) 2. kiad. (8°. 7. lev. 403 lap.)

H ahnem ann Sám uel O rganonja (életm űve) stb. A  4-ik kiad. után 

m agyarítva, (n. 8°. X II. 222 1.) 1830. 1 frt 20 kr. pp.

K isfa lud y Sándor munkái. I— IV . kötet. (12 0.) 1833.

K otzebue Á go st. Szivet form áló tö rtén etecsk ék  a gyerm ek ek  és 

ifjak számára. F ord. M olnár Andr. (12 0, 244. 1.) 1830. 1 frt. pp.

—  O k tató  és érdekletes tö rtén etecsk ék  az ifjúság számára. 

M agyarította  M olnár Andr. (12 0. 210. 1.) 1831.

Lafon taine. A  különcz. Rajzolatja az em beri szívnek. F ord. 

B alogh Sám uel. 3 rész. (120. 5. fü zet: 1199. I.) 1829. 3 frt.

L em outon  János. L egú jab b  olasz nyelvtanító stb. stb. (n. 8°.

4 lev. -j- összesen 340 1.) 1.830.

N em zetek könyvtára, m elyben az egész föld ism eretes lakosai hiv 

rajzolatokban s leiratokban terjesztetnek elő. Irta Szondi K ál

mán. 1 -4 - ik  füzet. 1 — 60-ik lap. (40.) 1833. Minden füzet 4 

képpel. F e k ete  kiad. a n égy füzet együtt 1 frt. —  K ifestett 
kiad. 2 frt pp.

A  papucskorm ány, v a g y  alapos útm utatás stb. stb. (160. 56. 1.) 
1830. —  20 pkr.

Sas. V e g y e s  tárgyú iratok stb. K iad ták  Thaisz András és Czer- 

n eczky József. 15 füzet. (8°.) 1831 —  1833. (Bővebb ism erteté
sét 1. fent.)

S co tt W alter válogatott rom ánjai. A n gol szerint. I — V l-ik  k ö te t:  

Ivanhoe. Ford. Thaisz Andr. (120.) 1829. 3 frt.

M. k ö n y v k o r, e g y l. é v k ö n y v e  V . év f. b
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S hakespeare rem ekei. M agyarul D öbrentei által. I. k ö t e t : M acbeth. 

(i2°, 333- !•) 40 pkr. _____

S piess J. S. A z evés-ivás m estersége stb. F ord. Som ogyi-Csizm azia 

Sándor. (12 0. IX . -f~ 98. 1.) 1830. —  24 kr.

S zók ö n yv  —  geographiai, E u ró p a  tartom ányainak stb. (n. 8°.) 

1829. —  40 pkr.

A  m iveit társalkodó, v a g y  a v ilágb a lépő ifjú. stb. stb. (120. 

összes. 216 1.) 1830.

T o ld alék  észrevételek  g ró f Széchen yi István «Hitel» czim ű mun

kájához stb. (8°. 2 lev. -f- 50 lap.) 1831. —  30 pkr.

—  U gyanez. 2. kiad. (8°. 61. 1.) 1831. W igan d O ttó  árúja.

T ső tö n yi M árton. L egh aszn osab b  . . . gazdasági m unka stb. (8°

X V I. +  310. 1.) 1831. 2 frt pp.

Zádor E lek . G eographiai k ézik ön yv. Stein, V olger, C annabich s 

m ások után . . . felsőbb oszt. sz. 2 k ötet. (n. 8°.) 1831. 2 frt.

Z sch ok k e  H enrik. A lam ontade, a gályarab. (n. 8°.) 1833. —  20 pkr.

Ezek közül a szaporább (kenyér-) czikkek Hecke- 

nastnál aztán több kiadást is értek.
Hogy ma Lauffer Vilmos kiadványi jegyzékében 

annyi elavult ócska művekre akadunk, ez onnan ered, 

mert Laufferék eleintén Lauffer és Stolp czégen Hecke- 

nasztnak a sortimentbeni utódától, Edelmann Károlytól, 

vették át az üzletet.
A  mit Wigand, kassai működése alatt, a magyar 

irodalom háttérbeszorításával mulasztott, ezt —  látjuk 

pesti rövid 6 éves kiadói tevékenységével busásan pótolta 
helyre De ő, ki magyar honpolgárságát sohse birta 

felejteni, még odakinn is szívesen vállalkozott magyar, 

vagy legalább magyar vonatkozású könyvek kiadására. 

