
A  két Hochmeister.
(1740— 1837.)

1.

Idősb Hochmeister Márton (1740 1789).

Hazai könyvkereskedelmünk s nyomdászatunk két 
kimagasló alakját mutatom be pályatársaimnak jelen élet
rajzomban, oly két férfiút, kikre méltán büszkék lehetünk. 
Igaz ugyan, hogy e két férfiú — apa és fiú — nem a 
szorosabb magyar haza, hanem testvérhazánk Erdélynek 
a szülöttje, s igaz ugyan az is, hogy nem magyar, hanem 
erdélyi szász anyák ringatták egykor bölcsőjüket, de azért 
egy perczig sem habozom mindkettőjét büszkeséggel 
vallani magunkénak, mint a kik első helyet érdemelnek 
jeleseink emlékcsarnokában.

Ekét férfiú Hochmeister Mártonaz apa, és Hochmeister 
Márton, amannak a fia, mindkettő volt nagyszebeni könyv
árus, kiadó és nyomdász, kiknek emlékét az utóbbinak 
egyik fia, Hochmeister Adolf osztálytanácsos örökítette 
meg egy 1873-ban ily czímen megjelent munkában: Leben 
und Wirken des Martin Edlen von Hochmeister, König- 
licher Rath, Senator und Proconsul dér k. freien Stadt 
und des Stuhles Hermannstadt in Siebenbürgen, Besitzer 
dér grossen goldenen Civil-Ehren-Medaille. 1767 — 1837. 
Dargestellt von dessen álterem Sohne Adolf Hochmeister 
etcJBW Nem tartozik dolgozatom szűk keretébe bővebb 
ismertetését adni a terjedelmes (207 lapra terjedő), igen 
sok nem hozzánk tartozó közleményt tartalmazó élet-
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vagyis inkább körrajznak, (melyet a közelebbről érdek
lődők megszerezhetnek ma is Mihaelistól N.-Szebenben 
I Márka 40 fillér leszállított áron) azért csak amaz adatok 
közlésére szorítkozom, melyek a két Hochmeister könyv- 
kereskedői, kiadói és nyomdászi szereplésére vonatkoznak, 
úgy azonban, hogy e kivonatos közleményemmel is minél 
kidomborodöttabb képet nyújtsak a két férfiú életéről s 
kiváló működéséről.

Idősb Hochmeister Márton született 1740. évi január 
hó 6-án Nagy-Szebenben, hol atyja, egy ősrégi ágost.- 
evangelikus család sarja, mely eredetét egészen a XV. 
századba bírta levezetni, polgár és posztócsináló vala. 

“Az ifjúról annak 25 éves koráig semmi adataink ; csak 
annyit tudhatunk róla, hogy édes. atyját körülbelül 16 
éves korában elvesztvén, árvaságra jutott és a könyvkö
tészet mesterségére szánta magát, melyet ki is tanult. 
Aztán a nyomdászatot sajátította el Barth János jó hír
nevű nagyszebeni nyomdájában. Volt-e Hochmeisternek 
akkortájt alkalma vagy itthon vagy pedig külföldön meg
ismerkedni a könyvkereskedelemmél is, arról tudomásunk 
nincsen, miután az ő kézirati följegyzései («Hausbuch»- 
nak nevezi azokat) csak az 1765-ik évvel kezdődnek- 
Ezen pontosan vezetett naplójából megtudjuk, hogy ezen 
év január 16-án, 25 éves korában oltárhoz vezette Plautz 
Mária, alig 15 éves hajadont; továbbá, hogy 1766-ban 
házat vett s 1767-diki ápril hó 19-én, épen husvét első 
napján fia született, kit maga után Mártonnak keresztel- 
tetett. A  napló egyik későbbi följegyzése említi, hogy 
Hochmeister 1770. évi szeptember havában 108 aranyat, 
azaz 342 rénusi forintot nyert a kis lutrin. — Fontosabb 
már a következő, 1777-ről szóló adat, mely szerint Hoch
meister azon év julius 24-én ő felsége Mária Terézia 
királynőtől először részesült kihallgatásban, mire a követ
kezők szolgáltattak alkalmat. Egy 1773-ik évi október 
2 3-áról kelt legmagasabb ndvari rendelet ugyanis a magyar-
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s erdélyországi könyvnyomdákról a szerint intézkedett, 
miszerint ezentúl különös szabadalom (Privilégium) nélkül 
új nyomdákat alapítani nem szabad, s hogy oly esetek
ben, ha valamelyik nyomdatulajdonos fiörökös nélkül 
halna el, legmagasabb helyre jelentés tétessék, vájjon meg
felel-e a közérdekeknek az üzlet más. egyén által való tovább- 
vezettetése ? Hochmeistert ama rendelet közvetlenül érintő, 
amennyiben Sárdi Sámuel nagyszebeni nyomdászszal már 
néhány évig állott csöndes- társi viszonyban és Sárdi 
akkortájt elhalálozván, a nyomdát Ilochmeister vette át. 
Ez ügynek kedvező elintézését előmozdítandó, Hochmeister 
Bécsbe utazott, s hogy kihallgatása a királynénál sikeres 
vala, bizonyítja egy 1777. évi augusztus hó. 13-áról keltezett 
legmagasabb udvari rendelet, melylyel Ilochmeislérnék 
megengedi eteti, hogy a Sárdi Sámuellel Nagy-Szebenben 
társilag bírt könyvnyomdát, nevezett üzlettársának halála 
után is háborítlanul tovább vezethesse. Sárdi Sámuel 
nyomdájának alapítása korát meghatározni nem bírom 
ugyan, de mikor ez Hochmeister kezére került egészen, 
akkor már legalább 30 éven át folytatta működését, mit 
bizonyossá tesz Bód Péternek i748 _ban Sárdi Sámuelnél 
nyomtatott «Biblia históriája®, a minthogy Bód Péter 
későbben is többször foglalkoztatta Sárdi sajtóit. A  «Sic- 
bciibürg. Quartalschrift» I. kötetében megjelent ily czimü 
érdekes értekezésből: «Ueber die Lage und Hindernisse 
dér Schriftst'ellerei in Siebenbürgen® értesülünk, miszerint 
>.irdié az “érdem, hogy Nagy-Szebenben elsőnek lépett föl

.... . önálló kiadó, mostoha fia Linzing János nyomdász
Imi dil.i'iára kiadván tiszta szép kiállításban a Bód Péter 
illa! aldii|g<>/.ott Páriz-Pápai-fcle ismert latin-magyar s 

m i \.11 Lilin ./.ótárt 1767-ben, melynek második, vagyis 
ui.i: 11 latin ő széhez maga Sárdi szerkesztette s csatolta
a néiiu'l i'itelnu-zésl. A  fenti forrás említi azt is, hogy a 

• <ii.il ezen kiadása Linzing korai halála következtében 
legjutányosabbra szabott ára mellett is csak lassana
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fogyott, min azonban csodálkoznunk nem lehet, ha Bőd 
Péternek gróf Mikó Imrénél «Bód Péter élete és munkái* 
olvasható följegyzéseiből megtudjuk, hogy a Dictionarium 
Pápaianum 1-ső azaz latin-magyar részéből 6000, a 2-ikéból 
3000 példány nyomatott, tehát oly magas kiadásban, 
a minő lehetetlen, hogy arányban állhatott az akkori 
országszerte uralkodó kedvezőtlen viszonyokhoz.

Azon időben, midőn Hochmeister mint egyedüli bir
tokosa állt a Sárdi-féle nyomda élére, Nagy-Szebenben 
ő kívüle még három nyomdász működött és pedig a bcrlö 
által bírt városi nyomda, a Barth-féle, melyben Hochmeister 
egykor kitanult, és harmadiknak a Mühlsteffen nyomda
intézete. Hochmeister üzleti vállalatait lépten-nyomon a 
szerencse követé. Ugyanazon császári rendelettel, mely a 
nyomdászati iparág háboritlan folytatását biztositá neki, 
legmagasabb engedélyt nyert az elemi iskolakönyvek 
kizárólagos nyomtatására és azonfelül a dicasterialis 
nyomtatványok szállítására is. Ugyanazon évi (17.77-iki) 
október 15 -érői szól ő felsége Mária Terézia királyné 
((Hochmeister Márton nagy-szebeni polgár, könyvkötő 
és nyomdász)) részére legkegyelmesebben adományozott 
ama szabadalma, melynek erejénél fogva megengedtetik 
neki, hogy Nagy-Szeben városában nyilvános könyvkeres
kedést nyithasson s abban mindennemű közhasznú köny
veket szabadon s háborítlanul árulhasson. Ezén, az akkori 
irodalmi és sajtóviszonyokra érdekes világosságot derítő 
szabadalomlevél latin eredetije 1843-ban, midőn Hochmeis- 
ternek ősrégi üzletét Steinhausen Tivadar vette meg, annak 
birtokába került; hogy meg van-e ezen nevezetes okmány 
Steinhausen T. utóda (Reissenberger Adolfnál), vagy talán 
Schmidickénél még máig is, nem tudom. Hochmeister előtt 
egész Erdélyben nem igen létezett rendszeresen vezetett 
szabadalommal dicsekedhető könyvkereskedés, úgy, hogy 
őt tekintjük Erdély első könyvárusának. Az akkortájt kelet
kezett Barth-Gromen-Ganselmeycr-féle társasüzlet csak
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1779-ben kezdte meg működését, amint ezt Ballagi Aladár 
ismert jeles magyar nyomdászat-történetéből is tudjuk, hol 
a nagyszebeni nyomdászatról s könyvkereskedelemről 
ugyancsak Hochmeister Adolf német műve nyomán több, 
csak futólagos adatot, de arra nézve, miszerint a szabad 
kőmüvesség nálunk könyvnyomdászok és könyvárusoknak 
köszönheti alapvető szerepét, a kelletinél bővebb tudósítá
sokat találunk.

Hochmeister különben továbbra is élvezé felséges 
jóakarója, Mária Terézia királynő legfényesebb kegyeit, 
melyek az akkori kedvezőtlen ínséges időkben nagy kocz- 
kázattal járó közhasznú vállalatait fölszinen tartották és 
elősegítették. így 1 778-ban 6000 forintnyi kölcsönelőleget 
(«Zum zűrnek zu zahlens) kap a kincstártól, mely össze
get 1780-ben egy további 7000 forintos kincstári kölcsön 
követ («ohne Interesti abzuarbeiten» jegyzi meg Hochmeister 
naplójában). Mily módozatok mellett vette föl e kölcsönöket 
Hochmeister, erről felvilágosit bennünket egy 1778. évi 
szeptember 2-áról kelt udvari rendelet, mely szerint 
Hochmeisternek az adókönyvek s egyéb dicasterialis 
nyomtatványok szállítása az eddigi árakon oly föltétel 
mellett adatik át magán utón, azaz árverési pályázat 
mellőzésével 5 évre, hogy a beszállított nyomtatványok 
után neki járó összegekből két harmadrész a 6000 forintnyi 
kölcsöntőke törlesztésére fordittassék levonások által, neki 
csak egy harmadrész jutván készpénzben, nyomdai költségei 
fedezésére. Kétséget sem szenved, bár sem okmányaink,
' in Hochmeister naplója nem említik, hogy az 1780-iki

l.öli sünt ugyanezen módon (Bedolgoztam E  közben Hoch- 
1111 isiéi kiadói tevékenysége is mindinkább fokozódik. 1780- 
b.m rgv nagyobb szabású kiadványa érdekében legmaga- 
• ibb helyről ((privilégium privativum»-ot nyer. E  szabadal

ma v( a I 10 évre kiváltságos nyomtatója lön Bethlen Farkas latin 
nyelvű Erelélyország történetének. A  szabadalom-levél elren
deli egyszersmind hogy e uiíí minden újabb kiadása előbb
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a könyvvizsgáló hatóságnak lészen beterjesztendő, s egy- 
egy példánya a kolozsvári egyetem könyvtárába beszál- 
lítassék; netáni utánnyomtatók pedig 5 márka nehéz súlyú 
arany pénzbírsággal bűn tett essenek. A  mostoha viszo
nyok azonban sem egy újabb kiadás megjelenését nem 
tették szükségessé, még annál kevésbbé utánnyomtatástól 
kelle tartani a szabadalmazott kiadónak, mert a nagy
becsű hazafias vállalat, melyet az idősebb HocHíneister 
1772-ben indított meg, és fia tetemes anyagi áldozatokkal 
1793-ban végezé el, sohasem vált hasznot hozóvá a ki
adókra, olyannyira nem, hogy az egész kiadás túlnyomó 
nagyobb része kelendőség bián idővel a maculatura érté
kéig szállt le s annak használtatott fel. Ez magyarázza 
meg, hogy antiquáriusaink Bethlen Farkas művét ma a 
ritkább s keresett könyvek közé sorolni s példányait a 
bolti árnál magasabban tartani szokták. Teljes czime külön
ben ez: Wolfgangi de Bethlen, História de rebus Tran- 
sylvanicis. Editio secunda. Recog. sup. praefac. et indice 
instr. Josephus Benkő. 6 volumina in 8-0. Cibinii, 178*2 
— 1793 • — A  Steinhausen T.-féle, Schmidicke A. által 
bírt könyvkereskedés kiadványainak 1866-iki jegyzékében 
még fel van véve (6 Bande roll 13 frt 50 kr), ellenben 
a Russel-féle «Gesammt-Verlags-Catalog» XII. kötetének 
922. oldalán Schmidicke A. már a végképen elfogyott 
művek lajstromába helyezi.

