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mészetrajzát», kidomborítják törté-
neti tevékenységének és jelen hely-
zetének vezérmotívumát. A népek 
mai jellemvonásait, társadalmi éle-
tük kialakult sajátosságait, politikai 
életük tartalmát és formáit, mindig 
történeti távlatba helyezi. Ilyen mó-
don az idegen népek és országok 
politikai, társadalmi, gazdasági és 
kulturális élete mintegy genetikusan 
életre kel előttünk, holott meg sem 
értenénk őket, ha a szerző csak a be-
végzett tényekkel, a ma eredményei-
vel ismertetne meg bennünket. 
A történeti fejlődést viszont mindég 
az államok és népek mai életére, 
jelen problémáira vonatkoztatja. Ez 
a nagyvonalú kultúrtörténeti szem-
lélet eredményezi, hogy a kis köte-
tek enciklopédikus és népszerű jelle-
gük ellenére, számos új és eredeti 
megfigyelést és felismerést tartal-
maznak, melyek nem egyszer alkal-
masak arra, hogy a néptudomány, 
a tudományos ethnológia is meg-
fontolás tárgyává tegye őket. Ide 
sorozhatjuk pl. a bikaviadalok tör-
téneti genezisének ismertetését a 
Spanyolország kötetben, az ausztrá-
liai ősi népfajok és kultúrkörök le-
írását, a semita fajkeveredések hatá-
sának történeti rajzát Olaszország 
leírásában. Különösen érdekesek, bár 
nem egyszer túlságosan merészek 
ezek a történeti megvilágítások ott, 
ahol egészen modern politikai, szo-
ciális és kulturális tényeket ősi tör-
ténetelőtti összefüggésekkel igyekez-
nek megmotiválni. Különös érdeme 
a köteteknek teljes tárgyilagosságuk, 
amit csak itt-ott zavar meg bizonyos 
szociális ellentéteknek némileg egy-
oldalú beállítása, vagy még inkább 
túlzott kiélezése. A jelen nagy pro-
blémái iránt érdeklődőt az Amerikai 
Egyesült Államokat ismertető kötet, 
a történelem örök kérdései iránt 
fogékony olvasót Spanyolország és 
Portugália leírása fogja leginkább ki-
elégíteni ; a «vezérmotívum» egysége 

szempontjából az Ausztráliát tár-
gyaló füzet a legértékesebb. Egyetlen 
ember vállalkozott a feladatra, hogy 
a világ minden államának és népének 
modern életrajzával megismertesse a 
művelt magyar közönséget ; újabb 
bizonysága a korunkra jellemző szin-
tetikus összefoglaló törekvésnek. Egy 
ember természetesen nem lehet ott-
honos a világ minden népének, álla-
mának, területének ismeretében és 
az egyes népek és államok tárgyalá-
sán belül a politikai és gazdasági, 
irodalmi és művészeti, vallási és ter-
mészetrajzi tudnivalók tömkelegé-
ben. Magától értetődően Juhász Vil-
mos valóban a világot átfogó mono-
gráfiasorozatában nem egy részlet-
tévedés akad. De az összefoglaló kép 
a kisebb hibák ellenére, mindig meg-
győző, a részletek mindig érdekesek 
és tanulságosak, minden kis kötet 
további megismerésre és lehetőleg 
személyes átélésre csábít. 

Juhász Vilmos minden egyes kis 
kötetében egy nép életrajzának, lelki-
alkatának egységes nevezőjére tudja 
hozni azokat a rendkívül szétágazó 
és bonyolult problémákat, melyekre 
egyébként a legkülönbözőbb tudo-
mányágak adnak feleletet. A válasza 
olykor elnagyolt, de soha nem téved 
a közhelyek ingoványába, ami oly 
gyakori csak bizonyos területeken 
otthonos német tudós népszerűsítők 
hasonló munkáiban. 

A Világ Népei komoly nyeresége 
a magyar ismeretterjesztő irodalom-
nak. Reméljük, hogy az eddig meg-
jelent köteteket rövidesen továb-
biak fogják követni, de szeretnők, 
ha a kiadóvállalat használhatóságu-
kat legalább némi, a szöveghez ha-
sonlóan lényegesre szorítkozó illusz-
tratív anyaggal növelné. 

Schilling Zoltán: Energiatan és 
pénzelmélet. Budapest, «Studium» ki-
adása. 

