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lomba, hogy ne csak a tudományos intézmények, hanem az egyes kuta tók is megvásárol-
hassák. Ezzel a kiadó mindent megtett , hogy a cseh tudomány ú j eredményeit minél 
szélesebb körben megismertesse. Reméljük, hogy szerző ós kiadó fáradozása nem volt 
hiábavaló, s Pleiner könyve ösztönözni fogja a közvetlenül érintett lengyel, szlovák és 
magyar kuta tókat hasonló munkálatokra. 

Heckenast Gusztáv 

PONGKÄCZ PÁL 

A MEZŐGAZDASÁGI JELLEGŰ IPARI ÉPÍTÉSZET EMLÉKEI. MALMOK 

(Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Tudományos Közleményei III . kötet, 3. szám 

Bpest, 1957. 118 1.) 

A malom a középkor univerzális gépe volt. Emberi , állati erővel, vízkerékkel, 
szélvitorlával ha j to t t változatai nemcsak gabonaőrlésre, hanem különböző ipari munka-
folyamatok energiaforrásául is szolgáltak. A malom története tehát a középkori techno-
lógia legérdekesebb, legjelentősebb fejezete; a feudalizmus korában egy ország technikai 
fejlettségét leginkább malmain mérhet jük le. 

A malom magyarországi történetéről viszonylag sokat ír tak, többnyire a néprajz-
tudomány művelői (Lambrecht, Bátky, Madarassy, Kiss Lajos, Szabó Kálmán); a 
történészek részéről a sokoldalú Takács Sándor nyúl t hozzá a kérdéshez. A malom magyar-
országi fejlődéstörténete azonban még koránt sincs t isztázva, bár ennek szükségességére 
Ha jna l I s tván többször felhívta a figyelmet. Pongrácz Pál munkája sem a végleges 
szintézis igényével készült , de figyelmet érdemlő előrelépést jelent nemcsak a kutatásban, 
hanem az összefoglaló á t tekintés előkészítésében is. A témát, ugyan a gabonaőrlő szerkeze-
tekre szűkíti le, de a malomnak, mint energiagépnek minden változatára kiterjeszkedik. 
Áttekintve a gabonaőrlés történetét , a fejlődés fontosabb kronológiai és technológiai 
ál lomásaira is r á m u t a t . A szakirodalom mellett levéltári forrásanyagot is használ. Ismer-
teti a magyarországi malomfaj tákat , az állati , illetve emberi energiával ha j to t t száraz 
(járgányos), t ipró és taposó malmokat , s különös előszeretettel a szélmalmokat, 

À tanu lmány főérdemc a technológiai leírás, mely a technikai kérdésekben járat-
lan történésznek kezébe adja a malmokra vonatkozó (többnyire szűkszavú) források 
megértésének kulcsát . Ebben a tekintetben a vízimalmok ismertetése lehetne bővebb is, 
mert a szerző világosan kifejti ugyan az egyes malomtípusok technikai elveit, de nem 
tér ki a szerkezet alkatrészeire olyan részletesen, mint a száraz- és szélmalomnál. Ez pedig 
hasznos volna, mert pl. a XVI — XVII . századi malomleltárak egyes tételeinek értelme-
zése csak az apró részletek ismeretében válik lehetségessé. Az a segítség azonban, melyet 
a t anu lmány a történészeknek nyú j t , még így is igen jelentős. A szerkezeteket és működési 
elveket szemléltető ábrák még világosabbá teszik a technológiai leírást. Külön értéket 
jelent egyes tárgyi emlékek műszaki leírása és képük közlése. Egészében véve tehá t a 
szerző jó tájékozódást nyúj t a malomnak Magyarországon előforduló típusairól s 
azoknak nemzetközi összefüggéseiről. 

Elismerést érdemel a szerzőnek az az erőfeszítése, hogy adatokkal illusztrálja a 
malom fejlődéstörténetét. Nem az ő hibája, hogy ez csak részben sikerült . A malmokia 
vonatkozó hatalmas, nagyrészében még feltáratlan forrásanyag elsősorban történészekre 
vár , hogy azt — a technikai szakemberek segítségével — feldolgozzák. Ennek egyik 
előfeltételét éppen ez a könyv teremtet te meg. Ami a benne található történeti tanul-
ságokat illeti, azok elsősorban a különböző malomtípusok elterjedésének korára és 
területére vonatkoznak. A vízimalom magyarországi alkalmazására a XIV. század közepé-
ről említ adat okát, megjegyezve azonban, hogy mind az alul-, mind a felülcsapó kerék 
„hazánkban régóta ismeretes". Ehhez annyit tehetünk hozzá, hogy pontosan nem tud juk , 
hogy a magyar honfoglalás idején Európában már szélesen elterjedt vízkerék mikor 
kerül t be hozzánk. Közismert a Gellért-legendának kézimalomról szóló adata , ez azon-
ban nem jelenti azt , hogy az i t t élő szlávok, s ál taluk a magyarok nem használtak volna 
vízimalmot. Mindenosetrc а Х1П. században mái' országszerte tömegesen fordulnak elő 
az oklevelekben vízimalmok, s viszonylag komplikált változatuk, a hajómalom is meg-
jelenik. Ugyanebben az időben a vízkeréknek a kohászat ban való felhasználása is kimu-
t a tha tó . Áz állati erővel ha j to t t szárazmalomról az első magyarországi adatot a szerző 
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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 


