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Adalékok az erdélyrészi sóbányák, a sószállitás és árulás 
történelméhez. 

Deésahna. 
Deésnek és Deés-aknának fennállási nyoma már 1061 

körül föltalálható, mert mint alább fogjuk látni László, a Lonya 
fia 1247-ben 4-ik Bélától uj adománynyal nyervén több más 
helyiségekkel Desoeana-t, ez adomány levélben megemlíti, hogy 
Lászlónak elei e birtokokat még I. Béla alatt (1061—1063) 
nyerték. Fejér codex Diplomaticus Tomi 4. volumen 1. pag 
392—393. et Tomi 7. V. 1. pag. 112. (Lásd alább;. 

Ha Deésakna tehát akkor megvolt, ugy Deés if fönn ál
lott, mert amaz kétségen kivül ettől nyerte nevét, s ha továbbá 
„ o k a n a " nevén jött elő, ugy ottan só-bányának is kellett lenni. 

Valószínűleg a magyarok már kész sóbányákat fogtak e 
két helyen találni, azonban noha romaiaknak e vidéken, jelesen 
a széplaki, némái, deési (de csak a kis Szamos terén, az úgy
nevezett réten) kozárvári, monostori, baczai, rettegi, felőri, főleg 
a csicsó-kereszturi, alsó-ilosvai, bethleni, bélyegalyi, nagy-kajoni, 
szészármai, középfalvi, somkereki, kocsi, virágosberki, magos
marti, tóháti sat. határókon temérdek sóbányájok volt, mint a 
ma is látható nyomok igazolják, e végett építvén ők a szamos-
ujvári, alsókosályk és alsó-ilosvai várakat is; mindazáltal, hogy 
nekiek a dézsi kád-bükkén ós Dézsaknán léteztek volna sóbá
nyáik, részemről azért nem hiszem, mivel ők a térben, mint 
könnyebb helyen elég sót kaptak egy századnyi uralkodásuk 
alatt, s nem voltak kényszerítve oldalokra mászni e végett. 

Eleinknek ide telepedtökkor Akna dézsi határra fogott te
lepíttetni, bajos lévén a dézsi sóvágóknak az aknai oldalokon 
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nyitott bányákba ki-, s ezekből Dézsre hazajárni ; e gyanúmat 
igazolni látszik, hogy Dézsnek a térbeni határa Néma, főleg a 
bekéi puszta felül az aknai határt mintegy megkerüli, s hogy 
Dézs ma is a várhegybeli szőlőhegyet mint aknai határt birja. 

Ide mutat azon mondán alapult állítása is Dézsaknának, 
midőu a dézsi tanácshoz 1769 intézett felszólításában azon le
velet kérte kiadatni, melyet egyfelől Nagy Károly római csá
szár 1000-ik évben (!?) a dézsi határ kijártátágáról adott ki, 
akkoron Akna helysége még nem létezvén, másfelül azt, melyet 
Sz. (2-ik) István 1124 ugyan ezen kijártatásról, már Akna hely
ségének létezése korában erősített meg. Lásd a dézsi levéltári 
jegyzőkönyvben 1769. Eebr. 3. 30 szám alatt. 

Akna különböző rangban említtetik a régi levelekben, pél
dául civitas, oppidum, villa, possessio, aknafalva, sőt egy 1310 
és 1370 levél Dézs előtt hozza fel. 

Több és különféle szabadalmas levelet kapott, és erősít
tetett meg időnkint, melyek közül néhányat ma is bir, nagyobb 
része elpusztulván. 

Jelesen 1291. III. András király Tordának az Aknai sza
badalomhoz hasonlót adott. 

Szabadalmaink főbb momentumai: önkormányzás, saját 
törvényszék, pallos-jog, közteher, jelesen adó-vám, katonásko-
dási mentesség, a sóvágók protectionalisa, Salva quardia (1741. 
maius 22) véd levelek, Országos vásár Sept. 11-éu (1475 Janu 
13) heti vásár kedden (1775. nov. 16) de amaz miért s mikor 
szűnt meg? nem tudom, emez pedig Dézsnek ellenmondására 
1780. apr. 16-án sub Nro. Gublí 1204. visszavétetett. 

Ezek mellett a közszolgálatban, és terhekben tartozott 
Dézst segíteni. 1594. mai. 22. fej. rendelet szerint. 