Áldozatkész, hazafias és közhasznú munkálkodásá
nak Hochmeister még fokozódott mértékben adá jelét, 
midőn 1784-ben «az első erdélyofszági német újságot)), 
a dSiebenbürger Zeitung»-ot alapitá, mely ez év január 
2-ikától kezdve, hetenkint kétszer és pedig hétfőn és csü
törtökön fél-félivnyi tartalommal megjelent évi 3 tallér 
előfizetési áron. E  lap azóta többszörös czi 1 nváltozásokka! 
(1788— 1791. Kriegsbote; 1792— 1862. Seibenb. Boté, 
azontúl pedig ez utóbbi lappal fusionáltan Hermannstadtér 
Zeitung czimen) a mai napig is föntartotta magát.
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A  Siebenbürger Zeitung legelső folyamait Erdélynek leg
kiválóbb tudós férfiai, mint Lebrecht Mihály, Eder J. 
Károly és Lerchenfeld József oly jelesen szerkesztették, 
hogy e közlöny messzebb körökben, mint például Bécsben 
és Szentpéterváron is az olvasottabb lapokhoz számíttatott.

Id. Hochmeisterről unokája Adolf műve nyomán 
még csak kevés olyan adatot sorolhatok föl, mik köze
lebbről érdekelnének minket. A  miről Ballagi Aladár is 
megemlékezik nyomdászat-történetének !2/-ik  lapján, hogy 
t. i. II. József császár Hochmeister üzleteit szerencséltette 
legmagasabb látogatásával, erről Hochmeister többször 
említett naplójában ezeket olvassuk: 1786. évi julius hó 
1 6-ik napjában s[i hétkor ő felsége II. József császár 
könyvesboltom, nyomdám, valamint egész házamat legma
gasabb látogatásával szerencséltetni kegyeskedett. Hoch
meister e látogatást megörökitendő, nyomdahelyiségc 
fölé egy emléktáblát helyeztetett e fölirattal: «Josepho 
Sccundo Augusto, Tipographeum Biblipoliumve die X V I. 
Kai. Aug. 1786. Visenti et probanti in grati animi 
signaficationem M. H.»

Sokoldalú, hivatásos munkássága mellett Hochmeister 
azonban Szülővárosa közügyeinek, művelődése s csinos- 
1 áfásának is szenteld fáradhatlan tevékenységét. Egyebek 
közt Nagy-Szeben városa neki köszönte legelső állandó 
színházának saját költségeivel tett fölépittetését, mely 
azonban csak halála után végeztetett be fia által. O lete
li (II e Szebenben az első polgári lóvéidét is, melynek 

hii.'.miosb ideig főlövészmestere volt. S  mennyi jót és 
ní'* Im-t alkothatott vala még e férfiú fenkölt, vállalkozó 
n g\al.oilati szelleme, saját vagyona gyarapítására, pol- 
;;■  * 11.ii ■ ..*i .1 közjó érdekében, ha a zord halál őt ki nem
zólilj.i I11I11.01.1 legszebb éveiben földi pályájáról, melyen 

.1 legszerényebb viszonyokból tekintélyes polgári állásra 
s jólétre felküzdötte magát, ő, ki kortársai, két koronás 
lő és a szerencse kegyénekéként pályáján még magasabb
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fokokra emelkedni volt hivatva! Hochmeisterünk élte 
virágjában, már 49 éves korában végzé be földi pályáját 
s meghalt 1789. évi márczius 29-ének esti óráiban pol
gártársai, szülővárosa, sőt méltán lehet mondani, hazája 
nagy kárára!

*
* *

II.

Ifjabb Hochmeister Márton (1767— 1837).

Midőn id. Hochmeister Mártont, kinek rövid élet
rajzát az imént közöltem, fiatal neje 1767. évi ápril 19-én
— husvét első napján —  fiúgyermekkel ajándékozá meg, 
az apa ezen örvendetes eseményt naplójába jegyezve, e 
buzgó fohászával tette ez t: «Az Ur legyen kegyelmes 
neki, s engedje őt gyarapodni szent neve dicsőítésére)). 
S  a mindenható meghallgatta az apa ez imáját. Fiából
— mint ezt látni fogjuk —  nálánál is jelesebb, tekin
télyesebb és vagyonosb férfiú vált! Gyermekéveit ifj. 
Hochmeisterünk, szülővárosában, Szebenben tölté, hol az 
evang. nagy iskolában nyeré első kiképeztetését is. Tizen
négy éves korában atyja Becsbe vitte fel a fiút, hol 
1778-ban apa és fiú a katholikus hitre tért át. Jól megfon
tolt lépése volt ez idősb Hochmeisternek, ki tapasztal
hatta, miszerint ősi hite őt, s majdan fiát is gátolni 
fogja a türelmetlenség akkori korszakában, úgy saját, 
mint fia későbbi életpályáján, s mert láthatta, hogy az 
uralkodó katholikus hit tekintetett az akkori időkkben 
első s nélkülözhetetlen kellékének s föltételének nemcsak 
a közpályára aspiráló egyéneknek, de még minden oly 
polgári életviszonyokban is, melyek az illetőt pályája 
révén szorosabb összeköttetésbe hozzák a közélettel és 
az állam közegeivel, Hochmeister, az apa, előrelátó, eszé- 
lyes férfi vala ; de midőn ősei hitétől elvált, korántsem
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adta áruba belső meggyőződéseit és ama valódi deistikus 
nézeteit, melyek külső confessiókra súlyt csak annyiban 
szoktak fektetni, a mennyiben azokkal a gyakorlati téren 
is érvényesíteni bírják egy bensőleg tiszta vallásos és 
erkölcsös élet cselekményeit. Kit, mint id. Hochmeistert, 
kitérése után már 1784-ben láttuk a szebeni szabad
kőműves páholy tagjai között, arról méltán következtethet
jük, miszerint a hitről s vallásról táplált nézetei sokkal 
tisztultabbak, szabadelvüebbek lehetének, mintsem hogy 
akár ősei hitfelekezetében, akár pedig uj hitében biztosb 
üdvözülést keresett volna.

Az apának — úgy látszik —  magasabb tervei valá- 
nak fia jövő életpályájára nézve, mert 1779-ben ismét 
Bécsbe vitte őt, és ő felsége Mária Terézia császárnő 
ezen anyai intelemmel: «Szorgalmasan imádkozzál és
tanuljál, hogy vallásodnak s hazádnak lehessél hasznára.)), 
személyesen vette át az ifjút szülőjétől, hogy uj pályá
jára, a Váczon létező nemes ifjak nevelő-intézetébe küldje. 
Itt harmadfél évig tölté idejét, részesülvén félig úri, félig 
katonai nevelésben. Ifj. Hochmeister mindig, későbbi 
éveiben is, .1 lelkesedés, hála és szeretet érzelmeivel gon
dolt vissza .1 l'hi'iesiamimban töltött, s kiképeztetésére a 
legjobb hatással volt idejére s egy helyütt részletesen 
Írja le (fia Adolf is, többször idézett művében) e nevelő
intézet élet- s tanrendjét, valamint azt is, hogy mi okozta 
onnan való kilépését. Az 17 8 1. évi nyári vizsga-szemle 
alkalmával II. József császár ugyanis a váczi intézetben 
tanuló 86 nemes ifjú közül hatot, s köztük a fiatal Hoch
meistert is katonai pályára s a bécsi nemes hadapród- 
intézetbe való beosztásra jelölte ki. A  14  éves ifjú, korá
hoz szokatlan athletikus termetével, tanulmányaiból nyert 
kitűnő osztályzásával, mint nemkülönben lovaglásbani 
ügyességeivel a császár figyelmét vonta magára. Ámde 
.1 szülőknek nem igen tetszhetett ő felségének gyerme
kükkel ilyetén való rendelkezése, mert bár csak szabaditó
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ürügyként, elhitették Ő felségével, hogy az ifjú valami 
kachetikus bajbán szenved; édes anyja pedig, be sem 
várva a további intézkedést, Mártonunkat legott Váczról 
hazahozta. így aztán 1782-től bezárólag 1785-ig arra 
fordította ifj. Hochmeisterünk idejét, hogy egyrészt további 
tanulmányait Kolozsvártt bevégzé, később pedig II. József 
császár különös parancsára a bel- és külföldön körutat 
tett, hogy magát oly czélból tökéletesen kiképezze minden, 
egy könyvnyomda és könyvkereskedés vezetéséhez szük
ségelt ismeretekben, hogy majdan Erdélyben azokat jó 
sikerrel fordíthassa az irodalom és közművelődés terjesz
tésére.

Bevégezvén tanulmányait és visszatérvén körútjáról 
is, Hochmeister 1786-ban az erdélyi guberniumnál ((kancel
lista# hivatalt vállalt, hol alkalma nyílt nemcsak a hiva
talos menettel, a kezelési, valamint számügyi teendőkkel, 
hanem sűrű kiküldetései alkalmával hazája belső viszo
nyaival is behatóbban megismerkedni. Ugyanezen év 
július havában a 20. évesnél nem öregebb Hochmeister 
meg is nősült, nőül vevén a 16 éves Jahn Annát, ki őt 
csakhamar egy fiúgyermekkel is megörvendezteté, de oly 
szerencsétlenül járt, hogy a mellette nyugvó csecsemőt 
álmában agyonnyomta. E  szerencsétlenséget annyival is 
jobban fájlalta Hochmeister, miután Jahn Annávali házas
sága 31 éven át magtalan maradt. 1788. évi nov. 
22-én Hochmeister ünnepélyesen Nagyszeben polgárává 
avattatott s ugyanakkor a külső tanácsba is választatott 
meg. Az 1789-iki esztendőben ismét szerencsétlenség 
érte a Hochmeister Jházat. Akkor halt meg édes atyja, az 
alig 22 éves Hochmeistcrre hagyván kiterjedt nyomdai 
s könyvkereskedői üzletét s a nemkülönben kiterjedt 
gazdálkodás nehéz vezetését. Emellett az épülőfélben 
lévő Színház bevégzését is kapta örökül, mi amúgy is 
megfeszített erejét financziális tekintetben is nagy próbára 
tévé és helyzetét még nehezítette. De az erőteljes, vas-
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akaratú s erélyű fiatal férfiú, gazdálkodó, hűséges hitvese 
segítségével lassan-lassan leküzdé a nehézségeket és csak
hamar beleélé magát uj helyzetébe, mely szakavatott 
szorgalma, gyakorlati szelleme, háza régi szilárd jó  hir- 
neve s tágas összeköttetései segélyével mindinkább kedve
zőbbé vált. — Kiadói tevékenységének szép jelét adta 
Hochmeister mindjárt önállósága elején, midőn Erdély 
három tudós férfia avatott szerkesztése mellett kiadta 
Erdély ország első tudományos folyóiratát, a «Siebenbür- 
gische Quartalschrift»-et, melyet már édes atyja tervezett 
volt. Ezen évnegyedes szemle körül, melynek évi előfize
tési ára 2 frt vala, csoportosultak a tudós Erdély legki
válóbb íróinak nevei. Első kötetében, a már említett nagy
becsű ily czimü értekezésben : eU berd ieLage unddieHin- 
dernisse dér Schriftstellerei in Siebenbürgens a szerkesztők 
őszinte elismeréssel említik hazafiui, áldozatkés kiadójuk 
ama érdemeit, melyeket folyóirata kiadásával szerzett 
magának Erdélyország irodalma körül. Nem tartozik rám 
egyúttal azon politikai irányzatokat is fejtegetni, melyek
től e folyóirat vczérférfiai vezettettek. Ez időbe esik 
épen 1' i (lél vin s/.ííg politikai átalakulása, mely a Josefi- 
tir.l.i kois/ak intézményeinek romjain ismét az ősi alkot
ni ni\ épületéi cincii'-, s a régi német elemet az ismét 
tol mű- jutott magyar elemmel erős tusakodásba hozá. 
Ni m csoda tehát, ha ama politikai tusakodás az akkori
.....kilómban is nyilvánult és a pártok épen a szellemi
kíixdtcren csapták össze leginkább szellemi fegyverüket, 
Méltó harcz volt ez mindkét féltől, mely —  lett vala 
légyen máskülönben akármilyen áldástaían is —k de 
hazai irodalmunkra, a magyarra, mint a németre, nyomda
iparunkra s könyvkereskedelmünkre kétségen kívül 
csak lenditőleg s termékenyitőleg hatott. — A  «Sieben- 
biirgische Quartalschrifts első hét kötete (Russel szerint) 
még ma is szerepel Schmidicke A. könyvjegyzékében. — 
Ugyanezen 1790-ik évben kiadta Hochmeister Nagyszeben
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város névtárát is «Hermannstádter Handlungs-Gewerbe- 
und Reisekalender» czirnen, melyben a Szebenben akkor 
létezett könyvkereskedéseket is sorol fel, úgymint a Gansel- 
meierét (tehát akkor Barth és Gromen nem voltak társai) 
és Hochmeister Márton «könyv-, mű- és zeneművek 
kereskedését és elemi iskolakönyvek kiadóhivatalát.)) 
Könyvkötő a czimtárban öt van felsorolva.

