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visszatérve Pestre, 1927-ben a Hungária Hír
lapnyomda Rt. művészeti vezetője. A reklám 
érdekli, szerinte a jó grafikus „tömegpszicho
lógus" is, ez a gondolat már előrevetíti ameri
kai pályafutását. Személyiségét saját tervezésű 
ex librise is tükrözi: fiatal siető férfi, két keze 
tele lapokkal, tervekkel, s ahogy előrelép 1-2 
lap kihull a kezéből. Ilyennek mutatja be élet
rajzírója is: sok területet átfogó, reformer egyé
niség, ahol megfordult, mindenhol újított va
lamit. 

1931-ben a párizsi nemzetközi könyvművé
szeti kiállításon nagy sikert arat. Harminc 
évesen mindent tud a szakmáról, a fametszettől 
a reklámgrafikáig, fotómontázsig. 

Szüksége is volt sokrétű tudására, újrakezdő 
természetére, munkabírására, hiszen 40 évesen 
valóban mindent elölről kellett kezdenie, új 
hazában. Nem kísérletező kedvvel indult fele
ségével és két kis gyermekével, hanem az éle
tüket féltette, amikor 1940 tavaszán hajóra 
szállt. Előtte megtanult angolul és mintakollek
ciókat készített, doboz- és játékterveket. Chi
cagóban új és színes elképzelései megnyitották 
számára a CCA csomagolástechnikai vállalat 
kapuit. Megszerette a szabad Amerikát, ez de
rül ki a levélidézetekből. 1940-ben egy raktári 
„konyhaasztal" mellett kezdte, amelytől tehet
sége rövid idő alatt a cég vezetői közé emelte. 
Itt a valóságban is kipróbálhatta a tömegpszi
chológus-reklámgrafikus elméletét. A tervezési 
labort számára hozták létre. Szabadon kísérle
tezhetett a fogyasztói viselkedéssel, 1955-ben 
már 155 fő segíti munkáját. Észrevette, hogy a 
csomagolás adja el a terméket, összhangba 
hozta az árut a vásárlókkal, művészetté emelte 
az addig egyhangú és egyszínű barna csomago
lást. Színes, ötletes, az árukhoz szabott „öltö
zékkel" forradalmasította az amerikai piacot. 
Amerika-szerte előadásokat tartott és publikált. 

A sikertörténet tragikus oldala, hogy itthon 
maradt családtagjai közül többen nem élték túl 
a második világháborút. Erzsébet húgát át tud
ta segíteni Amerikába. 1964-ben nyugdíjba vo
nult, s vele lezárult az amerikai látványtervezés 
első nagy korszaka. 1974-ben még hazalátogat, 
s rá két évre végleg eltávozott. Életrajzírója 

méltán helyezi őt a Kner-életmű nagy egyéni
ségeinek sorába. Fia folytatta a hagyományt, a 
Packing Design c. lap művészeti igazgatója
ként. A legkisebb Kner-fiú élete nemcsak szak
mabelieknek, hanem a könyvkészítés iránt 
érdeklődőknek is tartalmas, érdekes olvas
mány, amelyet családi és könyvművészeti fo
tók egészítenek ki. 

MUTH ÁGOTA GIZELLA 

Scherer, Eugen: Ferenc Pulszky 1814-1897. 
Eine politische Biographie des 19. Jahrhun
derts. Wien, 1999. Ungarisches Nationalmu
seum-Ungarisches Kulturinstitut Collegium 
Hungaricum, 28 1. 

A hetvenötödik születésnapját ünneplő bé
csi Magyar Kulturális Intézet az osztrák-ma
gyar kapcsolatokat és önnön múltját, jelenét és 
jövőjét tervező aktusait bemutató értekezlet 
mellett kiállítással ünnepelte önmagát, még
hozzá a Basics Beatrix és Szabó Júlia megter-
vezte-kivitelezte Pulszky-emlékkiállítással. En
nek kísérőjéül született meg a Csúri Károly 
igazgató előszavával és Eugen Scherer tanul
mányával gazdag kötet, amely a kétnyelvű, 
legalább két kultúra és több nyelv élményével 
pályára bocsátott Pulszky Ferenc életútját/pá
lyája emlékezetét körvonalazza. 