Eleitől óta Dézszsel együtt a kamarai fő gróf s néha a 
Tárnok mester alatt volt Akna egész 1526. tájáig. 

A mi a Dézsi és Aknai sóbányászatot illeti: Lássuk min
denekelőtt, mit mond a só bőségéről Fridvaldski Mineralogia 
Transilvaniae 1767. pag. 166: „Comitatus interior Szolnok pe-
nu s Sa l i n a . " 

Mint fennebb említem, már 1. Béla alatt kétségen kívül 
mivelés alatt voltak mindkét helyen az aknák. 1165-ben pedig 
3. István király a Sz. Margit meszesi zárdája részére ezt irja: 
„ífotum sít omnibus principibus sub ditione regis Hungarie exis-
tentibus tam modernis, quam posteris: quod ego StephanusDei 
gratia sublimis, ac triumphator Hungarorum rex Greyse ilustris-
simi regis filius paterni regni gubernacula Deo annuente obti~ 
nens ad remedium anime patris mei, meeque saluti, et frat-
rum meorum providens, monasterio Almi ducis in honorem Se 
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Margarethe in Meches constructo, hanc helemosynam institui 
ut quicunque deferentes sal per portum Meches transirent, de 
singulis curribus de uno salinorum ad regiam partém perinnen-
tium unum lapidem Salis predicto monasterio darent „Fejér 
codex Dip. Tom. 2. pag 170. mondanom nem kell, hogy ekkor 
is a dézsi és Aknai sót hordták Alparét, Tihó, Zsibó felé erre. 

1214-ben ezekből sót utalványoztak királyaink, mint alább 
láthatni. 1248-ban pedig 4-ik Béla az egri Káptalannak a vá
rosi, eperjesi &c dézsmakért cserébe adván Cserepes Ősegét &c. 
ezek mellé Dézsaknán egy sóbányát is adott pótlásul: „item 
cledimus unum fossatum sive foveam salis fodinam liberam in 
Desakna, sine omni tributo et exactione tam in terra, quam in 
aquis, si in Ágriam sales de eadem extractos deferre voluerint 
per naves vei in curru, vei ibidem vendere „Fejér T. 4. V. 2. 
pag. 19. 1236-ban pedig 4-ik Béla igy szól: ijdem hospites 
nostri (Dézsiek) tot et tantos sales deferre quot, et quantos 
hospites de D e e s a k a n a deferunt" ered: Dézsi levéltárban, e 
levelet megerősité 1261. 5-ik István király, eredetije ugyanott, 
olvashatni hiányosan, Fejér Codexében T. 8. V. 7. pap. 95 - 96. 

Dózsakna 1291. 3. Andrástól uj kiváltságot kérvén a 4-ik 
Bélától, és 5-ik Istvántól nyert, de a 4-ik László korában be
jött tatárok miatt elveszett helyett, s azt 1291. Janu 6-án meg 
is nyervén, ebben igy szól a király: „Item ordinamus, ut comi-
tes camere nostre pro tempore constituti s a l i c i d i s , seu ex -
c i s o r i b u s salum in D e s a k a n a , pro singulis centum sali-
bus solvere debeant quatour pondéra (pondo=pondum a közép 
századokban az ezüstre nézve volt az, a mi volt a libra az 
aranyra nézvej in denariis, prout tunc in provincia current, et 
d e l a t o r i b u s eorundem salium sub predicto centenario nec 
non duo pondéra solvere teneantur similiter in denariis tunc 
currentibus. Item statuimus, ut q u a m i i b e t salis fodinam — 
tehát több bánya volt, — dicti comit.es camere nostre omni 
anno usque ad festum Sti. Johannis bapt: pro Septem marcis 
cum estimatione debeant redimere ab hospitibus nostris memo-
ratis, et a festő s Johannis bapt: usque festum S. Martini si
militer pro septem marcis cum estimatione quamlibet salifodi-
nam redimant. Item concessimus, ut ante festum s. Martini tri-
bus diebus, et post festum similiter tribus diebus, si non sint 
dies f — — cti, in salifodina nostra pro se sales incidere, abs-
que decima, et ab aliquo tributo liberam habeant facultatem, 
ita ut nec Waywoda, nco comes ipsius de Zonuk ratione dic-
torum salium, donec venditioni exponant, audéat, vei presum-
mat molestare hospites nostros memoratos. Ceterum statuimus, 
ut hospites nostri antedicti quancumque per terram transitum 
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facere voluerint, de rebus ipsorum ullum tributum nec in Ger-
lahidá — ma Szamosujvár — in Balwanius, nec in Desuar dare, 
et soruere teneantur &c. a Kolos-monos. zárda 1447-i másolatá
ban, mely eredetileg a Dézsi levéltárban áll. 

