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a XV. századból ismeri, ugyanebből az időből tud tipró, taposó malomról is. Mint ókori 
konstrukciók, valószínűleg a XV. századnál jóval hamarabb elterjedtek nálunk is. 
A szélmalomra vonatkozó első (szótári!) ada tok alapján a szerző arra következtet , hogy 
a XVI . század végén Erdélyben jelent meg először. A vízierőben gazdag Erdély azonban 
aligha jár t elől a szélmalom alkalmazásában, s az, hogy a szót először a „Kolozsvári 
glosszák"-ban és Szenezi .Molnár Albertnél ta lá l juk meg, nem feltétlenül Erdélyre muta t . 
A XVII . század végén, mikor tényleg fennálló szélmalmokról esik már szó, csak az Alföl-
dön fordulnak elő, s ott is szaporodnak el a XVII I . században, még inkább azonban a 
X I X . század második felében, a nagy gabonaexport idején. Általános gazdaságtörténeti 
szempontból sem érdektelen a szerzőnek az a statisztikai összeállítása, mely a szélmalom-
építés nagyarányú fellendülését muta t ja ki 1867 és 1890 között . Ugyancsak tanulságos 
az a technológiai fejtegetés, mely a hengermalom elterjedését és a korábbi malomtípusok 
vi sszaszoru 1 ását magyarázza. 

Nem rendszeres és kimerítő, de jellegzetes képet kapunk a molnárok életéről, 
céhes szervezetéről és társadalmi helyzetéről is a könyvben. A személyszerint azonosít-
ható malomépítők (pl. a félegyházi Késik András) tevékenysége hálás t émát kínál 
monografikus feldolgozásra. 

Mákkai László 

AGNES GEIJER 

ORIENTAL TEXTILES IN SWEDEN 

(Copenhagen 1951. 139 1. + 86 tábla) 

Svédország keleti text i l iákban gazdag gyűjteményeit ismertető mű címe u t á n 
ítélve kevéssé érdekli a magyar olvasót. Nem is lenne több szépen kiállított múzeumi 
katalógusnál, ha nem a szakma egy kiemelkedő képességű tudósa lenne a szerzője. í gy 
azonban a művészettörténész mellett a történész is értékes adatokhoz jut ál tala. A munka 
ugyanis célul tűzte ki annak tisztázását is, hogy a leírt szövetek milyen módon kerül tek 
Skandináviába, milyen műhelyekben, milyen technikával készültek. 

A legkorábbi periódus (XI. századig) élénk kereskedelmi tevékenységét az a r a b 
és bizánci szerzők tanúsága mellett az a 2500-nál több runa-feliratos kő igazolja, mely 
keleti országokban, Oroszországban, Görögországban, Perzsiában stb. elhalt skandináv 
kereskedők és más utazók emlékét őrzi. Ne felejtsük el, hogy Gotland földjéből kerül t 
elő Európában a legtöbb a r ab dirhem (csaknem 60 000 érme). Érdekes, hogy később 
(1285 körül) törvény rendelkezik azok örökösödési jogában, akik Görögországban teleped-
nek le. A közvetlen kereskedelmi kapcsolat Konstant inápoly eleste u t á n sem szűnik 
meg, bár a selyem-import jobbára oroszok és perzsák kezében van. Egy 1557-beli orosz — 
svéd fegyverszüneti egyezmény világosan leszögezi, hogy svéd kalmárok szabadon közle-
kedhetnek a Novgorod—Moszkva—Kazany—Asztrahany útvonalon, az á tmenő forgalom 
Georgiába, Perzsiába, Bokliarába, Kínába, Ind iába stb. szintén teljesen szabad. 

Rendkívül érdekes J . Ph . Kilbuiger 1674-beli, az orosz közvetítőkereskedelemről 
szóló kéziratának bő kivonatokban való ismertetése. A különböző útvonalak tar i fáinak, 
az áralakulásnak, a főbb piacok és termelőhelyek ismerete magyarázatot adhat sok 
egykori politikai és gazdasági eseményre. Különösen a perzsa — orosz viszony gyakorolt 
nagy hatás t a kereskedelemre. A Moszkvában letelepedett perzsa és h indu kereskedők 
kiti l tása vezetett az Archangelsk felőli holland—angol import megerősödésére. 

Nagyon fontosak a szerzőnek azok a következtetései, amelyeket a krími t a tá rok 
igen fejlett textil iparára nézve az akkoriban szokásos szőtt levélborítékok technikájából 
levon. E texti l iák részletes ismertetését egy korábbi munkája tartalmazza (Orientalische 
Briefumschläge. Stockholm 1944). Érdekes, hogy a török Por ta is ilyenmódon küldöz-
gette leveleit és hogy minden ország kormányzatának más-más anyagból készült boTíték 
járt a szigorú et iket t szabályai szerint (pl. Magyarországba, Erdélybe selyemszaten). 

A szövetek ismertetése egy-két érdekességgel jellemezhető. Svéd bir tokban van 
a legkorábbi ismert atlaszkötésű kínai selyemdamaszt (XI I I . század vége); eddig X I . 
Benedek pápa dalmat ikájá t t a r to t t ák annak (1303 — 04). Elmélyült vizsgálatot érdemelne 
az a röviden ér inte t t elgondolás, mely szerint a XVII . században oly nagy közked-
veltségnek örvendő nyomott chintz szövettípus a selyembrokátok fényhatásának erős 
mángorlással elért u tánzását szolgálta volna. Ezzel kapcsolatban fontos a hasonló 
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módon készült lengyel „szások" története. Ez a gyakran övként használt kendôfaj ta 
eredetileg Ind iában és Perzsiában készült és lengyel—örmény kereskedők szállították 
Orosz- és Lengyelországba. Később Konstant inápolyban és más török városokban a 
lengyelek üzemeket ál l í tot tak fel ilyenek gyártására, de az importált terméket a lwówi 
vámon továbbra is pl. bagdadinak tün te t t ék fel. Végül át telepítet ték az üzemeket 
különböző lengyel városokba. A csempészést különösen a fémsaj tóknak az erősen őrzött 
török határon való á t j u t t a t á sa nehezítette meg. Az üzemek még a XVI I I . században is 
termeltek. 

A hímzések rendkívül gazdag csoport jának egyetlen magyar vonatkozású képviselője 
i t t : Bethlen Gábor nyeregtakarója. Ez t 1626-ban ajándékozta sógorának, Gusztáv 
Adolf svéd királynak. Nem sokkal korábban készülhetett ez a pompás, türkizekkel ékes 
nehéz ezüsthímzés Konstant inápolyban. Legalábbis erre u ta l a lószerszám többi részén, 
nevezetesen a kengyeleken található bélyegző. Hasonló nyeregtakarókat ismertetett 
annakidején Palotay Gertrud az Eszterházy-gyűjteményből. 

Említést érdemel végül a könyv igen gondos nyomdatechnikai kivitele, elsősor-
ban a 169 textil iát ismertető, több mint 200, részben színes képmelléklet. 

Endrei Walter 