A politika, a tudomány és a köz-
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gazdaság minden területén korszakos 
változások szemlélője ma a figyelmes 
kortárs. A XIX. század eszméi, a 
pozitivizmus a tudományban, a de-
mokrácia a politikában és a kapita-
lizmus a közgazdaságban szemünk 
láttára vesztik az uralkodó elméletek 
ragyogó fényét, sérthetetlen tekin-
télyét. Megdöbbenve eszmélünk rá, 
hogy e valamikor gyönyörűséges, ifjú 
vonások a fáradt öregség ábrázatává 
torzulnak a kor arculatán. 

A közgazdaságtan irodalma vilá-
gosan mutatja a korváltás minden 
jegyét. Sokasodnak a művek, ame-
lyek éles bonckés alá veszik a kapi-
talizmus gazdasági elméletét s egyre 
szaporodnak a gondolkodó fők, ame-
lyekben más, nem kapitalisztikus 
gazdaságréndszer körvonalai bonta-
koznak ki. Már megállapítható, hogy 
ennek a rendszernek nem kell szük-
ségképpen kommunisztikusnak lennie 

Komoly figyelmünkre méltó, hogy 
a magyar közgazdasági irodalom 
ebben az irányban néhány év óta 
nemcsak visszhangja a külföldi moz-
galmaknak, hanem eredeti úton halad 
és számottevő eredményekre tekint-
het vissza. A mult évben jelent meg 
Heller Farkas enciklopédikus művé-
nek második része, a Közgazdasági 
politika, már előbb Surányi-Unger 
Tivadar eredeti szempontú hatalmas 
tanulmánya (A gazdaságpolitika tu-
dományos alapkérdései) s most előt-
tünk fekszik Schilling Zoltán energé-
tisztikus pénzelmélete. 

A pénz szerepére vonatkozó vita 
igen régi. A nominalisták, a metallis-
ták és a quantitás-elmélet hívei kü-
lönböző utakon kísérelték meg a pénz 
magyarázatát anélkül, hogy a prob-
lémát sikerrel megoldották volna. 
A világháború után a pénz oldaláról 
származó s a gazdasági élet rendjét 
felforgató változások ismét idő-
szerűvé tették a pénzelmélet, vagyis a 
stabil értékmérés és a biztonságos 
vagyonmegőrzés kérdését. Schilling 

Zoltán szokatlanul uj úton, de meg-
lepően zárt logikai rendszerben fejti 
ki erre a kérdésre vonatkozó elmé-
letét. 

A pénz közismert betegségein, 
mint gyakorlati indítékokon kívül, 
mély bölcseleti meggondolásokból in-
dul ki s főkép Pauler Ákos logikai 
rendszerére támaszkodik. Elmélete 
fővonásait mégis inkább természet-
tudományi, energiatani megállapí-
tásai és analógiái adják, így Julius 
Robert Mayer és Wilhelm Ostwald szé-
lesen értelmezett felfedezései. Poin-
caréval rendületlenül hisz a világ mély 
harmóniájában és messze túlmegy a 
pénzelmélet klasszikusának, G. F. 
Knappnak teóriáján. Schilling Zoltán 
gondolatokban gazdag, termékenyítő 
műve több, mint puszta pénzelmélet. 
A közgazdaságtan hagyományos téte-
leinek a revízióját is megkísérli, akár 
a nagy bécsi közgazdász, Othmár 
Spann, noha nem természettudo-
mányi, hanem szellemtudományi 
síkon. 

Schilling a közgazdaság területén 
is a természeti törvényeket tekinti 
fokmérőül s lépten-nyomon mecha-
nikai analógiákkal bizonyít. Ez az 
eljárása joggal támaszt ellenvetést : 
a gazdaság az ember szellemének 
terméke s az analógia nem min-
dig bizonyító erejű, mert mindent 
megmagyaráz ugyan, de semmit sem 
bizonyít. Schilling pénzelmélete 
mégis annyira logikus építmény, 
annyi kapcsolatban van a valósággal, 
hogy alapjainak gyengesége ellenére 
is szilárdan megállhat. 