Az aknászat folytonosan virágzott a 14 és 15. században 
is, ugyanis Dézsen az Ágoston rendi barátok 1310. a Királytól 
nyert levelében ez áll: „ut singuli currus ex Deesakna Sales 
in Deeswar deferentes in eadem villa Deeswar ipsis fratribus 
ecclesia beatae Yirginis soluere, seu dare tenebuntur duos sales. 
Kelt Zinda mellett 1310. Dec. 8. Fejér Codex T. 8. Y. 1. pag. 
1 7 9 - 1 8 0 . és pag. 582—583. Tom. 8. Vol. 2. pag. 615—618. 

így az erd. Püspökség valamint a többi, ügy az itteni 
aknákból só-dézmát kapott egy 1326. Juni. 12. kir. levél e 
szavai szerint: „quod decimé salium de Szek-akna, de Kulus-
akna, de Desakna, et de Torda sibi, et ecclesie sue ratione do • 
nationum sanctorum regum progenitorum, et antecessorum, nőst-
rorum ab antiquo facte, et concesse debite provenientes per in-
debitas exactiones tributorum, et per angarias in vecturis ter-
restribus, et aquaticis inpedirentur, et tnrbarentur. Fejér T. 8. 
V. 3, pag. 91—94. et Szeredai Series episcoporum pag 73. 

I S hogy a D e s a k n a szó alatt nemcsak Dézsakna de maga 
Dézs is értetődött, világos abból, mivel a király az erd. Püspök
ség kebelébem aknákat névszerint előszámlálta, a szász- és 
székelyföldi aknák pedig akkoron a Milkoviai püspökség kebe
lében voltak, s ezért az erd. püspök azokból dézmát nem kap
hatott. 

A 16. században 2. Lajos Budán 1517. aug. 17. Béltheki 
Drágffy János közép-szolnoki, és Krasznai fő Ispánhoz rendel
kezett, hogy a Szamoson a kir. só hordásra nézt minden aka
dályokat és kihágásokat elhárítson, s a rendetlenkedőket bün
tesse meg. s ebben többek között igy szól: „demptis certis ci-
vitatibus et oppidis nostris, videlicet D e e s , Z e e k , A k n a , 
T b o r d a et T h e m e s w a r , quas et que sicuti predecessores 
nostri reges ab omni solutione trijrati, et thelonei exempta esse 
voluerunt, ita et nos exempta esse volumus &c. eredetileg a dézsi 
levéltárban. 

Ugyanazon évben nov. 4. és Dec, 6. kelt káptalani bizo
nyítvány arról szól, hogy a perbe idézett, de meg nem jelent 
Zólyomiak, mint Zekelyhidi (Bihar) birtokosok kir. parancs 
nyomán a Dézsi só fuvarosoknak ezentuli meg nem vámoltatása 
iránt megintettek légyen. Szintén a Dézsi levéltárban. 

1521. febr. 21. Budán pedig 2. Lajos a sóbányák czél-
szerübb miveléséről és a sójövedelem gyarapításáról a sóvali 
kereskedés élénkebbitéséről utasítást adott ki, ugyan a Dézsi 
levéltárban eredetié. 
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Báthori Zsigmondnak 1591. Juli. 1. kelt leveléből még 
az is kitetszik, hogy Dézsen akiior két bánya volt volna, 3-ik 
pontja ezt mondván: „eis verő, qui cumi sales a fodina ulte-
riori ad portum üuvii Sami — azaz: Szamos — adrehunt, a 
centum salibus denarii viginti quinque, a fodina autem pro ping-
viori, que C h y e r ab una dicitur, viginti denarii numerentur, 
a Dézsi levéltárban. 