Tette azt különösen akkor, ha azok politikai tartalmuk-
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kai a fennálló hatalom ellen irányultak, sőt a legnagyobb 

előszeretettel olyanokat adott ki, melyekről fel lehetett 
tenni, hogy nálunk eltiltatnak. 1876-ban kiadott terjedel

mes kiadványi jegyzékében 9 ilyen magyar és 37 német 

röpirat foglaltatik, s ha azokhoz az Ausztria ellen irányuló 

52 német röpiratot is hozzászámítjuk, miknek mindegyi

kében természetesen Magyarországnak is van jelentékeny 

szerepe: akkor bizvást mondhatjuk, hogy Wigand Ottó 

mint német polgár is folyton-folyvást hűségesen szolgálta 

egykori hazája függetlenségre törekvő érdekeit —  oly

annyira, hogy az osztrák kormány egy időben összes 

kiadványaira, legyenek azok bármi tartalmúak, egész biro

dalma területére legmagasabb parancs folytán elrendelte 

a tilalmat és zárlatot. így fizette 8 vissza azt a kölcsönt, 

mely őt kedves magyar hazájából kibujdosni kényszerí

tette ; de igy fizettek aztán neki is, mi által csak annál 

elkeseredettebb ellent találtak benne. E harcznak csak 

halála vetett véget.
Meg kell állapodnunk pár pillanatra az osztrák kor

mánynak e brutális hatalmi aktusánál; mert semmi sem 

jellemzi jobban e kormánynak a szellemi életre és egyéni 

szabadságra irányzott akkori rendszeres támadásait s 

üldözéseit, mint az az ádász hajsza, melyet a censura 

utján folytatott az irodalom s annak terjesztője a könyv

kereskedelem ellen. De mert hazai könyvkereskedelmünk 

történetéhez különben is igen becses adatnak tartjuk ez 

esettel kissé bővebben kell foglalkoznunk. Említettük már, 

hogy Wigand nem egy merész, a szabad eszméket hirdető 

politikai röpirat-kiadványával tört borsot az akkori osztrák 

kormány orra alá s daczára annak, hogy Wesselényi 

Miklós «Balitéletekről» czímű könyve kiadása folytán 

hontalanná lett, ebbeli czéltudatos küzdelmét Lipcséből 

még elkeseredettebben folytatta száműzetésének okozói 

e llen . Ezt végre is megsokalván Bécs, —  hogy egy csa

pással ártalmatlanná tegye a veszedelmes kiadót, •—  eddigi

b*
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nyaktörő gyakorlatát követve, mely már több ily «bujto- 

gató» német kiadóval sikerrel igy végzett: egy 1846. évi 

márczius 13-áról kelt legfelsőbb elhatározással Wigand 

Ottó összes kiadványaira, a létezőkre épp úgy, mint a 

még csak létesítendőkre s tekintet nélkül arra, vétkesek-e 

vagy sem, az egész ausztriai birodalomra kimondotta a 

tilalmat és zárlatot. E sújtó kormány-rendszabályról a 

«Börsenblatt» 1846. évi folyama 359. lapján a következő 

tudósítást olváshatni: «Die neuesten Verlags-Verbote. 

Die «Deutsche Zeitung® meldet in Nr. 90, dass unterm 

26. Márz an das Grémium dér bürgerl. Buchhandler Wiens 

eine Kundmachung ergangen, Inhalts deren dér Debit 

sámmtlicher Verlags-Ai tikel von Ottó Wigand und 

Philipp Reclam jun in Leipzig in allén Staaten Sr. k. k. 

Majestat und unter ausdrücklicher Verantwortung des 

inlandischen Buchhandels verboten sind. Als die nachste 

Veranlassung zu dieser ausserordentlichen Massregel wird 

angeführt, dass Ottó Wigand soeben eine «incendiarische» 

Flugschrift in ungarischer Sprache herausgégeben, von 

welcher mehrere tausend Exemplare über die Bukovina 

u. Siebenbürgen nach Ungarn eingeschwarzt worden, 

sowie dér Umstand, dass derselbe schon mehrmah’s zűr 

Verbreitung staatsgeíahrlicher Schriften mitgewirkt und 

dass er im Bunde mit Ph. Reclam jun. eine Met^ge dér 

aufreitzendsten und lügenhaftetsen Schmahschriften gegen 

die oesterr. Regierung herausgegeben, wobei mán sich 

auch falscher Tittel, fremder Firmen etc. bedient habé. 