Ami szempontunkból talán a leglényege
sebbnek tetszik: Pulszky annak a generációnak 
sokoldalú reprezentánsa, amely megtette az 
utat a némileg még dilettáns műveltség-gya
rapítástól a szakmailag kompetens értelmiségi 
lét és magatartás között. Kiemelendőnek tet
szik ebben a vonatkozásban részint a műgyűj
tő-eszmény változása a XIX. század közepének 
Magyarországában, részint tevékenysége a 
Nemzeti Múzeum élén. Ezt a tevékenységet 
(1869-től nyugdíjazásáig, 1894-ig töltötte be) 
- mint a kísérő tanulmány pontosan állítja - a 
Londonban előadott, a kiállításokra vonatkozó 
modern „filozófia" jellemzi, amelynek része 
nemcsak jelentékeny gyűjtemények megvásár
lása, hanem (talán még fontosabbnak tetszik) 
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szakképzett személyzet alkalmazása és szak
könyvtár kiépítése. Igaz, kora ifjúkori műgyűjtő 
munkálkodása még nagybátyjának „felügye
lete" alatt indult. Fejérváry Gábor jól képviselte 
a lelkes, ügybuzgó, jó ízlésű, kora átlagművelt
sége fölé emelkedő utazó és így a helyszíneken 
is vizsgálódó magyar nemesembert. Ám a mű
gyűjtésnek, az intézményszervezésnek elméleti 
alapokra helyezése, ennek következtében egy 
széles nemzeti művelődési programba illeszté
se már Pulszkyék nemzedékének, köztük az 
íróként, politikusként is nevet szerzett Pulszky 
Ferencnek viszonylag kevesebbet hangsúlyo
zott, ám a jövőben monografikus feldolgozást 
igénylő érdeme. Nyilván az előbb nagybátyjá
val tett itáliai, majd az 1836-os nyugat-európai 
utazás nemcsak az európai életmód, hanem an
nak szerves részeként a tudományszervezés
műveltséggyarapítás terén is számottevő Pulszky 
pályáján, majd az emigráció éveiben, szükség
ből erényt kovácsolva, alaposabban megismer
kedhetett a „Nyugat" vívmányaival e téren. így 
1869-ben (számolva a hazai, szűkebb lehető
ségekkel) felkészülten foglalta el a Nemzeti 
Múzeum igazgatói székét. A Pulszky-kiállítás, 
ez a füzet nem utolsósorban azért jelentős, 
mivel ráirányítja a figyelmet a kiegyezés utá
ni magyar művelődéstörténet/intézménytörté
net hiányaira. Berlász Jenő magisztrális mo
nográfiája 1867-ig tárgyalja az Országos Szé
chényi Könyvtár történetét. A monográfia kö
vetkező kötete egyelőre várat magára, jóllehet 
előtanulmányokkal már rendelkezünk. Ugyan
csak kívánatos volna (felhasználva Kabdebó 
Tamás idevonatkozó kutatásait) Pulszky Fe
renc nem egyetlen diszciplínához fűződő élet
művének szintén monografikus bemutatása, 
amelyet egyszerre könnyít és nehezít meg, 
hogy önéletrajza kijelölni látszik a kutatás „fő" 
vonalait. Ám Pulszky sokfelé irányuló érdek
lődése (amelyről Mikszáth Kálmán írt igen 
tanulságosan), figyelmének megosztottsága a 
tudományágak között, kapcsolatrendszerének 
változatossága és nem utolsósorban a Csúri 
által emlegetett kétnyelvűség, illetőleg kettős 
kulturáltság mindenekelőtt korrajzi háttér föl
vázolását igényli, esettanulmányként is segíthe

ti a XIX. század magyar (művelődéstörténeté
nek jobb és pontosabb értését. A magyar mű
gyűjtés- és intézménytörténet viszonylag keve
sek által müveit diszciplína, de a Pulszky-kiállí
tás is jelzi (és e brosúra ebben megerősít), hogy 
nem kerülhető meg a hívebb múltismeret szem
pontjából. A Nemzeti Múzeum ügye mindig is 
közügy volt, a szakkönyvtári munkálkodás nélkül 
a szakképzett értelmiség megteremtődése nem 
képzelhető el. Mindkét részterületen Pulszky 
hozzájárulása elsőrendű fontosságú. 

FRIED ISTVÁN 

Strelka, Vojtech - Saktorová, Helena -
Komorová, Klára: Tlace 16. storocia v 
trnavsky knizniciach. H. n. [Martin], Matica 
Slovenská, 1998. 151 1. /Generálny katalóg 
Tlaöí 16. storoöia zachoványch na území Slo
venská. Zväzok IX. b./ 

Az itt megnevezett három szerző közül ket
ten, Komorová és Saktorová reprezentatív kö
tetben dolgozták fel a szlovákiai piarista rend
házak könyvtáraiban ránk maradt 16. századi 
könyveket. Az 1997-ben megjelent műben össze
sen 1861 darab 16. századi nyomtatvány bib
liográfiai adatait közölték. Ebben a kisterjedel
mű könyvben mindössze 207 darab Nagyszom
batban található 16. századi mű kapott helyet. 

Kniznica Spolku sv. Vojtecha anyaga több 
kisebb könyvtár egyesítése után duzzadt olyan 
méretűvé, amely már fontos kutatási bázist 
jelenthetett. Anton Bernolák, Gejza Navratil, a 
katolikus teológiai könyvtár, Hadrián Radvani 
valamint a Frantisek Strelka gyűjteményeiből 
jött létre a katalogizált nagyszombati könyvtár. 
Azonban a kötet munkatársai feldolgozták még 
a Szent Miklós egyházközség könyvtárát is, 
amelyben két inkunabulum és huszonöt 16. 
századi nyomtatvány is található. De ebben a 
könyvtárban is megtalálhatók még az eszter
gomi káptalan, a nagyszombati szent Mihály 
egyházközség, a nagyszombati jezsuiták novi-
ciátusának, nemesi kollégiumának, Szabó Pál 
kanonoknak, Frantisek Pribely, Stefan Neméé-