A 17. században is az aknák mivelése szakadatlanul folyt, 
világos Báthori Gábor fejedelemnek Szebenben 1613; maius 1-én 
kelt azon leveléből, mely által Dézs városa tanácsának, a vá
rosi nemességgel, és sővágókkal kötött egyezményét megerősité, 
ennek 2-ik pontjában ez áll: „Juxta praememorati oppidi sere-
nitatis vestrae Dees antiquitus observatam consvetudinem salis-
fodinarum Desiensis, et Aknensis praefecti, et arendatores semel 
in anno, divorum scilicet Petri et Pauli apostolorum festő, vi-
gesima hona die mensis Junii annuatim celebrando non autem 
alio quovis tempore, ac diebus, ex inhabitatoribus oppidi etiam 
invitos (distributo prius eisdem pro vestimentis panno, quos ipsi 
p o s z t ó s o k vocant) ad scindendum salos infra revolutionem 
unius integri anni a die distributionis panni, sive festő praein-
sertorum divorum Potri, et Pauli Apostolorum fiendam compu-
tando, in rationem salis camerae pro se occupare solent &c. ren
deli, hogy ezek alatt minden köztehertől, munkától mentesítve 
légyenek. Dézsi levéltárban. 

E levelet megerősítette Bethlen Gábor fej. Fehérváron 
1619. aug. 2-án ered. Dézsi levéltárban. 

Ugyancsak ő Beszterczén 1627. febr. 10 a dézsi kam : 
ispán Yághó Györgynek ezt rendelte: „Deesy városunkban lakó 
biránk polgárival együtt alázatos könyörgések .által jelentik, 
hogy noha ennek előtte való esztendőkben, mind az mi előttünk 
levő boldogh emlékezetű praedecessorinktól, s mind pedig töl-
lünk is arról való annuentiajok, és ugyan privilegiumak is ex-
talna, hogy az kik alkalmatosak volnának az városban valók, 
és lakosok közzül az só vágásra, azon Deesi városunknak birá-
jával az Camara ispánok egyiet értvén,, az ollianokat sz. Péter 
napban az réghi usus szerint az sóvágásra elrendelvén, az de
terminált időben szokták volna ököt megh is posztozni &c. &c. 
a Dézsi levéltárban. 

Az erdélyi utosó nemzetig fejedelem Apafi Mihály vég-nap
jaiban is, folyt a sótermelés. 0 Segesvártt 1689, Janu. 21. Dézs 
városának azt rendelte, hogy Luczai Andrásnak, (ki itteni kam. 
ispán volt, s ekkor már a Görgényi várnagyságra mozdittatott . 
elő volt számtartóit és mázsamestereit a sósáfárkodás iránt 
számadásra szorítsa, mit ha szépszerivel nem tennének, zárassa 
be. Dézsi lev. tárba. 
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Az osztrák ház alatt, miután 1. Leopold az erd. fejede
lemségben magát megerösité, több gondjai közé tartozott az 
erd: bányászatot is, mint minden egyéb kani: jövedelmeket vi
rágzásba hozni, e végett 1700. Janu : 19-ről a fő kormányszékhez 
egyebek között a tordai, és dézsi aknák, és a szamosoni hajó
zás iránt leiratot küldött, azonban az 1701 —1711. Rákoczi-féle 
forradalom k részben akadályt vetett. 

Ettől kezdve mint látszik a dézsi aknászat hanyatlásnak 
indult. S az 1750-i országos összeiratkor, = conscriptio Dézsen 
már csak is 4. sóvágó emlittetett meg s ezekről sem vagyok 
bizonyos, ba a dézsi aknában, vagy pedig a dézsaknaíban dol
goztak-e? annak csakugyan nyoma van, hogy 1765 a dézsi ső-
aknák még őrizet alatt voltak. Lásd a városnak ezen évi jegy
zőkönyve 131. számát. 

Ámde az aknai bányák annál nagyobb virágzásnak indul
tak. 1711. nov. 26. az itteni kamara részére a cath. lelkész
ség állíttatott fel, első volt P. Konrád Pranciscanus 200 í. évi 
fizetéssel 12 köböl zabot s 6 hóra téli tartást kapván 2 lova 
számára; innepeken rendre járván misézni Aknára és Székre 
Grub. arch. ÍTro. 1509—1711. a mostani plébánia és kántor ház 
1771. épült. 