Mig idősb Hochmeisteré az érdem, hogy Erdélyben 
ő alapította meg az első német lapot, addig az ifjabb 
Hochmeistert illeti meg az elismerés pálmája, hogy ő 
létesítette ez országrészben az első magyar lapot, az 
a Erdélyi-Magyar Hir-Vivő»-t, mely 1790. évi ápril hó
i-je óta hetenként kétszer jelent meg 5 frt egész évi 
előfizetési áron. E lapot Hochmeister, midőn Kolozsvárit 
is alapított üzletet, oda vitte át, s ott később «Hiradó» 
czirnen tovább adta ki. Erdélyországnak akkori politikai 
átalakulása nagy csapás volt Szeben városára és érzé
kenyen sujtá annak közgazdasági viszonyait, sőt a lakos
ságot is. Ezt pedig az országos kormányzat s annak 
összes hivatalainak Kolozsvárra lett áthelyeztetése okozta. 
Mint dicasterialis nyomdászra e nagymérvű átköltözködés 
Hochmeisterre s üzleti viszonyaira is nagy hatással volt. 
De mint gyakorlati eltökélt üzletember legott ő is arra 
határozta el magát, hogy üzletei egy részét Kolozsvárra 
teszi át, s midőn a Gubernium 1790. évi november 24-én 
Kolozsvárnak indult, ő is már akkor hurczolkodóban 
volt 8 kocsival — kocsidért 100 forintot fizetvén fuvar
bért, — magával vive elégséges nyomdai s könyv- 
kötészeti felszereléseket és 6000 írtra rugó könyvárusi 
készletet.

Az ő általa vezetett naplójából erre vonatkozólag 
egyebek közt ezek olvashatók: ((1790-ben Kolozsvárit 
a dikasterialis munkák olcsóbb szállithatása tekintetéből 
nyomdát, és az irodalom terjesztése czéljából könyv- 
kereskedést rendeztem be, mely utóbbit a magyar iroda-
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lom sok közhasznú eredeti és fordított műveivel gyara- 
pitottam.»

Ámde Kolozsváron lett letelepedése, magyar lapja 
s 17 9 1-re szóló népnaptára a kellemetlenségek és zakla
tások hosszú lánczolatába keverte Hochmeistert, Az 
1 790/9J-iki kolozsvári országgyűlés naplóját egész hasá
bok töltik be, melyek Hochmeisterrel és ügyes-bajaival 
rája igen kedvezőtlen módon foglalkoznak. Megbotrán
koztatva panaszolják a rendek, hogy Hochmeister a kir. 
propositiókat (felirati javaslatot) tudtuk s engedelmük nél
kül az Erdélyi Magyar Hírvivőben, még pedig hiányos, 
könnyen félremagyarázatolcra vezethető magyar fordítás
ban idő előtt lenyomatta. Majd egynéhány «atyánkfia® 
dühösen kikel német naptára ellen, melyben a Hóra- 
féle pórlázadás rosszhiszemüleg olyformán lenne elme
sélve, mintha azt a földesurak rendkívüli kemény zsaro
lása okozta volna, miben ők a panaszlók, nemcsak a 
nemesek és földesurak rágalmaztatását, hanem az egész 
haza főbemenő megsértését látva, Hochmeister szigorú 
kérdőrevonását s példás megbüntetését kérik. — De a 
kelletlen versenytárs is szemet szúrt a kolozsvári tisztelt 
szaktársaknak, a katholikus püspökség és a reform, col- 
legium nyomdájának, melyeknek elöljáróságai panaszos kere
setet nyújtottak be az országgyűléshez Hochmeister ellen, 
mint a ki őket nyomdaüzletükben tetemesen károsítja.

S  mindezen ((sérelmekből s panaszokból® lett aztán 
gytilésezés, bizottság kiküldetése, szigorú kutatás és vizs
gálat, sőt ház- és üzlet-motozás, s incriminált nyomtat
ványok elkoboztatása s lepecsételtetése annyi, hogy sze
gény, zaklatott Hochmeisterünknek igazán megfájdulha
tott a feje s nagyon is mcgsinlette volna e cccriminalis® 
tettek következményeit, ha mindezekből ki nem derült 
volna, miszerint Hochmeister úgy a propositiók lenyoma- 
tásával, mint a naptár-czikk tekintetében s nyomdájának 
Kolozsváron lett felállításával hozzáférhetetlen jogi alapon

b
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áll, a mennyiben az incriminatiók két elsőjével szemben 
eleget tett a censura (Commissio librorum censoria) köve
telményei s szabványainak, az utóbbira nézve pedig, 
mint a Gubernium szerződéses nyomdásza, mint annak 
rendeletéből Kolozsváron megjelentnek nem bizonyult, s 
mindezen ügyei-bajaiban maga a Gubernium védelmezőlcg 
s pártolólag Hochmeister mellett állást nem foglalt volna, 
Mindamellett az országgyűlésen ellene nyilvánuó ellenséges 
indulat legalább az egyben jutott diadalra, hogy az 
országgyül. napló kinyomatási vállalattól, a ref. colle- 
giuménál olcsóbb ajánlata daczára (emez 2 kron vállal
kozott a napló ivének kinyomatására, H. pedig 1 1/a kron), 
elütötték Hochmeistert,

Hazánknak s vele Erdélynek is még a műit század 
végén uralkodott fejletlen s nehézkes kereskedelmi s for
galmi viszonyaira, melyek alatt a könyvkereskedelemnek 
is kelle szenvednie, érdekes világosságot vetnek H. föl
jegyzései, mikből a következőket veszem át: «A vidéki 
vásárokat könyveimmel magam szoktam látogatni. 1790 
szept, 1 i-én Maros-Vásárhelyen valék ; eladtam 100 forint 
áru könyvet, de fizettem 50 forint fuvarbérts. Majd alább : 
(részben Ballagi A.-nál is) «Az 1792. évi június - 7-én 
Brassón tartott vásáron árultam 150 frtot. Az ég segít
sen tovább. 1792 augusztus 10-én Debreczenben valék 
vásáron. Könyveket cseréltem, báránybőrt és irópapirt 
vettem; bevételem 300 fit, kiadásom 50 frt, nyertem 
150 frtot. Az 1793. évi márcziusi debreczeni sokadalom 
alkalmával 100 frt áru könyvet cseréltem, sok nyomtató
papirt vásároltam; kiadásom volt 400 frt; nyereségem 
közel 1200 frt. Adja isten, hogy a papirost hasznosan 
feldolgozhassam. 1793. aug. 10-én ismét Debreczenben 
valék; cseréltem könyveket 1 80 frt értékben, vettem 
olcsó papírokat, úti költségem 50 frt, összes kiadá
som 300 frt, nyereségem a bevásárlásnál 300 frt. íme 
akkori könyvkereskedelmünk s forgalmának typikus képe.
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-  Utas kalmárélet, csereüzlet, adásvevés s költség 
annyi, hogy a mai kor könyvesboltosának szinte borsód
zik a h á ta : ebből állott elődeink könyvárusi pályája. 
Nagyon fáradságos ugyan, de bizonyára jövedelmezőbb 
a mai rabatt-konventiós koráénál! Nem kevésbé érdekes 
az akkori irodalmi s könyvárusi viszonyokra, mi a 
«Siebenb. Zeitschrift» egy ily czimü dolgozatában: «©da
dánkén über den jetzigen Zustand dér Gelehrsamkeit in 
dér sáchsischen Nation in Siebenbürgen* egyebek közt 
mondatik: «Ha azt mondja valaki, hogy könyvkereske
dőkben szenvedünk hiányt, akkor ez az egyetlen egy, 
kit még bírunk országunkban (ebből következik, hogy 
1 795-ben a Gánselmeier-féle üzlet sem létezett többé), 
méltán azt fogja felelni, hogy ő bizony csupán a szász 
nemzetség tudós férfiai irodalmi szükséglete után nem 
('•Illetne meg, ha ama, részünkre, a külföldről —  hiába —  
hozatott sok művön egyébként nem iparkodna szebeni

kolozsvári üzleteiben, vagy épen vásárkor valahol túl
adni. S ha azt találja mondani valaki, hogy hiány van 
nvoindá./.okban is, arra azt felelheti a meglevő, hogy
I....... . a kelleténél is többen vannak már, mert sajtóik
1 !• 1111,111 /iii lel eh lel, Nem a könyvkereskedők s kiadók 
Inain aban van tehát a hiba, lévén irodalmi termelő s
- 1 Mi l l i ó  e l é g ,  hanem a vevő közönségünk kevésv. 
Mai nem haiigzik-e úgy ezen majdnem száz év előtt
I ......in lőtt panasz, mintha akár csak a Corvina utóbbi
■ /.imái egyikében hangzott volna el?

I Iochmcister kiadói munkásságának első éveire 
lei ve át, 1790-től 1797-ig egyéb sok apróbb nyomtatvá
nyon, különösen az iskolai irodalmon kívül, következő 
müvek láttak általa napvilágot: 17 9 ° “hen «Der Verfas-
- 1 ing- Zustand dér Sáchsischen Nation in Siebenbürgen».

«Dietae sive rectius Comitia Transylvanica, eorumque 
I )ecreta» Benkő Józseftől. — «Imago nationis Siculicae 
historico-politica» ugyanettől. — «Siebenbürgens Fürsten»

b*
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Lebrecht M.-től. — Supplex libellus Valachorum Transyl- 
vaniac'). stb. — 1793-ban: «Die Pest in Burzenlande 
17860. Neustaedter orvostól. — «Articuli Dietales Anni 
1790—9 1* . — aPárnassusi időtöltése Benkő F.-től, — 
« Gyermekek barátján Seelmann K.-tól. -— 1794 és 95-ben : 
«Erdélyi játékos gyűjtemény», Jy  v-Gyarmathi magyar 
nyelvtanán, — 1796-ban: v-Erdélyorszég ismertetésének 
zsengéjén. Eder J.-től. — <A magyar nyclv-mivelö társa
ság munkáinak első darabja.» — 1797-beri: «Az egész
ség katechismusan Faust német munkájából fordítva. — 
Különösen az imént említett magyar művek Bánffy György 
gróf, Erdély kormányzójának buzdítására jöttek létre, 
ki 1793-ban a magyar nyelvművelő társaságot is léptette 
életbe. —  Gyarmathy nyelvtana nem Hochmeister költsé
gén, hanem csupán az ő nyomdájában nyomatott az 
erdélyi rendek költségével, mi arra vall, hogy a Hoch
meister ellen eleintén tripláit ellenséges indulatuk az ő 
hazafias, közhasznú kiadói tevékenységével szemben szét
oszlott. —  Már az imént felsorolt kiadványainak egy 
része s azoknak iránya hangosan hirdeti Hochmeister 
rendkívüli terjedelmű, s a hazai irodalomra kiváló befo
lyással volt tevékenységét. — Szebeni nyomdájának két 
sajtóját egy óráig sem engedé szünetelni; amellett még 
a «városin két sajtóval biró nyomdát is bérbe tartotta, 
s midőn ez intézet magasabb parancs folytán, (melynek 
eleintén ellenszegült Szeben város hatósága) kényszer- 
intézkedések segítségével beszüntettetek:, Hochmeister 
vette meg az összes szerelvényeket. Képzelhetjük, mily 
nagy erőmegfeszitésébe kerülhetett Hochmeisternek kiter
jedt kettős, egymástól messze távolságban lévő üzleteinek 
kellő rendben tartása s vezetése, mihez mulhatlanul szük
séges volt a gyakori ide- s odautazgatás is akkor, midőn 
sem vasutak, de még rendes közutak is alig léteztek. 
Kitűnő lovar lévén, H. az utat Szebenből Kolozsvárrá 
többnyire lóháton szokta volt megtenni, s volt rá eset,
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hogy e hosszú utat egy ízben egy nap alatt tette meg. 
—  És e fölötte fáradalmas, vesződséges munkájának s 
nehéz gondjainak mi volt a gyümölcse? Erre megfelel 
Hochmeister naplója: c< 179 1 -jki üzleteim mérlege kedve
zőtlen eredményt m utat; nemcsak közel 4000 forintot 
fizettem rá, de még 3000 forint erejéig adósságot is csinál
tam. Segíts Istenem a visszafizetéshez)). Ellenben: « 1 793-ban 
szakadatlan erőfeszítésemnek köszönhetem, hogy üzle
teim türhetőbben m entek; nemcsak adósságaimat nem 
szaporitám, hanem kiadványaim sorát jóval bővitem, s 
mindkét nyomdám összes betűkészleteit is átöntethettem. 
Adj Istenem erőt és egészséget, hogy kettős üzleteimet 
szerencsésen folytathassam.)) Majd alább: « I794 és
1796-ban daczára minden igyekezetemnek — üzletei
men gyarapodás nem igen volt észlelhető, de az 1795-iki 
s majd az 1799-iki esztendei üzlet-eredmény lehetővé 
lelte, hogy mindkét esztendőben 1000— 1000 forintot 
lörlcszthettem tartozásaimból.)) —  így  kelle küzdenie 
I lochmeisternek, üzleteinek különben a legszilárdabb alapo
kon nyugvó viszonyai mellett is. De épen ezen küzködései- 
ből nyerünk' legjobb fogalmat, mily nagyszerű appa- 
ralriKsal, mily tetemes beruházások s tőkebefektetések-
I <■!, és vállalkozó szelleme mily csudálatraméltó kitartásá
val egymaga vitte üzleteit. S hogy éjjel-nappali, majd- 
in ni emberfölötti fáradalmas munkáját utoljára mégis a 
fi " . ebb siker koronázta, ezt életrajza folyamán öröm- 
un I tapasztalni fogjuk.

