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Életét fáradhatatlanul a történelemnek szentelte Heckenast Gusztáv professzor úr, aki tavaly 
töltötte be hetvenötödik életévét. Már a híres Evangélikus Gimnázium diákjaként is ez a tudomány 
kötötte le érdeklődését, ezt választotta aztán egyetemi tanulmányának majd később életpályájának 
is. Történelem-latin szakos diplomát szerzett az akkor még Pázmány Péter Tudományegyetem Böl
csészeti Karán 1945-ben. Rövid középiskolai tanárkodás után 1949-ben lépett a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Történettudományi Intézetének szolgálatába, s onnan is ment nyugdíjba negyven
négy évi kutatói munkásság után 1993-ban.

Sokoldalú kutatói tevékenységéről számos kitűnő írásbeli munkája ad számot. A hagyomá
nyos politikai történelem terén kezdte meg kutatásait. Elsősorban Rákóczi korával foglalkozott 
ennek során. Am már ifjan is kicsapongott a hagyományos történelmi területről, annak addig elha
nyagolt perifériái irányába. Ilyet tanúsít már kandidátusi értekezésének témája is, mint azt már 
címe mutatja „Fegyver és lőszergyártás a Rákóczi Szabadságharcban”. Jeles érdeme a magyar 
politikatörténelem és a mindaddig szinte alig tárgyalt és kutatott hazai technikatörténet egy cso
korba kötött elemzése. Hiszen a történelem kénytelen volt mindig a technikára támaszkodni, mert 
nélküle nem tudott volna „működni”, ám utóbbiról gyakran elfeledkeztek írni a történészek. E 
téren Heckenast Gusztáv nagyon sokat tett. „A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus 
korában ” c. akadémiai doktori értekezése (1987) s az abból további eredményekkel gazdagított „A 
magyarországi vaskohászat története a XIII. század közepétől a XVIII. század végéig” c. könyve 
páratlanul gazdag irodalmi utalásával maradandó kincse a magyar történelemnek, technikatörté
nelemnek és gazdaságtörténetének egyaránt.

Kutatási tevékenysége és eredményei mellett mindig maradt energiája más módon is gazdagí
tani a történelmi ismereteket, mint például szerkesztői munkával. O volt pl. szerkesztője a Magyar 
História Életrajzok gyűjtő című 25 darabos sorozatnak, a Vay Adám Múzeum Fólia Rákócziana c. 
7 kötetes forráskiadvány sorozatának továbbá a tíz kötetes és minden könyvtárban nélkülözhetetlen 
„Magyarország Története IV. (18. századi) kötetének, mely a hozzá oly közelálló 18. század ma
gyar történetét tartalmazza.

Immár közelgő 76. születésnapja alkalmával fogadja a tudomány és technikatörténet ma
gyarországi művelőinek jó  kívánságait.
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