1753. mar. 16. a thesaurariatus elhatározta, hogy Aknán 
a Borsos Samu nemes telkén új akna nyittassák, ezt az udvar 
Dec 28, helybe hagyta, és épületekre 5612 frt 30 krt utalvá
nyozott. 

Fridvaldszki a fennebbi 11. §. emiitettem könyve 167-ik 
&c. lapján 1767-ben ezt irja : „duas, easque praedivites fodinas 
ostentat, una Septemtrioni (tán ez lesz a Borsos telkén 1753-
ban nyitott) altéra meridiei opponitur; illius profundum viginti 
duabus orgiis deprimitur, diameter baseos in sedecim orgias 
procurrit. Haec (a déli) sexaginta orgias lata, diametrum ba
seos in quinquaginta sex orgias protendit: Erat alia pervetus, 
profunditate septuaginta duarum, d) latitudine quinquaginta 
quatuor orgiarum, sed vitium fecit, quando hyeme nimium hu-
mida maducre omnia, mox deciduis immani copia nivibus, at-
que momento gelu constrictis, subtus cedere omnia cogebantur, 
eessere etiam pulci fodinae maximae, et practerquam quod plu-
res orgyas subsederint, invicem ita congesti sünt, ut vix locum 
reliquum fecerint scalis, per quas fossores sese periculo eripe-
rent. Deesakna praeter eos, qui domi venum eunt, octuagcsies 
mille centenarios salis quotannis in Hungáriám traiicit. Flore-

1 bűnt Deesaknenses fodinae, dum hae indefessae industriae, et 
pervigili solticitudini Dni de Brunek creditae fuerint. Quas 
immunitates vetus Akna numeravit, e sequentibus patebit (itt 
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elősorolja 1. Mátyásnak egy 1478. szabadalmos levelét) Haec 
privilegia Deesinum ab akna secernunt, scilicet etiam Deesini 
olim salinae colebantur, quae subinde per tartaros eversae non-
dum instauratae sünt „pag. 168—169. De ezt Pridvaldszky 
csak reá gondolta, mert hogy az 1241—2. mongol dúlás után 
is Dézsen m'iveltettek a sőaknák az általam fönnebb mondot
takból, s alább mondandókból bizonyos. 

Pridvaldsky a fönnebbi d. betű alá jegyzékben a 166. 
lapon ezen besülyedt aknáról, mely talán a Néma felőli oldal 
alatti, ma is vízzel telt akna lehetett, ezeket írja: „Vernherus 
apud Schwandtner (értsd a Schwandtner által Kiadott Scriptores 
rerum Hangár, kik között kiadta Yernhernek is e czimü mun
káját : De admirandis Hungáriáé aquis Hypomnemation, hol az 
idézett állítás Par. 3. pag. 172. áll Vernhernél) T. 1. pag. 856. 
ait ex huius salis medio excisum fuisse robur trabi simile tan-
ta duritie ut ne ferro quidem facile cederet, sed idem extra 
fodinam extractum ita computruisse intra quatuor dies, ut pri-
mis digitis concerpi, et conteri potuerit. Yernher Györgynek 
ezen könyve legelőbb Bécsben 1551-n jött k i ; tehát e kövesült 
fa törzsök a 16-ik században vétethetett ki. 

A dézsi kamara ház a mostani G-. Haller Sándor-féle ház 
lévén, a kamara ispánok ebben szállásoltak még akkor is, mi
dőn már csak Aknán miveltetett a sóbánya. S a kamaraispán 
csak 1747. Augustus havában költsönzött ki végkép Aknára. Lásd 
dézsi jk. 1747. Kro. 108. azonban Aknán talán az alsóbb hi-
vataloskodók számára már 1730-ba épült kam. ház. 