S/inte megfoghatatlan, hogy Hochmeister — vállaira 
"l\m ii', 11.1 nehezedő üzleti munkálkodása közepette — 
mi kép Imi 1.1 még közügyekre is fordítani figyelmét, sőt
II ■ >•1 \ l< 11 ■ I«• ■ l mondjak, honnan vette idejét arra, hogy 

•ulővánr.,1 l.u/ügyeiben állandóan tényleg s még hozzá 
'katlan inéi lékben vegyen részt? Mint már említve

■ >11, I lochineistei 1 790-ben Szeben város külső tanácsába 
il úsztatott be. Kgész lapokat íoglal el Adolf fia élet-



A KÉT H O CH ViElStEii.XXI I

rajzi műve, melyek körülményesen előszámlálják mind
azon szolgálatokat, melyeket mint már külső tanácsnok 
(Centumvir) tett szülővárosa közügyéi érdekében.

Hochmeister kiválóbb kiadványait, melyek 1 790— 
1797 közt jelentek meg, már ismerjük ; s mert nem tartoz- 
hatik amúgy sem értekezésem szűk keretébe, teljes jegy
zékét ide igtatni mindazon nyomtatványoknak, melyek 
egykor H. sajtóit oly rendkívüli nagy mérvben foglal
koztatták : ezentúl is csak azon kiadványaira szoritkoz- 
hatom, melyek kiválóbb értékük s becsüknél fogva, külö
nösen pedig mint könyvárusi forgalomba hozott áruk 
megérdemlik a könyvárus és könyvész nagyobb figyel
mét. Egyébiránt H. kiadványainak első terjedelmesb 
jegyzékével csak 1830-ban találkozunk, melyet 1831-ben 
követett a v.Haupt-Verlags-Catalogy> 8-r. 48 lapon. -A 
Majd 1832-ben és 1834-ben is adattak ki részben a nem 
magyar, részben pedig a tisztán magyar kiadványokat 
felölelő jegyzékek, melyeknek azonban — fájdalom — 
egyetlen egyikét sem láthattam eddig. — 1797-ben 
Haner G. Jeromosnak «Adversaria de Scriptoribus Rerum 
Hungaricarum et Transilvanicarum saeculi X V II., srip- 
tisque eorundemv czimü igen becses magyar irodalom- 
történeti műve nyitja meg az uj kiadványok sorozatát, 
mely a Magyar- és Erdélyországról irt régibb szerzők 
életrajzát és műveit adja elő. Ezen mű második kötete 
nem Nagyszebenben, hanem később Bécsben adatott 
ki, s a X V III. századbeli Írókat tartalmazza. — 1798-ban 
megielent a «Siebenbürgische - Quartalschrift» Vl-ik 
kötete; — Geschichte dér deutschen Völker, Lebrecht 
M.-től. - Achilles, Syracus szigetén s a Sophronim tör
ténete. Uj görögből, oláh nyelvre fordítva Sletinau Geor- 
daki által, Erdély román nyelven irt szépirodalmi 
műveinek egyik elseje: «Az erholtsók és a v ilá g i dolgok 
folyásának kisded tüköréi, irta Gyújtó István, melyről 
a Quartalschrift VI. kötete megjegyzi, hogy H. ezen
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jeles mű kiadásával üj érdemet szerzett magának a 
magyar irodalom terjesztése körül. Ezen évbe esik kiada
tása az ág, evangélikusok erdélyországi hívei számára 
szóló «Gesang- ü, Gebetbuch»-nak is, melyre H., tekintve 
a vallásos, üdvös tízéit, akként vállalkozott, hogy ivét 
I, mond egy krajczáron nyomatta ki. Kiadói önzetlensé
géről vagy ha a pessimista úgy vé li: helyes üzleti calcu- 
látiójáról avval is adta bizonyságát H., hogy az iskolakönyvek 
nyomátásáhál is egy-egy ivét nem számította drágábban egy 
krajczárnál! Majd 1798-ban ((Martini Bolla, prímáé liniae 
Históriáé universalis» hagyták el a sajtót, melyről az 
egykorú kritika megjegyzi, hogy papírja és nyomatása 
csinos és tiszta s meglátszik a kiadón annak fáradhatat
lan buzgalma, hogy az irodalmat hasznos és jó  termé
kekkel gazdagítsa. —  1800-ban napvilágot láttak : «Srip- 
tores rerum Trártsilvanicarum Tomi duó, Vol í : Comp. : 
Ambrosii Simigiani Históriám rerum Hungar. et Transil- 
vnnicarum#, egy szerencsétlen vállalat, melyre —  a kibo
ru ln i! előfizetési felhívás daczára —- Ballmann S. «Sta- 
lí'.l I .mdi J.imdr Siebenbürgensi) I. kötetének 1 1 6-ik 
I■ 11'l 1 i n n i 1 s/.ninl nem akadt több négy előfizetőnél. 
A |i brii mii pedig rgy vaskos .| r. kötet, szép merített, 
sí it",  ,/egrlvlyi I nyomtál ott jeles történeti forrás-munka
■ ili Még az 17X9 ik évbe való Szentpáli Ferencz kivo- 

nal.i .1 Veibőczy-félc Tripartitumból, magyar versekben;
.1. 1 799- ikibe pedig : Lány Théophilnak «Lys Transsyl- 

'•mica, seu practica Traiissylvanorum litigandi methodus»,
■ ilamint az «Ujcsztendei Ajándéké) is, a mely valami 

Almanach-féle lehetett. —  A  magyar irodalmat H. 1800-ban 
,1 következő három jeles művel ajándékozta m eg: 
"A  fekete Em ber» fordította Cserei Farkas és az ugyan- 
( sak Cserei Farkas által összegyűjtött «Magyar és Székely 
Asszonyok Törvényé»-vel, mint nemkülönben a Nyúlás 
Kerencz tollából folyt «Az Erdély Országi Orvos-Vizek
nek Bontásáról*), mikhez a Quartalschrift ismertetője
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azon megjegyzést teszi, hogy c kiadványaiból is kitűnik 
Hochmeisternek az a folytonos, dicséretre és elismerésre 
méltó buzgalma, hogy szüntelenül iparkodik kiadványai- -  
val a magyar nyelv és irodalom emelését előmozditani, 
tetemes költségek koczkáztatásával ép oly mértékben, 
mint ezt akármely magyarországi buzgó és hiteles kiadó 
Ugyanazon időtájt teszi. — A  XIX. század első éve 
folyamán (1801-ben) ismét egy nevezetes munka jelent 
meg Hochmeister kiadásában, mely több tekintetben 
különös figyelmet érdemel. Egy régi kedves és becses 
ismerőssel találkozunk benne ; ez pedig nem más, mint 
az Eder K. J. által újra átdolgozott «Dictionarium Hun- 
garo-Latino-Germanicum, olim stúdió Alberti Molnár, 
Francisci Páriz Pápai et Petri Bód consriptum», melynek 
újból való megjelenéséhez én nagyrészt saját egybeveté
seim alapján a következő keletkezési történetet fűzöm.
Az 1708-ban Lőcsén, Brewer Sámuel örököseinél nyom
tatott első kiadás megjelenése óta a Pápai Páriz Ferencz 
hires Dictionáriumának, 59 év telt le, mig Bód Péter, 
nagyigeni ref. lelkész időszerűnek és szükségesnek találta 
egy uj kiadásnak sajtó alá bocsáttatását. Id. Hochmeister 
M. életrajzában olvastuk, miszerint Sárdi Sámuel, nagy
szebeni nyomdász 1767-ben vállalta el nagynehezen a 
Bód által átdolgozott Dictionarium kiadatását, úgyszintén 
tudjuk, hogy nyomdája s avval a Dictionarium kiadási 
joga (privilégiuma ugyan nem volt) id. Hochmeisterre 
szállt át, melylyel élt is, kiadván a Dictionariumot az ' 
1767-iki Bód-féle átdolgozásban 1782-ben s majd 1784-ben 
is. Hogy azonban e szótárt semmi kiadói jog és sza
badalom már akkor sem védte, bizonyltja egy későbbi, 
1792-iki ismét lőcsei kiadás, nem is emlitve a nagy
szombatit, mely a jezsuita tanrendszerhez alkalmazottan 
adatott ki 1762-ben. — Ifj. H. 1 801 -iki kiadásához 
érve, ez egy társasviszonynak, vagyis inkább egy üzleti 
compromissumnak köszöné megjelenését. Hochmeisterünk-
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nek ugyanis tudomására jutott, hogy Landerer pozsonyi 
nyomdász és kiadó is akkortájt előkészité a Dictionarium 
kiadását, s ez bírta rá a praktikus Hochmeistert, hogy 
Landererrel e kiadványra nézve társas viszonyba lépjen, 
így jött aztán létre az 1801/2-iki szebeni kiadás, mely
nek impressumán olvassuk : ccPosonii et Cibinii, Typis 
et sumptibus Ioannis Michaelis Landerer et Martini Hoch- 
meister, Typographorum et Bibliopolaruíh, C. R. P.» 
Ezen 2 külön kötetből álló kiadás második vagy magyar
latin, latin-magyar részét Eder F . Károly szerkesztette.

- 1801 — 1 805-ig H. kiadásában azonkívül még a következő 
figyelemreméltó művek jelentek m eg: 18 0 1-ben : Ballmann
J. M. Statistische Landeskunde von Siebenbürgen 8-r. 
(1 20 lap .); — Auswahl verschiedener Gedichte, in Musik 
gesetzt von M. Schneider stb. Quer-Notenformat (27 lap .); 
l)r. Neustaedter Mich. : Kuhpocken-Katechismus, mely- 
lyel 11 az akkoriban Erdélyben dühöngő himlőjárvány ellen 
kívánt hatni a népre s fogékonynyá tenni azt az akkor
■ l<l ..v>i törvényesen alkalmaztatni kezdett oltás iránt. —
I- 1 '■ v 1«• «-.iI. még a ((Siebenbürgische Quartálschrift» VH-ik
■ . ui..1 .. I ..ifit , inéivlyei r szó]i és hasznos vállalat — 
I* 1 ■ 11.11il> - 111111■ 1 i . imrn befejezte pályafutását; folyta- 
1 1 .\. 11 .■: .ni >t• 111mii5 I ’rovinzialblilttoro czimcn alább talál-

./ni lógunk' i<So2-ből nevezetesb kiadványról
mm ■ nyomunk. 1803-ban ugyancsak Neustaedtertől meg- 
ji l< ni «Ueber Kuhpocken-Impfung,» 8-r. (47 lap.) —  
Eder, Jós. Cári. Antiquarische Erörterungen neulich in
iiebenbiirgen . . . gefundener Goldmünzen 8-r. — 1804-ben:

I .< brecht M ich.: Erdbeschreibung des Grossfürsten- 
llmms Siebenbürgen (8-r. V III és 195 lap egy térkép
pel) második kiadásban, miután ezt a szintén H.-nál 
megjelent 1789-iki első kiadás előzte meg. Mohr. Friedr. 
Sam .: wBuchhalter in dér M. Hochmeister’schen Buch- 
handlung in Hermannstadt* : Gesundheitslehre für die 
Jugend, nebst einigen padagogischen Winken. (8-r. 72 lap.)
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Ez a Mohr nem volt valami közönséges könyvvivő vagy 
könyvárussegéd, hanem magasabb műveltségű férfiú, ki 
több rendbeli önálló szépirodalmi dolgozattal is lépett 
föl, és Ii, német lapját huzamosb ideig szerkesztette. H. 
személyzetének egyik leghivebb s legállandóbb embere 
vala, s lesz még alkalmam úgy róla, mint egy-kót más 
munkatársáról is alant megemlékezni. ■—■ 1804-ben kezde
tüket vették a «Siebenbürgische Provinzialblatter», Filtsch
J. szerkesztése mellett, mint a megszűnt «Siebenb. Quar- 
talschrift» folytatása. E  folyóiratból 1824-ig azonban 
összesen csak 5 kötet jelent meg — füzetenként.

Ez időben állott H. férfikora s ereje zenitjében, 
élete 40-ik évében. Fáradhatlak tevékenysége, lankadat
lan szorgalma s körültekintő gyakorlati lángcsze bátran 
megküzdött minden nehézségekkel s akadályokkal. Sok
oldalú, kivált városi tisztségében egész erejét s legtöbb 
idejét igénybe vevő munkaköre, egymástól távol eső két 
üzlettelepének (a nagyszebeni s a kolozsvárinak) vezetése, 
építményei s egyéb nagyobbszerü, hivatásán túl eső üzlet
vállalatai, valóban egy egész férfi erejét kívánták meg, 
hogy mindezekkel sikeresén megküzdjön. S  ez sikerült 
is neki; munkálkodása édes gyümölcsöket teremtett 
számára, s mint naplójából megtudjuk, IS ó i—-18.03 közt 
közel 5000 forintot törlesztett adósságaiból, miről ő, egy 
istenfélő s abban bizó jó keresztényhez méltó eme szavai
val emlékszik meg: «Und cs half Gott in dicsen Jahren 
meinem Fleiss mit scinem gedeihlichen Segen merklich 
aus ; Gott helfe uns ferners».