Elmélete szerint minden érték-
ítélet gazdasági hatóképesség, tehát 
energia feltételezése. Az érték ener-
giafaj. A forgalomban lévő pénz a 
társadalom által kifejtett összes ak-
tuális energiának a hordozója, tehát 
nem a pénz a tulajdonképeni ható-
erő, hanem a hozzátapadó társadalmi 
energia. Minthogy a pénz is emberi 
alkotás, nem mindenkor szabályozza 
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helyesen a társadalom hatóképessé-
gének lefolyását, szervi hibái miatt 
tökéletlen. De szükséges és lehetséges 
is a pénz megjavítása. Ezért tart ja 
elódázhatatlannak a kapitalisztikus 
gazdasági rend gyökeres átalakítását 
is. Világosan látja, hogy a pénz sza-
porításával a társadalom gazdasági 
energiáját fokozni nem lehet, mert 
az nagyobb pénzmennyiségen oszol-
ván el, a pénzegység értékét csök-
kenti (a pénz értékegyenlete). A pénz 
felhalmozásával nem lehet gazdasági 
energiát felhalmozni, mert a pénz 
aktuális és nem potenciális energia 
s ezért a raktározható képességet ki-
zárja, hiszen a hozzátapadó gazda-
sági energiamennyiség messzemenően 
megváltozhatik. A pénz vagyonmeg-
őrzésre mai formájában nem alkal-
mas. Ezért nem híve a kamatozó 
takarékbetétnek sem. A takarék-
betét nem része a nemzeti vagyon-
nak. Akinek takarékbetétje van, an-
nak csupán kétes biztonságú, változó 
értékű, könnyen megsemmisülő ér-
tékű követelése van a bankkal szem-
ben. Sőt a kamat a pénznek takarék-
betétekben való felhalmozását rizikó-
val járó spekulációs ügyletté teszi s 
az energiahozzátevés vagy átalakítás 
nélküli értékszaporítás lehetetlensé-
gét kísérli meg. Maguktól sokasodó 
anyagtalan jószágok ugyanis a lehe-
tetlenség birodalmába tartoznak. 
Ezért a kamat valóságos gazdasági 
perpetuum mobile. Az adósok tönkre-
menése, fizetésképtelensége, a bank-
bukások mind abból a lehetetlenség-
ből származnak, hogy a hitelezők a 
természet rendjével ellenkező módon 
nemcsak meg akarják őrizni követe-
léseik értékét, hanem még saját ma-
guk által nyujtotta energia nélkül 
növelni is akarják. Schilling Zoltán 
az igazi vagyonmegőrzést csak meg-
őrzési díj ellenében biztosított állami 
értékletét alakjában tart ja lehetséges-
nek. 

A pénzérték állandóságának biz-

tosítására sem az aranyfedezet, sem 
a deviza- és diszkontpolitika nem 
elégségesek. Ezek az eszközök ugyanis 
azonnal felmondják a szolgálatot, 
mihelyt a pénz értékét komoly ve-
szély fenyegeti. Erre csak a pénz név-
értékétől független számolási egység, 
állandó értékmérő alkalmas, amely-
hez a pénzérték minden változása 
viszonyítható volna s a teljesítés, fi-
zetés indexszámok utján, valorizálva 
volna teljesítendő. Ezen a nyomon 
járt és értékes szolgálatot tet t már 
a takarékkorona és újabban az arany-
pengő bevezetése is. Az állandó, 
«klasszikus» értékmérőt az arany ér-
tékéből kiindulva úgy kellene meg-
állapítani, hogy az arany értékvál-
tozásaitól mégis független maradjon. 
A számolás és teljesítés szétválasztá-
sához, nagy előnyei miatt, könnyen 
hozzászoknának az emberek s a valo-
rizáció a gazdasági élet valóságos 
regulátorává lehetne. 

Érdekesek a bankok szerepére vo-
natkozó fejtegetései. Az állam pénzé-
nek kizáróan csereeszköznek kell ma-
radnia és maradék nélkül a kibocsátó 
helyre, az állampénztárba kellene 
visszafolynia, teljesen zárt, gyors kör-
folyam útján. Nem helyes, hogy ezt 
a körfolyamot a takarékosság által 
összegyüjtött pénzfeleslegek felszivá-
sával és üzérkedésre való felhasználá-
sával a bankok megakadályozzák. 
A megtakarított pénzmennyiségek-
nek is az államhoz kellene értékletét 
formájában visszakerülniök. Hiszen 
a pénz a társadalom tulajdona. Aki 
ezzel üzérkedik, úgy tesz, mint aki 
a köz által létesített vízvezetéket 
pusztán azon a jogcímen, hogy egy 
darab csővezetéke van, megcsapolja 
s kénye-kedve szerint, saját hasznára 
fordítja. 

