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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 
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rejtő külföldi teljes emlékanyag isme-
retén kívül finom izlése és éles szeme. 
A történeti, összefoglaló részt részle-
tes leltár követi, melyben valamennyi 
alkotás — 595 darab — pontos leírása 
sorakozik fel, mesterek szerint cso-
portosítva. 

Procopius Béla állította össze a 
szabadságharc óta feltűnt mesterek 
alkotásainak sorát, több mint hat-
ezer darabot. A műfaj jelességei kö-
zött sorra kerül Beck Ö. Fülöp, Fé-
mes Beck Vilmos, Berán Lajos, 
Esseő Erzsébet, Farkas Zoltán, Fe-
renczy Béni, Madarassy Valter, Moi-
ret Ödön, Medgyessy Ferenc, Pátzay 
Pál, Reményi József, Szántó Gergely, 
Strobl Alajos és Telcs Ede élete-
munkája, hogy csak a legismerteb-
beket említsük. Mint az előző részt, 
ezt is pontos katalógus kíséri, bete 
tőzvén az egészet hatvan remekbe-
készült tábla, mely a magyar érmé-
szet legkiemelkedőbb alkotásainak 
százait van hivatva a külfölddel meg-
ismertetni. 

A magyar művészettörténeti iro-
dalom sajnálatosan nélkülözi a kézi-
könyveket, amellett hogy apróbb 
részletmunkákban oly sok kitűnőt 
tud felmutatni. Ezért kétszeres öröm 
e monumentális munka megjelenése, 
mely valóban kimerítő képet nyujt 
az időbelileg és mesterek tekinteté-
ben messze elágazó tárgyáról. Bár a 
többi hazai műfajnak is akadnának 
Huszárjai és Procopiusai és akadná-
nak kiadói, akik e nagy magyar fel-
adatokat oly önzetlenül és szívvel-
lélekkel pártolnák, mint az Éremked-
velők Egyesülete. Genthon István. 

Tanulmányok a magyar mezőgazda-
ság történetében. 

Szerkeszti : Domanovszky Sándor. 
Folyóiratunk októberi számában 

már méltattuk a Domanovszky Sán-
dor által megindított «Tanulmányok» 
jelentőségét s ugyanakkor ismertet-

tük is az első három tanulmányt. 
Jelen soraink ehhez az ismertetésünk-
höz csatlakozva az eddig megjelent 
értesítésekről számolnak be. 

A 4. számú tanulmányban Dvi-
hally Anna Mária: «A budai szőlő-
művelés története címmel a szőlő-
mívelésnek és a borjövedelemnek 
a városi polgárság életében játszott 
szerepét méltatja. Az első fejezetek-
ben a többi magyar városról is 
megemlékezik, majd áttér a budai 
polgárság birtokviszonyainak : a sző-
lőskertek fekvésének az ismerteté-
sére. Behatóan tárgyalja a polgárság-
nak a borkereskedelemből folyó jö-
vedelmeit ; a szőlő, de főleg a bor-
termelésre vonatkozó közigazgatási 
rendeleteket. A tanulmány utolsó 
fejezete a XVIII. század végétől 
már csak röviden foglalja össze a 
borgazdaság fellendítését célzó tö-
rekvéseket. 

Az ötödik tanulmány megérdemli, 
hogy különösképpen felhívjuk rá a 
figyelmet annál is inkább, mert hi-
szen nincs módunkban részletesen 
foglalkozni vele, bármennyire meg-
érdemelné is. Kalász Elek: «A szent-
gotthárdi apátság birtokviszonyai és 
a ciszterci gazdálkodás a középkor-
ban» című tanulmányában minden 
kis részletre kiterjedő képet nyujt a 
ciszterciták mezőgazdaságáról. Igaz, 
hogy az egyházi birtokra vonatkozó 
gazdagabb anyag jóval több lehető-
séget nyujt ilyen feldolgozásra, mint 
a világi birtokosok rendezetlenül 
fennmaradt gazdasági iratai, ame-
lyeknek a megőrzésére a magánsze-
mély kevesebb gondot fordított, 
mint az apátság, de hogy mégis 
mennyire az adatokat felhasználó 
szerző érdeme, hogy így tudta össze-
állítani a gazdálkodás menetét, for-
máit és eredményeit azt annál in-
kább tudjuk értékelni, ha akár Ka-
lász Eleknek ezt, akár Jármay- vagy 
Bakácsnak már ismertetett vagy a 
még ezután sorrakerülő hatodik és 