Dieses allerhöchste Verbot, — so lautet dér Schluss dér 

Bekanntmachung, —  welches zum Behufe dér V er

si ándigung obiger Leipziger Buchhandler, dér königl. 

sáchs. Regierung bereits bekannt gegeben worden ist, 

wird dem Grémium dér bürgerl. Buchhandler zűr eigenen 

Wissenschaft und zűr augenblicklichen Circulirung bei, 

sámmtlichen hiesigen Buchhandlungen und Antiquarien 

mit dem Beisatze, dass far dessen pünktliche Befolgung
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jede Buchhandlung ausdrücklich verantwortlich bleibt und 

mit dem Auftrage hiemit bekannt gemacht, dass die 

Bekanntmachung nacb beigesetzter Unterschrift einer 

jeden Buchhandlung b miien 24 Stunden wieder anher 

zurück vorzulegen ist. Hölzl».

Az aláirt Hölzl a bécsi könyvárus-grémium elnöke, 
Kari v. Hölzl volt.

A  «Börsenblatt» e tudósításához még a következő 

megjegyzést teszi: «Privatbriefe aus Wien versichern, 

dass einer dér dortigen Buchhándler bei dér Circulation 

obiger Bekanntmachung sich mit dem einfachen Vidi 

nicht begnügt, sondern durch ein beigefügtes «Einver- 

standens den Klang  seines Namens noch verstarkt habe».

E jeles kollega pedig, a ki e roppant csapáson, mely 

szegény Wigandunkat érte, még kárörömét is kifejezte, 

nem volt más —  a mint ezt tudósító burkolva már jelzi 

is, —  mint Klang Ignácz, bécsi modern antiquárius és 

utánnyomó. A  fcBörsenblatt» gondoskodott róla, hogy 

neve megörökíttessék!

A  szász kormány, ki a szomszéd «német szövetsé

ges állam»-nak (Bundestaat) az ilyen «en massea könyv

tilalmait nem nézhette nyájas szemmel, mik a szövetségi 

aktákkal sem álltak nagyon összhangzásban, akarva nem 

akarva, kötelességének tartotta itt közbelépni, s alatt

valóit ily sújtó s illetéktelen megrendszabályoztatások 

ellen megóvni. Először is kiadta az esetet a Börsenverein 

állandó sajtóügyi bizottságának véleményezés végett. De 

ez bizony oly maró gúnynyal telített, az osztrák censura 

visszásságaira s fejetlenségére mért diplomatikus hat-vágás

sal intézte el dolgát sújtott két kartársa érdekében, hogy 
a szász kormány jobbnak látta e kényes ügyet csak diplo- 

matiai úton elintézni a bécsi udvarral. Wigand Ottótól 

valami nyilatkozatfélét vett kormánya, hogy ezentúl tar

tózkodni fog ily bujtogató röpiratok kiadásától, mire aztán 

kiadványai ismét feloldattak a tilalom alól.
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A  «Börsenblatt» 1846. évi folyamának 800 ik lap

ján ez ügyben már ezeket olvashatni: «Am 12 Juli ist 

an die Buchhandler Wiens folgendes Circular ergangen : 

«Nachdem dér Leipziger Buchhandler Ottó Wigand in 

Beziehung auf sein künftiges Benehmen als Verleger 

eine genügende Erklarung abgegeben hat, so habén Se. 

k. k. Majestat laut hohen Hofkanzlei-Praesidial-Erlasses 

vöm 23. vor. Mts., Zahl 20,910. intimirt, mit dem hohen 

Praesidial-Decrete zam 1 Juli 1. J. Zahl 1642. sich aller- 

gnádigst bewogen befunden, es von dem . . . angeord- 

neten Debitsverbote seiner Verlagswerke abkommen zu 

lassen. Durch diese allerh. Anordnung sind daher die 

in dem hierortigen Decrete vöm 28 April 1. J. Zahl 960 

enthaltenen Bestimmungen, insoferne sie den Verlag des 

Ottó Wigand betrefifen, als aufgehoben zu betrachten. 

Wien 9. Juli 1846)).