Pótlólag fel kell említenem, hogy Hochmeister első 
terjedelmesebb könyvjegyzéke nem 1830-ban, hanem már 
1819-ben ily czim alatt bocsáttatott közzé: «Verzeich- 
niss dér verschiedenen Bücher, welche auf Kostcn des 
Martin, Edlen von Hochmeister, k. k. priv. Buchdrucker 
und Buchhandler zu Hermannstadt verlegt worden . .. 
und zu habén sind.a (Kis 8-r., 28 lap). — 1805-ben meg-
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jelent: W olf Andr., Beitráge zu einer historisch-statisti- 
schen Beschreibung des Fürstenthmus Moldau. 2 Theile,
—  1810-ben Dunay Emer., Donatus 1 atino-germanicus.
—  18 13 -ban :  Marienburg L , S., Geographie des Für-
Stenthüms Siebenbürgen. 2 Bande. — Molnár Joh., Deutsch- 
Walachische Sprachlehre. —- 1815-ben:  Albrich Joh. 
K ari, Anleitung zu rechtsbestehenden und den siebenb,- 
sachsischen Municipa Igesetzengemasser Einrichtung schrift- 
licher Aufsátze 11. s. w. — Majd 1816-ban ismét egy 
jeles Transilvanicummal lépett a könyvpiaczra, milden- 
bergi Benigni J. H., Statistische Skizze dér siebenb. 
Militár-Gránzc czimcn; Ugyanez évben egy közhasznú 
gazdasági művet bocsátott ki Marienburg Lukács Józs. 
jeles tollából ily czimcn: Oekonomischer Universalkalen- 
der nach den neuesten Grundsatzen und Erfahrungén im 
(iebietc der zűr Haushaltung gehörigen Pflanzen, Thiere 
und Menschen. —  Az 1817-ik évről álljon itt Albrich 
Károly Ján. tanár műve: Handbuch des sachsischen
l ’rivatrechtes,

Az (Ízlel beléletébcn 1804— 1818  közt nevezetes
• >-1111 11 \ <'I 1.1id11l1.1l Hő. 1805-ben február 24-én 
un rli.ili Mp/tr Frigyes Samu, a könyvkereskedés derék
• iiiinl.alársu, ki 1 789 óta könyvvivői s egyúttal szerkesztői 
mmö .égben érlelemmcl s ritka buzgalommal működött 
ll oldala mellett. Mohr (poroszországi) Königsbcrgből való

hivatására nézve tulajdonképen iró volt s Hochmeister- 
litv. már annál fogva is, hogy szabadkőműves testvérek 
valának, benső baráti viszonyban állott. Halálát H. a 
hatóságnak ekkép jelentette b e : «Der in meinem Hause 
l'reie Wohnung und 200 fl. jahrlichen Geldes-Betrag 
genossen habende Redacteur der in meinem Verlage 
erscheinenden Zeitung,, Fr. S. Mohr, starb den 24. v. M. 
und ist am 26. beerdigt worden». Trausch J. ezen jeles 
férfiút avval tüntette ki, hogy «Schrifsteller-Lexikon»-ába 
(II. 439. 1.) vette fel.
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Az 1809. év egyike a legnevezetesebekuek Hoch- 
meister házának s üzleteinek történetében : megdicsőitette 
s örökre emlékezetessé tette ez esztendőt egy oly nemes, 
magyar hazafiul tettel, melynek nem igen találni párját 
a kereskedelem és ipar, többnyire kislelkü és zsugori 
világában s melylyel háttérbe szorította H: azon külföldi 
könyvárus-Goripheusokat is, kik nagyszerű alapítványokat 
tevének valaha akár köz-, akár könyvkereskedelmi jóté“ 
kony intézményekre. Naplójában ugyanis ezeket olvassuk ‘ 
«Den 15. Február 1809 schenkte ich mein ganzes, zu 
Klausenburg bestandenes, auf 26,000 fi. geschatztes Ver- 
mögen dem dasigen königl. Lyceo zűr Entschadig'ung 
meiner Erziehung im Waitzner adeligen Theresianoa.

Nem lesz érdektelen, minthogy közvetlen bepillan
tást enged tennünk H. fenkölt nemeslelkü gondoskodá
sába s hazafiságába, ha ezen nagyszerű adomány alapít
ványi levelét is közlöm, mely 1809. évi február 15-én 
keltezve igy szól: «Es befallen mich seit einigen Jahren 
öfter den Körper zum Theil schon entnervte Krankhei- 
ten, und die mich heilenden Árzte rathen als wesent- 
liches Heilungs-Mittel Beschránkung meiner viclfachen 
Unternehmungen an. Ich bin daher genöthigt, meine 
Klausenburger Buchdrukerei, Buchbinderei und Buch- 
handlung nebst dér mir huldreichst iiberlassenen reihen- 
weisen Bedienung dér hiesigen hohen Dicasterien aufzu- 
geben ; — damit aber hiedurch weder die eben gedachte 
Bedienung E. H. L. Landesstelle léidé, am wenigsten 
aber die Quelle, möglischt wohlfeiler Erzeugung dér Schul-, 
Erziehungs-, Gébét- und Erbauungs-Bücher versiege, — 
bin ich entschlossen, meine genannte, wohleingerichtete 
Buchdruckerei und Buchbinderei nebst allén beweglichen 
und unbeweglichen Zugehör im Anschaffungswerthe von 
5000 fi. dem dasigen K. Akademischen Lyceo als Grund
inge zűr Errichtung eincs, dér k. Universitats-Buchdruk- 
kerei ahnlichen gemeinnützigen Instituts zu schenken; urn
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jedoch durch die nöthige, aber in dér Folge fruchtbare 
Vervollkommnung des Werkes keinen öffentlichen Fond 
zu bebürden, geselle ich dér Buchdruckerei auch noch 
meine dasige, absonderlich im Fache dér ungarischcn 
Litteratur mit den neuesten Geistes-Produetcn, und in 
Hinsicht des lateinischen, wie auch deutschen Sortiments 
mit den besten wissenschaftlichen Werken gewiss reich- 
haltig . versehene, nach dér neuesten Inventur mehr denn
20,000 Rfl. betragende Euchhandlung  bei, die als 
baares Geld betrachtet werden und unter dér Leitung 
eines, aüs dér Ofner Königl. Universitats- oder dér Wiener
K. K. Staats-Druckerei beizuschaffenden, redlichen Factors, 
dér Gemeinnützigkeit, ohne Beintrachtigung meiner hiesi- 
gen ausgedehnten Werke, oder eines meiner Collégén, 
baldigst reichhaltige Früchte tragen kann. Ueberdies 
besitze ich eine Sarrimlung von mehr denn 3000 Stílek 
Gold-, Silber-, Kúp fér Miinzen u. d. g. Mineralien, dánn 
Conchilien und seltsamen anderweitigen, hierortigen Natúr- 
Erzcugnissen von grossem Werthe, diese unterfange mich 
gleichfalls dem dasigen K . Lyceo, absonderlich dér, 
unter Euer Excellenz (az adománylevél Bánffy gróf, 
erdélyi gubernátorhoz van intézve) entstandenen Eehr- 
kanzel dér Mineralogie und Naturgeschichte zum Anden- 
ken zu widmen. —  Da nun mein Vaterland jenes zahl- 
lose Gute schon seit den Jahren eines ganzen Menschen- 
alters E. E . huldreichst unablassiger Vorsorge dankt, so 
unterfange mich unterchsanigst um Bestattigung meiner 
vorhergenannten Schenkungen und um gnadigste Bestim- 
mung zu bitten, an wein ich die daselbst befmdlichen 
Werke (üzleteket) übergeben, so auch an wem ich das 
Mineralien-Cabinet, — wenn dér Transport gleich mellre re 
Wagen bedarf, in meinen Unkosten — wohlgepackt 
abschicken solí? Durch die huldreich vaterliche Bestát- 
ligung meine sdiesfálligen Vorhabens, gébén mir E. E. 
die von Kindesbeinen an immer sehnlichst gewünschte
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Gelegenheit, meinem Vaterlandc noch bei Lebzeiten, für 
die hohe Gnade dessen, dass ich mit Zurücksetzungwürdí- 
gerer Ansprécher in dér Reibe dér Siebenbürger ade- 
igen Fundational-Genüsser, im Waitzener berühmten 
Adeligen Theresiano mehrere Jahre hindurch erzogen 
wurde, unterthanigst zu danken.s — A  magas guber- 
nium ezen nagylelkű adományt 1809. február 25-én kelt 
decretumával kegyesen s örvendezve fogadván, erről ő 
felsége a királynak is tett jelentést, megjegyezvén Hoch- 
meisternek, miszerint az adományok átvételéről és a 
Lyceumban e czélra berendezendő külön helyiségekben 
való elhelyeztetéséről gondoskodni fog, s megkéri Hoch- 
meistert, hogy az átengedett üzletek háboritlan tovább
vezetéséhez a Lyceum részére egy pár alkalmas szakfér
fiút szerződtessen s Kolozsvárra menesztessen.

íme, igy hálálta meg H. azon jótéteményt, mely
ben őt boldogult királyi jótevője részesitette. Az erdélyi 
szász sarj, kit egykor az erdélyi országgyűlés magyar 
rendei hazaárulóként tűzzel-vassal üldözének, zaklatának, 
kit a kislelkü, hazafiaskodó, garasos aristokratia és a 
németfaló provintiális sajtó mint a magyarellenes szász 
nemzetiségi politikának sajtóival propagandát űző fő fac- 
torának tekintette és declarálta, ime — ez igy szégyp- 
nitette meg rágalmazóit, hogy a magyar haza oltárára 
nagyszerű adományával egyszerre tett annyit, a mennyit 
közművelődési czélokra az idötájt talán egész Erdély 
összes nemessége nem áldozott. — Ily nemeslelkű haza- 
fiúi áldozat nem is maradhatott sokáig jutalmazatlanul. 
Azon általános köztisztelethez, melyben H. polgártársai 
részéről, de messzebb s magassabb körökben is része
sült, már a következő 1810-iki évben ő felsége (a kitün
tetések osztogatásában nem igen bőkezű) I. Ferencz ama 
rendkívüli kitüntetése is járult, melynél fogva az uralkodó 
Hochmeisternek a «Grosse goldene Ehren-Medaillc-t mit 
Oehre und Banda adományozni kegyeskedett, mely H,-nak,
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akkoriban Nagyszeben városa scnátorának s főkapitányának 
(Stadthann)* a városi tanácsbeliek által e czélra rendezett 
külön ünnepélyessége alkalmával mellére lett tűzve, s mely 
kitüntetésének emlékére H. a nagyszebeni ev. gymnasinm- 
nak 1500 forintot, más 1000 forintot pedig egy alapítandó 
tisztviselő özvegyeket segélyző-egylet javára adományozott.

Ez ünnepélyes alkalomkor a nyomda és könyv- 
kereskedés személyzete is meleg ovátiókban részesité 
szeretett főnökét s egy emlékversezetben örökité meg 
a kitüntetet nyomdász és könyvárus messzeható érdemeit.

H. kiterjedt vállalatainak mindinkább kedvezett a 
szerencsés naplójában ez időtájt ezeket olvassuk: (<1804 
—  1809-ig Isten jóságos segedelmével minden vállalatom
ban szerencse és siker mutatkozott, úgy, hogy nemcsak 
adósságaim még fenmaradt összes részét törlcszthetém, 
de daczára annak, hogy számtalan szegényt segélyezék, 
sok lelkiismeretlen, bizalmammal visszaélt pénzkölcsönző
től tetemesen megkárosodám, mégis 22,000 forintot 
tehettem le az állami bankba, a mellett pedig még
10,000 forint készpénz is állott rendelkezésemre. Segits 
Istenem tovább is és adj erőt és kitartást, hogy haladva 
az igazlelküség, emberbarát! szeretet és jótékonyság utain, 
e földön csak jót és hasznosat teremthessek a te szent 
neved dicsőítésére®, Majd az 1 8 1 1 -ik évben, midőn 
egy nagyobbszerü marhaszállitás eredményét könyveié: 
«és mégis (a közjó hasznára esett nagymérvű siker mel
lett)® a jó  Isten nekem is juttatott egy pár ezer forin
tot®. E  helyütt szükségesnek tartom immár röviden meg
emlékezni Ilochmeisternek azon nagyobbszabásu üzletvál
lalatairól, miknek — szép virágzásnak Örvendő nyom
dája s könyvkereskedése mellett —-  foképen köszönhető 
aránylag gyors megvagyonosodását.

* Az akkori szász municipális törvények szerint a közren
dészeti főtisztséggel csakugyan járt a, városi gazdasági ügyosztály 
lanácsnoksága is.
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Hochmeister valóban ritka gyakorlati eszű, helyes 
számitásu s amellett szerencsés kezű ember volt, kinek 
második természetévé vált a vállalkozási kedv, melyre 
különösen mint szülővárosának egyik első tisztvise
lőjének mindig bő alkalma nyílt. Az építkezési kedv, 
melyet atyjától a szebeni állandó színház kiépítésével 
örökölt, élete alkonyáig mindig fokozódott mértékben 
fennmaradt nála s valódi nemes szenvedélylyé nőtte ki 
magát. Telkeket vett s azokon házakat emelt, a város bás
tyáinak helyére vezetése s felügyelete alatt, sőt nagyrészt 
saját költségén is magán- és középületeket építtet, hogy 
azokat aztán adásvevés vagy bérbeadás utján magánosok 
vagy hivataloknak juttassa. — 1802-ben, midőn Erdély 
marhaállományát dögvész pusztította s a hús ára roppan
tul felszökött, a közel Moldvaországból nagyszerű marha- 
szállitmányokat eszközölt. — Majd a városi nagyterje- 
delmü őserdőségeket vette bérbe és nagyszabású fa-usz- 
tatójával olcsó fával látta el a közönséget, katonaságot 
és a hivatalokat. — Közben a város majorjait, földeit, 
malmait (ezek közül egy papirm alm ot is) bírta bérben, 
s ámbár a szervezeti szabályok már akkor is eltiltának 
minden városi tisztviselőt az ilyféle vállalkozásoktól, Hoch- 
meisterrel szemben a hatóság szívesen tett kivételt, mert 
meg volt győződve már, miszerint Hochmeister kezeiben 
s bérletében a városi vagyon csak szaporodik ; a majorsá
gok s földek a legjobb miveltetésben részesültek s virágzó 
állapotban tartattak, valamint tudva volt az is, hogy H. 
azon haszonból, melyet neki e bérletek az ő fáradozása, 
bölcs vezetése mellett hajtottak, mindenkor egy jó részt 
szokott a közjónak juttatni. — Mindezen vállalatok, mik
nél Hochmeistert első sorban mindig a közjó, városa csi- 
nosbulása, lakosainak boldogulása vezérelte, első sorban 
segiték őt megvagyonosodásában. Csupán hivatásos üzle
teinek, u. m, nyomdája s könyvkereskedése egyedüli 
segítségével bizony aligha bírta volna H. valaha azon
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tetemes eredményeket elérni, miket már az 1809-ik eszten
dőben bejegyzett naplójába.

