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A hazai könyvkiadás „aranyembere”

Kétszáz éve született Heckenast Gusztáv

A legendássá vált könyvárust, 
nyomdatulajdonost és kiadót 
– Jókai regénycímét kölcsönözve 
– Schöpfl in Aladár nevezte el a ha-
zai könyvkiadás aranyemberének. 
Heckenast Gusztáv (1811-1878) ne-
véhez a magyar irodalom- és saj-
tótörténet fontos fejezete fűződik. 
Születése kétszázadik évforduló-
ja alkalmából az Országos Szé-
chényi Könyvtárban interaktív 
emléktárlat látható „Vállalkozás, 
kultúra, polgárosodás” címmel. A 
látogatók tanulságos időutazáson 
vehetnek részt: valósággal meg-
elevenedik számukra a XIX. szá-
zadi Pest-Buda ipari-kereskedel-
mi, politikai és társadalmi élete.

Az első teremben a feltörek-
vő polgárt jelenítik meg. A sváj-
ci Sankt-Gallenből Sopronba te-
lepült német aranyműves ősök 
közül Heckenast Mihály 1789-es 
ezüst kelyhét és Heckenast Dániel 
1820-as gyertyatartó párját is kiál-
líto# ák. Az előbbit az Evangélikus 
Országos Múzeum, az utóbbiakat 
a Soproni Evangélikus Egyház-
község kölcsönözte.

Heckenast Gusztáv Kassán 
születe# . Evangélikus lelkész 
apja ugyan fűszerkereskedő ta-
noncnak adta, de huszonkét éve-
sen már a pesti belváros előkelő 
könyvüzletének tulajdonosa volt. 
Az 1838-as nagy árvízben el-
szenvede#  kárainak enyhítésére 
– párját ritkító módon – a reform-
kor írónemzedéke fogo#  össze. 
A Landerer–Heckenast céghez 
kötődik a liberális ellenzék leg-
fontosabb újságja, a Pesti Hírlap 
kiadása, de az 1848-as forrada-
lom idején náluk nyomta# ák ki 
a Nemzeti dalt, a tizenkét pont-
ként elhíresült kiáltványt, s o#  
készíte# ék a Kossuth-bankókat 
is. A Kiscelli Múzeumból a kiál-
lításra hozo#  eredeti Columbia 
gyorssajtójukat – a felnő# eknek 
és gyermekeknek rendszeresen 
szerveze#  foglalkozásokon – egy 

szakember segítségével ki is lehet 
próbálni. A kiadói hivatal helyisé-
geiben folyó munkát egy korabeli 
szerkesztőségi szoba berendezé-
sével teszik szemléletesebbé.

A Bach-korszak, az elnyomatás 
idején Heckenast tudatos vállalat-
fejlesztési stratégiába kezde#  és a 
Deák-párt íróinak kiadójaként je-
lentős szerepet vállalt az 1867-es 
osztrák-magyar kiegyezés előké-
szítésében. Ennek nyomán pedig 
– az általános gazdasági, politi-
kai és kulturális modernizáció 
közepe# e – felvirágozta# a a több 
lábon is álló vállalatbirodalmát. 
Miután a cége éléről 1873-ban 
visszavonult, Pozsonyban telepe-
de#  le. 

A kiállítás központi része a 
négy évtizedes pesti kiadói te-
vékenységének teljes skáláját fel-
öleli (szépirodalom, tudományos 
művek, nyelvkönyvek, szótárak, 
lexikonok, zeneművek, ko# ák, 
művészeti albumok és műnyo-
matok, társasági divatlapok, sza-
tirikus újságok, élclapok stb.). A 
Heckenast-család hagyatékában 
mindmáig megőrzö#  ritkaságok 
gyűjteménye a kanadai Montreal-
ból érkeze#  a mostani tárlatra és 
a leszármazo# ak nagylelkű ado-
mányaként véglegesen nemzeti 
könyvtárunk tulajdonában ma-
rad. Az érdekességek közö#  tal-
lózva említhetjük Fogarasi János 
német-magyar zsebszótárának 
1836-os kiadását, amely Petőfi  Sán-
dor diákéveiből származó kézira-
tos bejegyzést tartalmaz, később 
pedig Kisfaludy Sándor könyv-
tárába került. Az egyik tárlóban 
Liszt Ferenc sokat vitato#  könyve 
látható a magyar cigányzenéről 
(az eredeti német változatban: 
Die Zigeuner und ihre Musik in 
Ungarn von Franz Liszt, Pesth 
1861). A neves bécsi akadémikus 
festőművész – Johann Nepomuk 
Geiger – történeti olajképeit „Az 
Árpádok kora. Képek Magyaror-
szág történetéből, Pest 1862” című 
albumában Heckenast fametsze-
tes reprodukciókban forgalmazta, 
Gustav Wenzel szerkesztésében, jó 
lélektani és üzleti érzékkel.

Pollák Zsigmond: Heckenast Gusztáv arcképe 
(fametszet Haske Ferenc rajza után)

A Columbia gyorssajtó a Landerer-Heckenast 
nyomdából (fotó: Véssey Endre)
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A tárlat harmadik részében a 
„privát szféra” kerül előtérbe, a 
családtörténet és a korabeli társa-
sági élet: az egyletek, társaskörök 
egyre magyarosodó és polgária-
sodó világa. Most először láthatja 
a közönség a Heckenast-família 
nyolc nemzedéket felölelő család-
fáját, a pilismaróti kúriájukról ké-
szült korabeli felvételeket, eredeti 
bútoraikat, dísztárgyaikat. A villa 
évtizedeken át aff éle alkotóház-
ként, művészeti szalonként is mű-
ködö# , ahol rendszeresen meg-
fordult az osztrák-magyar közélet 

számos neves politikusa. A házi-
gazda vendégeivel együ#  muzsi-
kált. Volkmann Róbert zeneszerző 
i#  komponálta a festői Dunaka-
nyar ihle# e műveit, Feszl Frigyes 
építész – a villa tervezője – i#  ak-
varelleze# , míg Heckenast Gusz-
táv maga is szívesen vete#  papírra 
ceruzával portrékat és karikatúrá-
kat a baráti köréről. A lakájos sza-
longarnitúrához csecsebecsékkel 
zsúfolt biedermeier vitrin és empi-
re kandalló-óra tartozik, de látha-
tó a családi pianínó, valamint Ba-
rabás Miklós Heckenast Gusztávot 

ábrázoló, 1846-os olajportréja is. A 
vendégkönyvi bejegyzésekből és 
a kiterjedt levelezésből találomra 
szemelgetve Jókai Mór, Bajza Jó-
zsef, Tompa Mihály, Vajda János és 
Eötvös József, továbbá Vörösmarty 
Mihály, Kemény Zsigmond, Gyulai 
Pál és Deák Ferenc nevét említjük 
meg, akik valamennyien törzs-
vendégnek számíto# ak a megidé-
ze#  környezetben… 

Az emlékkiállítás a Budavári 
Palota F. épületében március 30-
ig látogatható.

Wagner István

Elő% zetési felhívás Jókai Mór Üstökös című élclapjára (1859)


