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Vállalkozás, kultúra, polgárosodás
Kiállítás a 200 esztendővel ezelőtt született Heckenast Gusztáv (1811–1878) tiszteletére


Az Országos Széchényi Könyvtár és az MTA–OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport 19. századi műhelye Vállalkozás, kultúra, polgárosodás címmel közös kiállítást rendez Heckenast Gusztáv (1811–1878) születésének 200. évfordulója tiszteletére. A 2011. november 18. és 2012. március 30. között a nemzeti könyvtár ún. Corvina-kiállítótermeiben és az Ars Librorum kiállítótérben megtekinthető tárlat a 19. század kiemelkedő, szintetizáló alkatú személyiségének állít emléket. 

Heckenast Gusztáv – akit Jókai után szabadon Schöpflin Aladár nevezett el a magyar könyvkiadás aranyemberének – nemcsak korának egyik legjelesebb könyvkereskedője, nyomdatulajdonosa és kiadója volt, hanem fontos szereplője a 19. század kultúrtörténetének és gazdaságtörténetének is. A reformkorban az ifjú író- és politikus nemzedék egyik első számú kiadója volt, akinek az 1838-as pest-budai árvíz után, kárának enyhítésére – a magyar irodalom történetében páratlan módon – maguk az írók siettek segítségére. A reformkorban számos jelentős magyar és német nyelvű újság és folyóirat kiadója volt, többek között az Életképek című szépirodalmi folyóiraté. A Landerer-Heckenast társascéghez köthető a liberális ellenzék legfontosabb lapja, a Pesti Hírlap kiadása. Az 1848-as forradalom idején az ő nyomdájukban nyomtatták a Nemzeti dalt és A tizenkét pontot, és a társascéghez fűződik a bankjegynyomda felállítása, a Kossuth-bankók előállítása. 
A Bach-korszakban és a kiegyezés előtti évtizedben Heckenast tudatos vállalatfejlesztési stratégiába kezdett: lexikonokat és szépirodalmi kiadványokat egyaránt kiadott. Lapjain (Vasárnapi Ujság, Magyar Sajtó, Szépirodalmi Figyelő) és szatirikus újságjain keresztül a mindinkább magyarul olvasó, szélesedő közönséghez szólt. Mint a politikai-irodalmi ellenzék, az irodalmi Deák-párt íróinak kiadója szerepe volt az osztrák-magyar kiegyezés eszmei előkészítésében. A kiegyezést követően, a gazdasági, a politikai és a kulturális modernizáció során felvirágoztatta vállalatbirodalmát, majd pályája csúcsán, 1873-ban Pozsonyba vonult vissza. Vállalkozása azonban tovább működött. Gazdasági és szellemi örökségének jogutódja – az 1948-as államosításig fennálló, a magyar ipar egyik legnagyobb nyomdáját és kiadóhivatalát magában foglaló – Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. volt.

Az OSZK reprezentatív, interaktív kiállítása az „alkotó teremtés” fogalma köré szerveződik és három tematikai egységre bomlik. Az első részben a vállalkozót, a polgárt mutatjuk be, az utat, amint a svájci Sankt-Gallenből elszármazott, soproni német aranyműves-ötvös család kassai evangélikus lelkész apától származó, eredetileg fűszerkereskedőnek induló ifjú tagja több professzionalizálódó és magyarosodó szakmának a legjelentősebb reprezentánsává vált. A második rész bemutatja Heckenast több évtizedes kiadó tevékenységének valamennyi ágazatát (könyv, sajtó, zenemű, kotta, képzőművészeti illusztrációk, műnyomatok stb.), ezek legjelentősebb darabjait, a könyvészeti ritkaságokat, és a Heckenast-család hagyatékában lévő, eddig ismeretlen darabokat, könyvkatalógusokat. (Az eddig a Heckenast-család birtokában őrzött első kiadású könyvészeti anyag a család ajándékozása révén most végleg hazakerült az Országos Széchényi Könyvtár állományába.) A harmadik részben a családtörténet és a társasági élet elevenedik meg. Bemutatjuk a reformkori német-osztrák biedermeier, az 50-es és 60-as évekbeli egyletek, társaskörök magyarosodó, polgáriasodó világát és a szereplők kapcsolati hálóját. Korabeli bútorokkal, dísztárgyakkal, festményekkel és fotókkal idézzük meg Heckenast pilismaróti kúriájának enteriőrjét és az általa fenntartott irodalmi–művészeti–zenei szalont, ahol törzsvendég volt – többek között – Bajza József, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Eötvös József és Gyulai Pál. 

A kiállítás látványához gazdagon illusztrált, a széles közönségnek szóló katalógus is társul, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokra várjuk a diákokat és az érdeklődő felnőtteket is. 