Polgártársai s a magasabb hivatalos körök bizalmá
nak s nagyrabecsülésének további jelét tapasztalta Hoch- 
meister 1811-ben , midőn városi s a szebeni szék birá- 
jává választatott meg. Nehéz idők valának azok, mert 
akkor javában folyt már a francziák elleni háború, mely
hez Erdélynek is hozzá kellett járulni nehéz vér-és pénzbeli 
adójával. H. e nehéz időkben rendkivüli szolgálatot tőn az 
államnak; erélyes intézkedései s közreműködésével egye
bek közt rövid pár hét alatt alakult az erdélyi szászok 
önkéntes vadász-zászlóalja, melynek felszerelése s eltartásá
hoz sajátjából 6000 írttal hozzájárult. — Az 18 15 . évi 
éhínségben is kitűnt hathatós működése, midőn a nyomor 
enyhítésére közel 20,000 köböl kukoriczát vásároltatott 
össze s a szegények közt olcsó beszerzési áron, vagy 
ingyen adományképen osztatott el. Az 181-3/14-ben 
Erdélyben dühöngött pestiskor ismét H. volt az, ki úgy 
a hivatalos intézkedések gyors és bölcs megtételével, mint 
nemkülönben jótékonysági működésével városa és hazá
jának sok jó  és üdvös szolgálatot tőn. E  hivatalát 1 8 1 8-ig 
viselte H., a mikor ismét egy fokkal emelkedett fényes 
pályáján.

De térjünk közben ismét vissza H. üzletéhez és 
kiadói munkásságának folytatólagos méltatásához, melyet 
egyúttal be is fejezünk. Mint láttuk, H. kiadói iránya 
tulnyomólag tudományos és ismeretterjesztő vala, s ebben 
hazája, Erdélynek földrajzi, statistikai s történeti, vala
mint jogviszonyainak ismertetése képezi a főirányt. De e 
mellett a népies irodalmat, a közhasznú ismereteketter- 
jesztő irányt sem hanyagolá el s kiadványai közül ennek 
is széleskörű nyomait látjuk. A  tanirodalmon kívül, mely
nek kiadására különös szabadalma volt, képviselve láttuk 
a naptár-kiadást, a ponyvairodalom némely jobb, a kor
szellem igényeihez mért czikkeit és a közélet mindennapi

Magyar könyvker. egyl. évkönyve V III. évf. C
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szükségleteire szánt házi, gazdasági, technikai s jogi 
kisebb-nagyobb népies kiadványokat, a Diensbotenord- 
ming-tól át az Insekten-Vertilger, Branntwein- und Essig- 
fabrikant, Strassenbau, Kellerwirthschaft-on. egész az 
erkölcsnemesitő iratokig, nem is szólva azon számtalan 
alkalmi nyomtatványokról, úgymint emlék- és gyászbeszé
dekről stbbiről, mik akkor özönivel jelentek meg a 
könyvpiaczon nemcsak a külföldön, de nálunk is. Sőt, 
hogy többet mondjak : Hochmeister még mint iró és 
szerkesztő is ráért működni széleskörű roppant elfoglalt
sága mellett, itt is csak úgy követvén kiapadhatlan tett
vágya nemes ösztönét, mely mindenekelőtt embertársai
nak s á közjónak használni ismerte egyetlen föladatá
nak, czéljának, mint tévé ezt köz- és magán-életének 
minden egyéb alkalmánál. Bírunk az ő tollából egy «Brief- 
steller»-t für allé Menschen, mely 1810-ben már 3-ik 
kiadását é r te ; egy «Taschenbuch-ot für Handwerker 
und Künstler, welches lehrt, wie junge Leute es anfan- 
gen rnüssen, ihr Glück zu machen. Nebst Briefsteller 
und Liedersammlung.» (18 14 . 12-r. 168 lap.) «Unter- 
richt für Bürger und Ortsbewohner, über die dér Regie- 
rung, dem Vaterlande, den Mitbürgern und sich selbst 
schuldigen Pflichten u. s. w. Zugesetzt sind lehrreiche 
Winke zűr zweckmássigen Lebensweise und Abwendung 
einiger Lebensgefahren». (1832. 70 lap.) Faüzlete érde
kében kiadott: «Ausführl. und leichtfassl. Anweisung,
wie Waldungen gepflanzt, erhalten und wirthschaftlich 
benützt werden können. Nach Theod. Theuss.» (1835. 
99. lap); «Der unfehlbare Raupen-, Insekten- und Wür- 
mer-Vertilger u. s. w. (1836. 72 lap.); «Der verstan- 
dige Hausschreiber nach den neusíen Gesclnnack, alsBrief- 
fertiger und Geschaftsmann» u. s. w; (1836. 120 lap); 
«Anweisung zum Briefschrcibeno (1802. 164 lap.) 
Kiterjedt nyomdájában Hochmeister maga a corrector ; 
lapjánál a szerkesztőség egy részének gondja őt terhelte
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és a mint Ballagi Aladár többször idézett nyomdászat
történeti művében is részletesen olvassuk, még az apró
lékos munkákkal (ivhajtogatással) is, alkonyaikor —  
ügyes-bajoslcodni szeretett, jó példával szolgálván azzal 
is nyomdája személyzetének. Mindamellett H. sem üzleti, 
sem családi s legkevésbé külső társadalmi életében nem 
tartozott ama «nyárspolgárokhoz», minők sorába őt Bal
lagi ur nagyon elhamarkodva helyezi. Az ő fenkölt, 
nemes lelke, erőteljes ambitiója, de főképen fényes sikerei 
és nagyszerű áldozatkészsége Hochmeistert még a nem 
mindennapias polgároknál is sokkal magasabb polczra 
helyezik. — Mint kiadó is kora szinvolanán áll s Magyar- 
ország akkoriban csak az egy Trattner János Tamást, 
mint nyomdászt és kiadót, Hartleben Konrád Adolffal 
együtt bírta helyezni méltó versenytársul Hochmeister 
oldala mellé. —- Az 1813-ban megielent (általam már 
megemlített) «Geographie Siebenbürgens» Mildenbergtől, 
kiadói nemes ambitiójának félreismerhetien jelét tünteti 
fel. E  mű kiadására Hochmeistert egyenesen Bánffy 
gubernátor szólította föl igen hízelgő leiratban és H. nem
csak hogy vállalkozott a két kötetes, 43Y2 ívre terjedő 
munka kiadására, hanem szerzőjének saját jószántából 
«nach dér Weise meiner auslander Collégén — vála
szolja Bánffynak — für jeden Druckbogen 4 fi. C.-S. 
(Cassen-Scheine) als Honorárium»-ot ajánlott föl és 10  
tisztelet-példányt bocsátott rendelkezésére. — Már ezen 
egy példa is jellemzi H.-t, mint kiadót a legelőnyösebben.

Ámde e téreni tevékenysége az 1827/8 utáni idők
ben szemlátomást hanyatlani kezdett. Rendkívüli hivata
los elfoglaltsága, munkásságának physikai fáradozásai és 
küzdelmei, melyekkel nemes önfeláldozásában oly sokáig 
vétett saját maga ellen, már 1806 óta gyakoribb súlyos 
betegségbe sodorta Hochmeistert s herkulesi szervezetét 
komolyan megrongálta. A - Nem csoda tehát, ha mint 
kiadó is megszorító tevékenységét, mihez járult különben
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azon jelenség is, hogy az Erdélyben a múlt század végén 
oly szép lendületnek indult irodalmi mozgalom tüze a 
bekövetkezett mostoha idők borús hidegségén mindinkább 
el-elaludt s jelesebb irodalmi vállalatok megindítására 
kedvezőtlenné vált. Ezek szolgáljanak magyarázatául 
annak is, hogy Hochmeister 1 8 18-tól 1837-ig (haláláig) 
terjedő kiadványainak felsorolását rövid pár sorban foglal
hatom össze s fejezhetem be. Kiválóbb kiadványai a jel
zett időből a következők: Molnár Jánostól: ccDeutsch und 
wallachisches Wörterbüchleins (184 lap); 1824-ből: Eder 
Józseftől: «Erste Anleitung zűr Kenntniss von Siebenbür- 
gen» ( 1 16  lap); 1828-től 1837-ig két újabb német erdélyi 
helyi érdekű naptárvállalata. —  1830-ban indította meg 
saját szerkesztése mellett némely általános érdekű törvé
nyek és rendeletek gyűjteményes kiadását ily czimen: 
«Sammlung einiger Verordnungen, dérén Kenntniss jedem 
Staatsbürger unentberlich ist, u. s. w. Bd. I. (333 lap); 
e gyűjteményből (Credner szerint) 1841-ig  4 kötet jelent 
m eg; negyediké azonban csak 1841-ben H. halála után 
látott napvilágot. 1832-ben egy hasonló törvénygyűjte
ményt bocsátott közzé : «Sammlung aller vöm Jahre 1 795 
bis 1805 fúr die sachsische Nation in Siebenbürgen erlas- 
senen Regulativ-Vorschriften u. s. w.» Záradékul Hoch- 
meisternek egy magyar kiadványát igtatom ide, az 1837. 
évi erdélyi országgyűlés jegyzőkönyvének ivrétü s 
Crednernél 10  tallér áron szereplő impozáns kiadását, 
mely zárkövül szolgáljon Hochmeister 50 éves kiadói 
működésének messzeható, áldásdús és sikerekben úgy, mint 
csalódásokban is részesült kimagasló épületének, melylyel 
maradandó emléket emelt magának a magyar- és erdély- 
honi nyomdászat és könyvkereskedelem történetében.

Ismét Hochmeister életiróját és atyja naplóját 
követve, minthogy Erdélynek az idei általános szerencsét
len anyagi helyzete (dögvész, pestis, éhínség, majd száraz
ság és rósz termő esztendők a háborús időkkel egye-
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temben) okvetlenül kellett, hogy fölötte káros befolyás
sal legyen Hochmeister üzleteire és vállalataira is, az idők
ből eleinte vajmi kevéssé biztató és örvendetes feljegy
zésekkel találkozunk. Az 18 15 . és 1 8 1 6-dik esztendőről 
olvassuk: «Die Wirthschaften gingen schlecht und ich 
musste an 8000 fi. zusetzen; mán wird auch altér und 
kann nicht mehr so gut sorgen; 18 17  ging die Wirth- 
schaft auch passiv. Dér Drang dér Theuerung war sehr 
gross und ich wurde veranlasst, verschámte Armuth mit 
mehr als 3000 fl. zu unterstützen.» —  1 8 1 8-ban súlyos 
veszteség érte Hochmeistert, mely az amúgy is gyengél
kedő férfiút testben, lélekben igen érzékenyen sujtá. — 
Ez év október 30-án halt meg szeretett hitestársa, kivel 
32 évig élt a legboldogabb házasságban. — Megható 
színekben festi naplójában e csapást, mely őt leghivebb 
élet- és legbuzgóbb munkatársától fosztotta meg.