Hogy miként járt Reclam s a többi német kiadók, 

melyekhez a nevezetteken kivül első helyen a hamburgi 

Hoffmann és Campe-czég is tartozott, kik hasonló meg- 

rendszabályoztatást szenvedtek, ez nem tartozik rán k ; 

de hogy az osztrák kormány sem adta ingyen Wigand 

Ottó megkegyelmezését a szász kormánynyal szemben, 

ezt onnan tudjuk meg, hogy az utóbbi még ez évben 

adott ki egy sajtórendeletet, melylyel a szászországi nyom

dászok s kiadók szigorúan eltiltatnak bármilynemü az 

osztrák kormány ellen irányzott magyar nyelvű ropha

tok nyomtatásától s kibocsáttatásától, a mint erről a 

«Börsenvéréin» 1847. évi nagygyűlésének az elnöki meg

nyitója is megemlékszik. Elősorolván a múlt év (1846) 

eseményeit s köztük a német censura zaklatásait, szónok 

egyebek közt igy szó l: « . . . Es ist sogar etwas Neues 

hinzugekommen, namlich das unbedingte Verbot, welches 

die königl. sáchs. Regierung gegen den Druck censur- 

pflichtiger in ungarischer Sprache geschriebener Bücher 

in Lcipzig erlassen hat . . . »
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Ha már most a fentemlített «soeben erschienene 

Flugschrift»-ot keressük, mely a tilalomra okot adott, s 

Magyarországba Bukovinán és Erdélyen keresztül esem- 

pésztetett b e : ezt Wigand akkortáji lipcsei magyar poli

tikai röpiratai közt bajosan találhatjuk fel. 1876-ról szóló 

teljes kiadványi jegyzékében, mely az elfogyott műveket 
is elősorolja, egyetlenegy 1846-iki ily röpiratra sem akad

tunk. A  «soeben» pedig egy ilyenre enged következ

tetni. Wesselényi Miklós báró «Szózata-a (különben Emich 

Gusztáv kiadása volt) már 1843-ban jelent m eg; az ahhoz 

szóló «Néhány észrevétel)) szintén. V ay gróf észrevételei 

a protest. egyház ügyei érdekében 1844-ből való. A  «Visz- 

hangok a vegyes házasságról)) czimű röpirat szinte 

1844-ből; mint nemkülönben a «Képek a magyar poli

tikai és törvényhozási életből)), 2 füzetben. Ezeken kivül 

még csak az 1845-ben Wigandnál megjelent «Anti-urbér- 

váltságs volna hátra. Vájjon ez bőszítette fel annyira a 

bécsi «Demagogenriecher»-ek jámbor kedélyét? Ezt leg

inkább dr. Ballagi Géza ur, mint a magyarországi politi

kai irodalom kitűnő ismerője volna képes felderíteni.
A  fenti tilalmi rendeletben az említtetik, hogy a 

kérdéses «bujtogató» röpiratok hamis czímek s idegen 

ezégek neve alatt lettek forgalomba hozva. Hát bizony 

Wigandunk is igy segített magán s igy játszta ki az 

osztrák vámpolitika éberségét, hogy kiadványait ártatlan 

borítékkal s czírnlappal látta el. Hogy mily furfanggal 

kelle a mellett eljárnia, bizonyítja egyebek közt Fényes 

Eleknek műve: «Magyarország hátramaradása ügyében 

felelet dr. Wildner Ignácz urnak» (82 lap) Lipcsében. 

1884. « Ottónál» (Wigand név nélkül) impressumául pedig 

ez áll: Halléban. Nyomta Heynemann Eduard betűivel, 

tényleg pedig Lipcsében nyomatott
Végre megörökíteni kívánjuk Wigand Ottónak egy 

oly jellemvonását, mely őt ismét csak mint volt magyar 

hazájához és itteni kartársaihoz változatlan ragaszkodás
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sál s jóindulattal valónak tünteti fel. Mellőzve azon szívé

lyes előzékenységet s áldozatkészséget, melyet az 1838-iki 

pesti árviz alkalmából ottani kárvallott kollégáival szemben 
tanúsított a magyar könyvkereskedőkről 1848/49-ben 

sem feledkezett meg, midőn azok a forradalom által 

sújtva, husvétkor szaldofizetéseikkel jöttek zavarba, kivált 

az akkori nagy pénzkalamitások miatt. Méltányos és el

néző volt magyar kartársai irányában. De annál kímé

letlenebb az osztrák könyvkereskedelem irányiban, mely 

őt, mint akkor már tekintélyes kiadót, egész a kemény- 

szivüségig hajthatatlannak mutatja azon német kiadók 

sorában, kik nem tekintve az akkori sanyarú időket, 

kérlelhetlenül jártak el szaldóik behajtása körül. Akkor 

is ő vitte a főszerepet az ez ügyből kifolyólag a «Börsen 

blatt» bán folyt hosszadalmas s elkeseredett tollharczok- 

ban s nem egyszer érezteti meg czikkeiben gyűlöletét 

az ausztriaiakkal szemben. Egyáltalában üzleti nyilatko

zataiban is pregnánsan tükröződik vissza hajthatatlan szó

kimondó erélye. íme erre is egy példa. Egy *ZurNotiz» 