Könyve végén kifejti a szerző, 
hogy milyen következmények foly-
nak energétisztikus pénzelméletéből 
a külföldi fizetések, kölcsönök, vá-
mok, az arany és az államháztartás. 
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sokat vitatott kérdéseire vonatko-
zóan. Azzal a «fölemelő érzéssel» végzi 
művét, hogy a közgazdaságtan ha-
marosan a pozitív tudományok közé 
emelkedik s a kapitalizmus tökélete-
sítése is lehetséges. Ezen az úton jár 
a fasizmus és a hitlerizmus is, ez a két 
«kétségbeesetten komoly» mozgalom 
is. 

Nincs helyünk arra, hogy Schilling 
Zoltán lebilincselően érdekes elméle-
tét részleteiben is megbeszéljük. Ehe-
lyett szolgáljon csupán egyetlen kri-
tikai megjegyzésünk a pénz érték-
egyenletének egy gyenge pontjára. 
Schilling szerint a pénz a társadalom 
energiamennyiségének hordozója s 
ezért ezt az energiamennyiséget el-
osztva a pénzmennyiséggel, a pénz-
egység értékéhez vél jutni. Nem szá-
mol azonban azzal, hogy a gazdasági 
energia egyrésze teljesen elkerüli a 
pénzt, sőt megfeledkezik a girális 
pénz (pénzhelyettesítők) különleges, 
egyre nagyobb jelentőségéről és ha-
tásáról is. 

Schilling Zoltán könyve minden-
esetre értékes bizonysága annak, 
hogy közgazdasági irodalmunk végre 
túlhaladta a gyakorlati élet közvet-
len megfigyelésének s a külföldi moz-
galmak közvetítésének alacsony szín-
vonalát s már magasabb, eredeti el-
méleti koncepciókra is képes. 

Mérey Ferenc. 

Huszár, Lajos und Procopius, Béla 
von : Medaillen- und Plakettenkunst 
in Ungarn. Budapest, 1932. — Az 
Éremkedvelők Egyesülete huszonöt-
éves fennállását azzal ünnepelte meg, 
hogy egy óriási kötetben kiadta a 
magyar éremművészet történetét és 
teljes leltárát. Ennek a nagy munká-
nak, mely jelentőség szempontjából 
messze kiemelkedik a pusztán zárt, 
tudományos körök érdeklődésére szá-
mot tartó könyvek közül, szerzői a 
magyar numizmatika legkiválóbb 
kutatói, Huszár Lajos, a Nemzeti 

Múzeum éremtárának tisztviselője és 
Procopius Béla, az ismert gyüjtő. 

Huszár Lajos, az első rész szerzője, 
bemutatja a magyar éremművészet 
fejlődését 1500-tól 1848-ig. Az érem, 
melyet lényegében az különböztet 
meg a pénztől, hogy nem értékmérő, 
bár vele együtt művészetileg a kis-
plasztika dombormű-csoportjába tar-
tozik, a nyugati kultúra találmánya 
s mindössze a XIV. század végén je-
lenik meg a porondon. Többnyire 
emlékérmeknek is nevezik, ugyanis 
embereknek vagy eseményeknek meg-
örökítésére szolgálnak. Magyarorszá-
gon közvetlenül a mohácsi vészt 
megelőző időkben terjed el gyakor-
latuk, előbb is ismeretesek emlék-
érmek, melyeken magyar históriai 
szereplők tűnnek fel, ezek azonban 
nem itthon, hanem Itáliában és Né-
metországban készültek. A legkoraibb 
magyar periódus (1500—1650) em-
lékei a német reneszánsz-művészettel 
állanak kapcsolatban s többnyire a 
magyar pénzverés egyik ősi fészké-
ben, Körmöcbányán készültek. Rö-
videbb korszak, mely 1700-ig tart , 
a népszerű Szent György-érmek ko-
rának nevezhető. A XVII. századi 
magyar érmészet, mely a barokk és 
a rokokó formanyelvén szólal meg, 
a bécsi Graveur-Akademie hatása 
alatt áll, az önálló magyar forma-
nyelv kialakulása csak ezután, a 
klasszicizmus és biedermeier korá-
ban kezdődik meg. Huszár nem eléggé 
méltányolható munkát végzett, mi-
kor emlékileg és levéltárilag összehor-
dotta e háromszázötven esztendő ha-
talmas anyagát — anyagot, melyet 
eddig még körvonalaiban sem ismer-
tünk. A magyar művészetnek rend-
kívül tanulságos, intim műfaját kísér-
hetjük végig fejlődésében, amely fej-
lődés természetesen sok összefüggést 
mutat egyéb hazai műfajok, így a 
szobrászat és az ötvösség fejlődésé-
vel. Ebben a munkában támogatta 
őt az idevágó hazai s az analógiákat 