Ez alkalommal családi örökösödési egyezmények 
alapján boldogult neje testvérének 24,000 forintot szolgál
tatott ki vagyonából. Ez időbe esik azon intézkedése is 
az életkedvében megzavart Hochmeisternek, hogy gond
jain könnyítendő, nyomda- és kiadó-üzletét elválasztá a 
könyvkereskedéstől («ich trennte meine Druckerei und 
Buchhandel-Geschafte») — mondja naplójában, mely 
utóbbit aztán bizonyos bérleti föltételek mellett átruházta 
másra, mit azonban nemsokára keservesen megbánni lett 
oka. — 18 18  és 1819-hez a naplóba ezeket jegyzé be: 
«Druckerei, Buchhandlung, Holzschlag u. s. w. gingen 
recht passivB. Majd 1820-hoz: «Ging Alles passiv», de 
már 18 2 1-re ismét egy kissé lengdüíetesb üzletmenetei 
eredményét jegyzi be, midőn ezt ír ja : «Im Jahre 18 2 1 
ging die Buchdruckerei sehr gut, ich war auch in Pests 
és még jobb eredménynyel zárja le könyveit 1822-ben, 
midőn följegyzi: «Die Wirthschaft ging gut; ich legte 
4000 fl. conv. Mze. beim Staate an, und war auch in 
Wien.» Ezen pesti és bécsi utjával kétségkívül üzleti
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ügyeknek elintézését köti össze s hihető, hogy mindkét 
könyvárusi központot talán épen a leszámolások szemé
les lebonyolitása érdekében látogatta meg. — Az 1824-iki 
év ismét nagy .kárt hozott Hochmeisterre, habár , csak 
anyagit, de az ő nemes lelkét a megcsalatott bizalom 
fájdalma mélyen sebzé. A  könyvkereskedést bérlő ügy
vezetője közel 10,000 frt erejéig károsította meg Hoch- 
meistert lelkiismeretlen s hűtlen sáfárkodásával. Naplójá
ban ez esetről — ismét elég jellemzően — csak ennyit
olvasunk: <<1824 nahm ich vo n ........... die Buchhandlung
im Mai zurück und wurde von dicsen unredlichen Mann 
beinahe um 10,000 fl. betrogen, weil er mir an Stelle 
meines guten Sortiments, Skarteken übergab. — ín 
meiner übrigen Wirthschaft ging’s ganz beschránkt, doch 
legte ich 2000 fl. conv. Mze. beim Staate ein». — Vájjon 
Hochmeister maga csak pontok által, a gonosz tettes nevé
nek elhallgatásával jelezte az őt ily rutul megcsalót, vagy 
pedig életiró fia tette ezt, meghatározni nem birom ; de 
tette ezt bármelyikük, nemes szándékuk, mely őket arra 
készteté, a történeti hűség szempontjából fájlalandó, de 
a közmorállal és Nemezissei szemben nem is helyesel
hető : hadd tudná legalább az utókor, hadd tudnánk mi 
ama hálátlan gonosztevő nevét, ki egykor a főnökök leg- 
emberségesebbjét, legnemesebbjét ily rútul és ily jelen
tékenyen megkárosította!

Még ennél érzékenyebb veszteségről is tesz jelentést 
a napló 1826-diki följegyzése: <<1826, den 6. August 
brannte . . . . .  mein schönes Theater ganz zu Asche. Ein 
grosses Unglück, denn die neue Aufführung kostet mich 
mein erspartes Vermögen . . . . .  indessen: Muth macht 
alles gut!» és csakugyan már aközetkező év följegyzései 
mondják: «Am 1. Marz 1827 stand das Theater in neuem 
Glanz hergestellt mit einer ununterbrochenen persönli- 
chen Kraft-Anstrengung und Geldes-Auslage von 17,000 
fl. W. W. (schein pértzbenj. Gott bewahre mich vor
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fernerem Unglückb) É s a jó  ég meghallgató fohászát. 
Szenvedett anyagi kárait busásan fizeté vissza az 1828. 
esztendő, midőn ez örvendetes eseményt jegyzé föl H . : 
<<1828 gewann ich in dér Schönwald’schen Herrschafts- 
Lotterie 200.000 fl. W. W. (80.000 forint p. pénzben, 
vagyis 84.000 frt osztrák értékben). Gott láss mich und 
tneinen Kindern solche (az összeget) zum Nutzen des 
Vaterlandes verwenden!» Mily szép, mily dicső szándék ; 
mily ritka nemeslelküség és hazaszeretet I

De kövessük Hochmeistert fényes köztisztviselői 
pályáján is tovább. Annyi sok irányban kifejtett ritka buz
galma munkásságának s áldásdús tetteinek leírásával szinte 
elfelejtettem fölemliteni, hogy H. mindezekért magas jóaka
rója és tisztelője, Bánffy gróf gubernátor ajánlására 0 
felségétől, az iránta mindenkor kegyelmes I. Ferencz 
királytól már 18 13-d ik  évi junius havában, — amint nemesi 
levelében ki van emelve : — obokros érdemeiért, hazája 
s uralkodójának tett számos jó  szolgálataiért)) az erdélyi 
m agyar nemességgel lett megadományozva; de bár ő 
azóta folyton élt nemesi jogával, neve elébe tévén az 
«Edler von» preadicatumot: Erdélynek akkori politikai 
viszonyai közt számos éven keresztül alkotmányos ország
gyűlés nem tartatván, nemesi levele csak 29 év letelte 
és halála után, az 1842-iki országgyűlés alkalmával hirdet- 
tetett ki és igtattatott törvénybe.

Ennyi érdem cs kitüntetés mellett Szeben város polgár
sága nem választhatott Hochmeisternél tekintélyesebb, dere
kabb és érdemesebb férfiút a maga élére, midőn 1 8 1 8-dik 
évi ’j anuár 3 1 -én öt tiszteié meg a polgármesteri díszes 
hivatallal, mely akkor, a municipális rendszer csorbítatlan 
szervezetének idejében a maihoz képest sokkal tekintélye
sebb és befolyásosabb vala, miután a politikaival együtt 
a bíráskodási legfőbb hatalmat is Szeben városa és egész 
széke területére adta közébe. — «Finis coronat opus!» 
Ezeket jegyezte az uj polgármester ez eseménynek hű
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naplójába tett beigtatása mellé s tehette ezt az önmegelége
dés büszke érzetével; mert hiszen ő nem származott sem egy 
régi szász patriciusi, sem egy traditiós tisztviselő családból, 
hanem csak egy polgári iparos és kereskedő fia volt, ki, 
a mivé lett, senki másnak, csak önönmagának köszönheté, 
s kinek még hitére nézve is erős oppozitióval kelle meg
küzdenie : a szász nemzetség lutheránus zöme ellenében.

Itt az ideje és helye annak is, hogy elmondjam 
Hochmeisterről azon véleményemet, melyet magamnak 
életirója nyomán alkottam arra nézve, a mi az ő politi
kai álláspontját és hitvallását illeti. Már életrajzom elején 
czéloztam és utaltam erre, midőn az uralkodóház akkori 
erdélyi politikájával hoztam összefüggésbe az udvarnak 
a Hochmeisterekkel szemben mindenkor tanusitott leg
kegyelmesebb jóindulatát. Igenis, mindkét Hochmeisterre, 
de különösen az ifjabbikra nemcsak culturális és köz- 
művelődési mis sió bizatott, midőn eíeintén nyomdai pri
vilégiumot, majd könyvkereskedési engedélyt nyerének 
s az uralkodóknak fokról-fokra élvezék gyakori kegyét 
és támogatását, de bizatott rájuk politikai feladat is, 
mely állott ugyancsak a sajtó- és irodalom-terjesztés hat
hatós segítségével az akkori ausztriai politikának és dynas- 
tikus aspirátióknak hathatós támogatásából. — Nem lehet 
tehát Hochmeisterünket képzelni másnak, mint uralkodó
jához leghívebb, legloyálisabb alattvalójának, kit már a 
háladatosság maga is rendithetlen hűséggel és odaadással 
bilincselt a dynastiához. De hogy ugyancsak föltétlenül, 
puszta eszközként és vakul annak politikájához is ? ezt 
annyival is inkább kétségbe merem vonni, miután Hoch- 
meistert, az önérzetes, független embert a felvilágosodott 
szellemet, a buzgó szabad-kőművest és a saját erejéből 
s valódi érdemei után oly magasra emelkedett honpolgárt 
az ő szavaiból és tetteiből oly oldalról volt alkalmunk meg
ismerni, mely bizonyossá tesz róla, miszerint mindenkor 
és minden alkalommal módjában volt praktikus eszével
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s tapintatos eljárásával összeegyeztetni az udvar és poli
tikája érdekeit az ő saját egyéni meggyőződésével, vala
mint embertársai és szőkébb hazája érdekeivel —  oly
annyira, hogy midőn tisztviselői kötelességének tett eleget, 
vagy ha akár a szász nemzetiségi politika hivének is 
vallá magát, de a fölfelé gravitáló servilismust, a szűk
keblű nemzetiségi pártgyülöletet s legkevésbé az emberi 
jo g o k : a test és szellem valódi szabadsága ellen hata
lomra törő autokratikus törekvések elősegitőjét benne 
sehol fölfedezni nem bírjuk. Az ő politikai hitvallásának 
szilárd alapja tehát inkább kozmopolita és mégis deistikus 
tulsulyávál, minden irányban igazságos és méltányos, 
egy szóval inkább demokratikus jellegű s tisztán humánus 
irányú vala ; ez vezérelte egész életét, minden tetteit és 
ezzel megfelelt ő missiójának, de megfelelt önmagának 
és az emberiség nemes törekvéseinek i s ! — É s hogy 
végre magyarellenes sem vala politikája és érzülete, ezt 
bizonyítják magyar kiadványai, melyeket csak a hon
szeretet képes letenni a haza szent oltárára.

Polgármesteri s egyszersmind a szász grófi helynök- 
ségi hivalalát H. páratlan buzgalommal és bölcseséggel 
1 8 18-tól egészen 1829-ig, tehát 12  éven át viselte. —  

De a 44 évi közpálya nehéz gondjai s emésztő fáradalmai, 
melyek közben többször súlyos betegségekbe esett —  
ugyancsak túlfeszített, ügybuzgó s önmagát megtagadó 
hivatalos munkássága folytán, mint nemkülönben az idők 
folyamán politikai és administrativ téren bekövetkezett 
változások, melyek törvényhatósága körében is szolgál
tattak okot némi meghasonlásra, elvégre arra az elhatá
rozásra bírták az akkor már élete 63-ik évében álló 
Hochmpistert, hogy fényes hivataláról lemondjon és élte 
végidejét egészen családjának, építményeinek és üzleteinek 
szentelje. Lemondását, mely egyszersmind az őt megillető 
nyugdíjra is kiterjedt, a király csak vonakodva fogadta el 
és mikor őt végre mégis fölmenté hosszú, fáradalmas köz-
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szolgálatától s áthelyező olyannyira kiérdemelt nyugalmába, 
legmagasabb elismerésének azzal adá kifejezését, hogy 
Hochmeistert királyi belső tanácsosának nevezte ki — a 
szokásos dijak elengedése mellett. Szeben városa azonban 
nem hagyta végleg távozni szeretett főtisztviselőjét, hanem 
a tanácsban életfogytáig tiszteletbeli ülést és szavazatot 
biztosított neki, mit ő hálásan el is fogadott és továbbra 
is tevékeny részt vett szülővárosa és a szék minden fon
tosabb ügyleteinek elintézésénél mindaddig, mignem vég
képen kiszólittatott földi pályájából. — És evvel bevé
geztem e dicső férfiú közpályája leírását. Oly pályát, 
melyet annyi változatlan dicsfénynyel bejárni csak kevés 
halandónak van a sorstól megengedve. És ha meggon
doljuk, hogy e férfiú majdnem 50 éves közpályáján azon
felül szüntelenül a mienk, a magyar nyomdászat és könyv
kereskedelemé is volt végnapjáig, jól esik nekünk is e 
dicsfény, mely büszkeséggel tölti el keblünket és szövét- 
neket gyújt számunkra, mely világítson példakövetésünk 
ösvényén. — Őt, a nagy férfiút elérni nem fogjuk — de 
minden erőnkből követni őt, ez legyen mindnyájunknak 
komoly törekvése 1 — — —

Már csak kevésből áll az, a mit Hochmeister üzletei 
beléletéből s vagyoni körülményeiből el fogok mondani; 
ez pedig kiterjed 1829-ben történt nyugalomba lépésétől 
egészen 1837-ben bekövetkezett haláláig és rövid 8 év 
eseményeire szorítkozik.

Kit, mint Hochmeisterünket láttuk, kora ifjúságától 
fogva, csak a munka, a hasznos termelés és fáradozás 
szolgálatában, ki sem a társas közlekedésnek, sem a szó
rakozásnak nem volt barátja soha, hanem higgadt, szá
mitó s praktikus természetével csak komoly közhasznú és 
életbevágó irányt követett s csak a munkásságban kereste 
az élvezetet is : ettől távol állott még a gondolatja is annak, 
hogy nyugalomba helyezkedése után csupán tétlen csönd
életet éljen. S igy élete utolsó éveiben is végnapjáig lát-
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juk őt mint számonkívüli városi tanácsnokot a közügyek 
élén működni, gazdaságait művelni, épiteni s nyomdáját, 
valamint könyvkereskedését vezetni. Sőt épen élete ezen 
utolsó korszakában lelke és éltetője vala gazdaságainak 
s üzleteinek, miknek most, a hivatalos terhektől menten, 
egész idejét és erejét szentelheté. Szokott serénységgel, 
de előrehaladt korához s egészségi állapotához illő önmeg- 
kiméléssel vezeté ezentúl üzleteit; itt-amott majd saját, 
majd kedves neje egészségi állapotának, vagy csak az 
üdülés kedvéért fürdőre is utazgatván, hathatósan támo
gatva s távollétében méltóan képviselve közben megem- 
beresedett kedves Binder Ferencz mostoha fia által, ki 
a huszas években az ő keze alatt tanulta ki a könyvke
reskedelmet s miután 18 25/26-ban nagyobb tanulmány- 
utakat is tőn Becsben, Velenczében és Németországon, 
onnan visszatérve, Hochmeister mellett foglalt helyet az 
üzletben. A  könyvkereskedésben akkor aránylag csak cse
kély számú segédszemélyzet végezte az alantosabb munká
kat, de a nyomdában egy nagyobb számú jól iskolázott 
munkásnép állandóan kereste kenyerét. Az üzlet beléle- 
tére nézve ezen utolsó korszak alatt sem H. naplójában, 
sem életiró fiánál nevezetesebb eseményekről említés nem 
találtatik. Az idők akkortájt egyáltalán kedvezőtlenek való
nak : az ipar és kereskedelem mindenütt pangott, részint 
a politikai viszonyok súlya, részint az országszerte dühön
gött nagy cholera-járvány pusztításai alatt. Ily körülmények 
közt kiadói tevékenységét is mindinkább megszoritá H. 
és élete ezen utolsó korszakában — mint már láttuk — 
kiadványai már csak gyérebben foglalkoztatták különben 
fennakadás nélkül működött sajtóit. —  A  jó  szerencse 
ez időben is, bár szeszélyesen, kedvezett Hochmeisternek. 
1833-ban Ugyanis egy ezüst-sorsjátékon ismét nyert
24.000 váltó frtöt (10,080 irtot o. ért.-ben), csakhogy ez 
egyszer a szerencse egy kis bajjal is járt, mely jóval 
megapasztá e nyereményt. A  könyvkereskedés egyik segéde



XLIV A KÉT HOCHMEISTER.