czimű hirdetésében a «B. Bl.» 1851-iki folyamában igy 

nyilatkozik: «Ich erklare hiemit, dass es mein fester 

Grundsatz ist, keine Rechnung fortzusetzen, solange 

die alté nicht conform abgeschlossen und rein saldirt ist. 

Ich w ill Ordnung in meinen Büchern habén und ver- 

lange daher die Beseitigung auch dér geringsten Diffe- 

renz, wenn dér Verkehr nicht gestört werden soll . . . . 

ich bin überzeugt, dass jeder solide u. ordnungsliebende 

Gescbáftsmann, diesen Grundsatz beipflichten wird und 

nur mit solchen Mannern mag ich verkehren, die ein- 

gedenk ihres Circulares Wort haltén». A  mai finyás 

és ideges korban az ily férfias szavakat bárdolatlanság- 

nak nevezi a könyvárus-epigonok nemzedéke!

Mily igazi lángoló szeretettel s ragaszkodással visel

tetett Wigand Ottó egykori második hazája, édes honunk 

iránt, erre ő maga szolgáltat adatot az 1860-ban nála
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második kiadásban megjelent Orosz József irta «Terra 

incognita» czímű röpirata elé irt előszavában, melyben e 

kiadás kibocsájtását indokolandó, egyebek közt ezeket 

mondja: «Wenn ich dennoch eine neue Auflage von 

diesem Buche bringe, so bewegen mich hierzu folgende 

Momente : I. den Wünschen meiner ungarischen Freunde 
zu genügen. 2. meine Liebe und treue Anhanglichkeit 

an jenes Land, wo ich die schönsten Jahre meines 

Lebens im Kreise edler und ivaekerer Patrioten gelebt, 

gekampft, gestritte?i und gelitten habé; 3. F'ietat für 

meinen unglücklichen Freund Orosz». —  Ha Wigand Ottó 

állandóan nálunk maradhatott volna, mily egész máskép 

alakul akkor Heckenast sorsa s mily fokozódottabb 

tisztelettel s nagyrabecsüléssel kellene ma adóznunk 

Wigandnak, kit a jóságos gondviselés csak azért sza

kított el tőlünk, hogy a két érdemes férfiút külön-külön 

boldogítsa!

Wigand Ottó munkás és sikerekben gazdag életét 

76 éves korában fejezte be 1870. évi szept. i-én, mint 

a lipcsei kiadók nesztora, három fiának hagyva terjedel

mes, európahirü üzleteit. Legidősb fia, Hugó, ki számos 

éven át volt édes atyja munkatársa a könyvkiadóüzlet

nél, már 1864-ben vette át öregedő atyjától ez üzletágat, 

de 1873-ban, mikor épen a bécsi világtárlaton időzött, 

a cholera áldozata lön (f jun. 26.). Wigand többi két 

fia Walter és Ottó apjuk nyomdáját igazgatták. Ottó 

azonban kilépvén az üzlet kötelékéből, ma Wigand 

Walter egyedüli ura a nyomdának és a kiadói üzlet
nek is.

íme, megörökítettük ismét egy nem magyar nevű 
s nem magyar anya emlőjén növekedett magyarországi 

könyvkereskedő jelesünknek az emlékét. Egyenrangú, ha 

nem fölebbrangu hely illeti meg Wigand Ottót azon 

kevesek sorában, kiket eddig felállítottunk a magyar 

könyvkereskedők Pantheonjának az őket megillető magas

a
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piedesztáljára. Ha egy Heckenastot, egy Lampelt, egy 

Emichet a magyar irodalom fejlesztése s terjesztése körül 

szerzett halhatatlan érdemei helyezték e díszes polczra: 

W igand Ottót igazi magyar hazajisága avatta igaz 
magyar könyvkereskedővé, kit már ezen egy, de az 

amazokénál sokkal tündöklöbb erényéért megillet a jelen

és az utókor legnagyobb tisztelete s emlékének örök 

fenntartása.


