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a szakemberek elismerésében ; kérjük azonban, hogy az összeállító és a 
kiadó ne álljon meg a félmunkánál, hanem terjessze ki eddigi gondos 
és felölelt anyagot valóban kimerítő fáradozását az 1925-nél újabb keletű 
irodalomra is. Hat év a tudomány történetében nagy idő, még nagyobb 
a magyar kémia történetében, amely a háború és a forradalmak lelki és 
gazdasági nehézségeiből felocsúdva éppen az elmúlt évtized második 
felében kapott nagyobb lendületet. Az utóbbi évek gazdag irodalmának 
feldolgozása fontos és szakemberek előtt szívesen látott feladat volna. 

LOCZKA ALAJOS. 

A bécsi magyar történeti intézet évkönyve. I. évfolyam. 
Károlyi Árpád közreműködésével szerkeszti Angyal Dávid igazgató. 
Budapest, 1931. 8-ad r., 354 1. 

Szerencsés gondolat volt a bécsi magyar történeti intézet vezetősége 
részéről, hogy az intézet tagjainak és vendégeinek lehetővé tette rövidebb 
terjedelmű tanulmányaiknak, kutatási eredményeiknek az intézet évkönyvé
ben való közzétételét. Kívánatos volna, hogy az évköny első kötete 
egyúttal ne az utolsó is legyen, hanem a viszonyok változása dacára is 
állandósuljon a megjelenése. 

A mostani kötet tizenhat író tollából közöl tanulmányokat. Közülök 
egyik-másik (MÁLYUSZ Elemér: A magyarországi polgárság a francia forra
dalom korában; PATAKI Vidor: A XVI. századi várépiiés Magyarországon ; 
Konrád SCHÜNEMANN: Die Einstellung der theresianischen Impopulation 
[1770—1771] szinte önálló monográfiává bővül úgy témájának szintetikus 
jellege, mint terjedelme miatt. A kisebb értekezések is legnagyobbrészt 
érdekes kérdéseket ölelnek fel, vagy pedig becses adatokat közölnek mód
szeres feldolgozásban, talán csak egy-két legújabbkori levélközlés van, 
ami anekdotaszerü jelentéktelenségével kirí a műből. 

A bibliográfia és a rokontudományok szempontjából Konrad HEILIG, 
Elfriede RENSING, LUKINICH Imre, Reinhold BACKMANN és TAKÁTS Sándor 
tanulmányai érdekelnek bennünket közelebbről. • 

Konrad HEILIG MAKRAI Benedeknek az életrajzához szolgáltat fontos 
adatokat (Zur Geschichte der ältesten ungarischen Universitäten und des 
Magisters Benedikt von Makra). Szerinte valószínű, hogy ZSIGMOND királynak 
ez a kedvelt embere az óbudai egyetemen szerezte meg a jogi doktoratust. 
A LEÖVEY család levéltárából közölt oklevél alapján pedig eldönti azt a 
KARÁCSONYI János és SÖRÖS Pongrác által vitatott kérdést, honnan szárma
zott MAKRAI Benedek, mert megállapítja, hogy a szatmármegyei Makrán 
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A kötet többi tanulmánya (VÁCZY Péter : Immunitás és Jurisdictio ; 
vitéz HÁZY Jenő : Határszéli viszályaink az osztrákokkal a Jagellók uralko
dása alatt ; BARÁTH Tibor : A harmincad jövedelmek közigazgatási költségei 
Felső-Magyarországon a XVII. század elején ; FLEISCHER Gyula : A schön-
brunni kastély földszinti termeinek falfestményei; THIM József: Miletits 
Svetozár és az 1848/49-i szerb fölkelés ; Dionys v. JÁNOSSY : Die Russische 
Intervention in Ungarn im. Jahre 184p ; ANGYAL Dávid : A boszniai válság 
története : I. A szandzsák vasút) is hasonló gonddal, széles körű kutatások 
módszeres feldolgozása nyomán készült. Az Évkönyv első kötete méltó 
büszkeséggel töltheti el az Intézet alapítóját, gróf KLEBELSBERG Kunót és 
az azt fenntartó Magyar Történelmi Társulatot. Az Intézet tiz éves 
munkássága kétségtelenül maradandó értékű hatást gyakorolt a magyar 
történetírás legújabb fejlődésére. TÓTH LÁSZLÓ. 

Kiállítási katalógusok. Országos Magyar Iparművészeti Mú
zeum. Régi egyházművészet országos kiállítása. Budapest, 1930. 
8-ad r. 164 1. 63 tábla. — Művészeti Múzeumok Barátainak Egye
sülete. Erdély régi művészeti emlékeinek kiállítása az Iparművészeti 
Múzeumban. Budapest, 1931. 8-ad r. 104 1. XXIV. tábla. 

Az Iparművészeti Múzeum tudományos és gyüjtö munkájának szer
vesen kiegészítő részei azok a kiállítások, amelyeket egy céltudatosan 
összeállított program keretében rendez meg évről-évre. Instruktiv és 
ismertető jellegükön kívül ezek a kiállítások a tudományos kutatás szem
pontjából is jelentőséggel bírnak, mert a kiállítási anyag tekintélyes 
részét olyan gyűjteményekből szedik rendszerint össze, amelyekhez hozzá
férni a tudományos kutatás számára is nehézségekkel jár. Épen ezért 
van tudományos szempontból is becse a kiállítási katalógusoknak, ame
lyek a kutatás számára még hosszú évek múlva is hasznos útbaigazí
tással szolgálhatnak. 

A katalógusok művészeti megállapításaihoz hozzászólni nem érez
zük magunkat hivatottaknak, csupán a kiállítások egyik csoportjának, a 
könyveknek katalogizálásánál óhajtunk egy kívánságot kifejezésre jut
tatni. A kiállítások lényeges részét alkotja az írott és nyomtatott könyv 
művészete. Természetes, hogy ezek a könyvek is, a műtárgyakhoz hason
lóan, fel vannak véve a katalógusba, s mindegyiknél fel van említve, 
hogy kinek a tulajdona. A könyvek leírása, meghatározása is magától 
értetődően elsősorban művészeti szempontból történik. Ez a szempont 
azonban a bibliográfust nem mindenben elégíti ki. Kívánatos volna tehát, 