(nevét nem örökítette meg a krónika), kire a sorsjegyek 
bizományi elárusitása volt bízva, elmulasztó ugyanis az el 
nem kelt 800 darab sorsjegynek idejekorán — a húzás 
előtt —- való visszaküldését és igy nem is csoda talán, 
hogy annyi sorsjegy közül ama jelentékeny nyeremény 
esett is Hochmeisterre. — De egy, bár csak halála után, 
örököseire fölötte hátrányos üzleti eseménynek az előjátéka 
is játszódott le ez időben. A  megváltoztatott állapotok 
Erdély kormányzásában H. üzletére sem maradtak hatás 
nélkül. így 1833-ban a magas gubernium azon körül
ménynél fogva, hogy a kolozsvári kir. lyceum nyomdája 
már 1 81 5 óta az iskolakönyvek nyomtatására egy kizá
rólagos királyi szabadalomnak volt birtokában, Hochmeistert 
nyilatkozattételre szólitá föl, adná e lő : milyen iskola
könyvek, micsoda szabaditékok alapján és mily árakon 
nyomatnak nála? —  H. e hivatalos felszólításnak meg
felelve, ezeket adá elő : 1. miszerint ő az 1799-ben Kolozs
várit létezett nyomdáját s könyvkereskedését oly czélból 
adományozta akkor a kir. lyczeumnak, hogy ez a közép- 
is i olákban használtatni szokott latin könyveket a tanuló
ifjúság könnyebbitésére mérsékelt árakon nyomtassa ; — 
az elérni iskolakönyvek nyomtatását ő azonban, az aján
déklevél értelmében és ennek tanúsága szerint, magának 
tartotta fö n n  és ezeket nyomtatja most is, azon magas 
helyről jött megszólítással, hogy minden ivét csak egy 
krajezárban számíthassa, és egy könyvet sem adhasson 
ki az iskolai felügyelőség tudta s engedelme nélkül; —
2. hogy boldogult édes atyja már 1777-ben egy, a guber
nium levéltárában található legmagasabb udvari rendelet 
alapján nyerte meg a kizárólagos szabadalmat az elemi 
iskolakönyek jutányos árak melletti nyomtatására, s hogy 
az ezen szabadalomhoz kötött feltételeknek mindenkor a 
legpontosaban felelt meg. Erre a gubernium Hochmeistert 
aztán 1833. évi október hó 30-áról kelt magas rendele
tével az 1777. évi aug. hó- 13-diki keletű részentes (Pár-
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ticular) szabadalmában az elemi iskolakönyvek háboritlan 
további kiadhatására nézve megerősítette ugyan, de ennek 
élvezetében épen csak H. haláláig maradt a czég, mely
nek bekövetkeztével (1837-ben) a kolozsvári lyczeum igaz
gatósága — elég nem szépen és nem méltányosan, hat
hatós jóltevőjének örökösei irányában —  hivatkozással az 
ő egyetemleges újabb keletű szabadalmára, az addig csak 
Hochmeistertől kiadatni szokott elemi iskolakönyveket is 
legott kezdte nyomatni. Es a gubernium úgy, mint szin
tén az erdélyi udvari kanczellária is a kolozsvári k. lyczeum 
javára döntötte el ez ü gyet; sőt egy, az örökösök által még 
ezen 1837-dik évben O felségéhez, I. Ferdinánd czászár- 
hoz benyújtott kérelmével sem változtatott már a dolgon, 
miután a legmagasabb határozat azt parancsolá, miszerint 
a lyczeum 1815-dild  szabadalma érvényben tartassák, a 
Hochmeister örököseitől pedig az elemi iskolakönyvek 
összes készletei a rendes tiszta árban a lyczeum által 
vétel utján váltassanak meg, egyúttal meghagyatván H, 
örököseinek, hogy ezentúl semminemű katholilcus elemi 
iskolakönyveket ne nyomtassanak többé nyomdájukban.

Elmondom itt még azokat, mik Hochmeister üzle
teinek hatáskörére és összeköttetéseire tartoznak. — 
Mint láttuk, Hochmeister eleinte, midőn boldogult édes 
atyja tetemes adóssággal is terhelt örökébe lépett, fiatal 
erejének egész hevével, kitartása és lankadatlan szorgalma 
egész súlyával szentelé magát üzleteinek s oly expansiv 
munkásságot fejtett ki, melynek gyümölcseivel aránylag 
rövid időn sikerült neki üzleteit nemcsak az adósságok 
terhe alól kiszabadítani, hanem szép lendületnek s virág
zásnak is vinni azokat. Nyomdájában 7 sajtó működött 
szünet nélkül, saját kiadványait, szapora iskolakönyv-válla- 
latát, továbbá a dicasteriális és más hivatalok nyomtat
ványait s végre az akkor úgynevezett «váltó munkákat* 
állitván elő, miknek utóbbjai közt az elvállalt idegen mun
kákat (Frimarbeit), vagy mai nevezet szerint az accidentiákat
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kell értenünk. — Könyvkereskdésének. eleintén a vásárba 
já rá s  volt az éltető eleme, forgalmi eszköze pedig az áru
csere, mint akkoriban a könyvkereskedés üzletének egy
általában divatos módja. Későbben, mikor az általános 
közlekedési viszonyok mindinkább kifej leni kezdőnek s 
honi könyvkereskedelmünk is a németek mintájára kezdett 
átalakulni, szervezkedni s megszilárdulni, midőn azon felül 
e közben vagyonra is tett szert, Hochmeister már nem 
szorult ama fáradalmas üzletvitelre, s a vásározást abban 
hagyta. De hogy a helyett a kereskedelem központján, 
Pesten bizományost fogadott, vagy raktárt állitott volna, 
arra nézve — fájdalom — semmi adataink nincsenek, 
bár alig tehető fel, hogy H. mint körültekintő s eszélyes 
könyvkereskedő és kiadó ne használta volna föl mindazon 
conjuncturákat és forgalmi eszközöket, melyek segítségével 
kiadványainak tágasabb téren is, Magyarország fő piaczán : 
Pesten ne szerzett volna minél nagyobb kelendőséget. 
Annyit azonban biztosan tudunk, hogy Bécsben már a 
huszas évek elejétől fogva volt rendes bizományosa, Gerold 
Károly, személyes barátja személyében. Hogy — mig 
élt — Lipcsében is képviseltette magát, illetve a német össz- 
könyvkereskedelemmel is állt volna közvetlen összekötte
tésben, arra egyenesen tagadólag felel úgy a Müller, stutt
garti könyvárus által már a huszas évek óta folyton meg
jelenő (cFirmenverzeichniss derjenigen Handlungen, welche 
in Leipzig Commissionare haltén etc.», mint nemkülöm 
ben Schulznak 1834 óta évente megjelenő ismert «Adress- 
buch»-ja is. De ezen nincs mit csodálnunk, ha meggon
doljuk, hogy a különben ambitiósus Hochmeister, mint 
takarékos és számítani tudó üzletember nem is vágyhatta 
ezen directe összeköttetéseket, szemben azon roppant 
költségekkel s koczkázattal, nielylyel járt akkoriban a kül
földdel való directe összeköttetés.

Mint tudjuk, Hochmeistert rendkívül erős, sz ív ó s  

s egészséges szervezettel áldotta meg a természet, Ámde
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szintoly titáni lelkiereje, tettvágya s önmagát megtagadó 
munkássága utóvégre megtöré benne a physikai erőt. 
Már 1808-ban, midőn egy fáradalmas hivatalos kikülde
tés alkalmával súlyosan megbetegedék, veszedelmes tüdő
baj alakjában ott maradt szervezetében a halál magva, 
mely ellen csakis szívós természete s lelki ereje több
kevesebb sikerrel védhette meg őt élte hosszú folyamán. 
— 1820-ban ugyancsak túlfeszített mukássága ismét
betegágyra terítette s azóta baja chronikussá vált, ismét
lődvén gyakori köhécseléssel, sőt néha vérhányással is. 
De ő mind a mellett csak folytatá a harczot a szerveze
tét egyre pusztító bajával s megtagadva önmagát, folytatá 
túlfeszített munkásságát is, élete utolsó évéig, miglen 
1832-ben egy nagyobbszerü építkezés következtében ismét 
ágyba került. De ő ezt kiheverte s már 1833-ban Bécsbe 
kísérte föl akkor még egyetlen fiát, hogy ezt a There- 
siánumnak adja át nevelésre. Kedves «Hausbuch»-jának 
utolsó feljegyzése ez: (<1835, den 17 . August wurde ich 
vvieder heftig krank und konnte bis zum 4. Marz 1836 
nicht aus dem Hause gehens. Mindamellett csak buzgól- 
kodott, fáradozott tovább s habár 1836. évi ápril havá
ban ezeket írja fiának Bécsbe: «Ich erhole mich wirklich 
rechtschwer;selbst meineLieblingsbescháftigung, dasBauen 
hat mich nicht restaurirt. . . .  mein Husten hat sehr 
zugenommens, a jobb évszak beálltával jnégis'ismét jobban 
lett. Azonban ez év nyarán egy bécsi utjából hazautaz- 
tában, csak ismét rosszabbra fordult az állapota s midőn 
a szünidőket otthon töltött theresiánus fia Bécsbe tért 
vissza, tőle már az életre örök búcsút von beteg édes 
atyja. 28 éve volt már, hogy küzködött bajával, mihez az 
utóbbi időben még hozzájárult több, neki drága ember 
elhunytén érzett ideg- s lelketrázó fájdalma. S  daczára 
ennek, még ez év deczember havában ezeket írja bécsi 
fiának: «Wier sind allé gesund; ich habé mich so gut 
erholt, dass ich hoffe. Dich zu besuchen . . . »
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D e  —  fájd alom  —  e szán d ék a  m ár nem  te lje s ü lt ; e 

levé l k e lte  u tán  m ás nap ra, deczem ber 1 1  -ik ére  m ár ism ét 

és so k k a l ro sszab b ra  fo rd u lt á lla p o ta ; a b eá llo tt ja v u lá s  

csa k  az e lfo g y o tt  g y e rty a  lá n g já n a k  u to lsó  fö llo b ban ásá- 

hoz h ason líto tt. A  tü d ő g yu lad ás  u to lsó  stád iu m áb a  lépett 

s fö ltartóztath atlan  erővel d ú lta  ezentúl d rá g a  é le te  g y ö 

k erét, m in ek  a  69  esztendős a g g  m ár nem  b irt tö b b é  

ellentálln i. —  18 3 7 . évi ja n u á r  9-én  délutáni fél öt ó ra 

k o r n y u g o d ta n  és k eresztén yi m e ga d á ssa l v isszaad á  nem es 

lelkét a  M in den h atón ak , s b evégezte  m un kás, á ld ásd ús 

é letét, m é lye n  siratva  h á tra h a g y o tt  özvegyétő l, h arm ad ik  

é le ttársá tó l é s  h at g y e rm ek é tő l, m ikn ek  le g k ise b b je  m ég  

csa k  m ásfé léves volt. —  A z  elh un yt d e rék  a g g  föld i 

m ara d vá n yai ja n u á r 12 -é n  v ite ttek  k i a róm ai k ath . sir- 

k ertb e , hol a család i s írb o ltb a  e ltem ette tén ek  éd es a ty ja , 

e lső  n eje  s elsőszülött g y e rm e k é n e k  o ldalán . A  tem etés, 

m int k épzeln i lehet, n agyszerű  v o l t ; hisz n em csak  e g y 

k o ri fő tisztv ise lő jü ket, n em csak  e lő k e lő , tek in té lye s p o l

g á rt  s honfit k isé rte k  k i a  g y á sz o ló  n é p e k  ezrei, h anem  

az em b e rek  e g y ik  leg jo b b já t, legn em eseb b jé t, k i m ig  élt, 

csa k  testvé ré t szerette m ind en  em berben , k in e k  o ly  n a g y  

jó lte v ő je  va la . Szeb en  váro s m ind en  h itfe lekezetén ek  h aran g

ja i  elő tte  s u tán a  so k á ig  n em  k isérte k  igazabb , n em eseb b  

em bert az ö rö k  n yu galom  h e lyére . M i p e d ig , k ik  vele  

e g y  p á ly á n  va g y u n k  m ost, ró v ju k  le irán ta  a  részvét, az 

e lism erés és tisztelet a d ó já t  és teg yü n k  k o szo rú t a  sir- 

h alm ára. H isz  m a g ya r n yo m d á szt —  m a g y a r  k ö n y v k e 

re sk e d ő t tem ette k  e l!

B é k e  p o r a ir a ! Á ld á s  e m lé k é re !

Sennowitz Adolf.