Lássunk már keveset a sóvágokról, a sófuvarosokról, ha
jósokról és a sókereskedésről. Itt mindenek előtt külömbseget 
kell tennünk a sóvágók és sókereskedők között, azok s a l i c i -
s o r, ezek c e l l e r i s t a nevén jőnek elő és cellerista volt mind 
az, ki tengelyen, mind pedig az, ki vizén szállította a maga 
vagy a király sóját. Az aknai sóvágók a dézsiekkel egyenlőkké 
tétettek Mátyásnak 1478. aug. 7. Budán kelt levele által, „quod 
nos tum ad suplicationem certorum fidelium nostrorum pro parte 
universorum incisionem Salium nostrorum regalium in oppido 
nostro Akna commorantium maiestati nostre propterea factam, 
tum verő ut ipsi ad servitia nostra, que nobis in incisione sa
lium continue facere habent, et promptiores reddantur, quanto 
maioribus gratiis se a maiestate nostra conspexerint főre in-
signitos, eosdem a solutione quarumlibet taxarum tam ordina-
riarüm , quam extraordinariarum ab ipsis maiestati nostre 
quandoque provenire debentibus, prout, et quemadmodum etiam 
hactenus una cum incisoribus salium in oppido nostro Dees 
commorantium exempti fuisse dicuntur. „Talán az Aknai le
véltárban. 
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Dézs városa, s a dézsi sóvágók=posztósok közti egyez
mény 1553. Janu. 7. köttetett meg, miszerint ezek alája vetik 
magokat a városi tanácsnak és bírónak, megtartván csakugyan 
saját törvényszóköket is. Dékánjok, kapitánuk elülülése alatt, 
azonban ők újra rendetlenkedvén, Báthory Zsigmond fej: Tordán 
1594. maius 20-án az egyezményt megtartatni parancsolta. Ezt 
viszont Báthori Gábor fej. Fehérvárit 1608. Június 24. meg
erősítve a dézsi tanácsnak kiadta. Lásd mind ezt a dézsi lev. 
tárb. 1750. az orgos összeirat szerint Aknán 147 sóvágó, és 1 
özvegy volt, 1847. pedig tehát 97. évvel később 69. sóvágó, és 
28. özvegy, mi árra mutat, hogy a múlt században több erőt 
használtak, nem vitatva azt, ha tán többet termeltek is, meny
nyiben olcsóbb volt mint ma? Dézsen 1750-ben már csak 4 
sóvágó volt a fönnebbi szerint. 

Hogy a sószállitás már az Árpádok korában nagyban folyt 
igazolja 4. Bélának Erch szigetében 1236. kiadott levele, mely
nek idevonatkozó szavai ezek : „quod accedentes ad nostram 
presentiam willicus, et hospites nostri de Deeswar, humili prece 
a nobis postularunt, ut libertatém eorum ab Andrea karissimo 
patre nostro felicis recordationis eisdem concessam, nostro dig-
naremur privilegio confirmare quam ob rem proprium est regié 
maiestati condescendere precibus subditorum, ut numerus auge-
atur populorum, et per hoc regia potentia latius extcndatur. &c. 
preterea in officiis nostris comitibus camere nostre hospites 
nostri tot, et tantos sales deferre, q u o t , e t q u a n t o s h o s 
p i t e s de D e e s a k a n a d e f e r u n t liberam habeant facul-
tatem ex potentia comitum camere nostre antedictorum, ha-
bita nostra auotoritate, hoc adiecto, quod t c r t i a m p a r t é m 
s a l i u m n o s t r o r u m in p o r t u regio, iuxta fiuvium 
Zomus descendentium per eundem fiuvium deferre tenoantur. 
Nec hoc pretermittentes, quod in prima via vernali, primo, et 
principaliter in uno kurb vulgariter vocato sales nostros deferant 
n a v i b u s s u i s cumulatis in aqua prenotata. Adiicimus etiam 
quod de tributo Wyouodatusconcitatus de Zonuk, ac comitum ca
mere nostre prenotate t a m i n t e r r a , q u a m i n a q u a médium tri-
butum dare teneantur, et administrare, ita scilicet, prout hec 
omnia in literis Andree patris nostri karissimi boné. memorie 
vidimus plene, et plenius contineri. „E leveleket megerősítette 
1261. 5. István mint ifjabb Király, és erdélyi Herczeg, annak 
némi kifejezését következőre változtatván*: „Sales verő hyemales, 
si quos iidem hospites rebus eorurn comparaverint. usque octa-
vas beati Georgy Martyris tam in aqua, quam in terra liberam 
habeant deferendi, seu uendendi facultatem „mindkét levél ere
detié a Dézsi levéltárban." 
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Ezekből átláthatni hogy e két bánya helységben már a 
legrégibb időkben sószállító és kereskedő társaság létezett ; 
c e l l e r ; c z c l e r nevezet alatt jön elő adataim szerint leg
előbb 1439 a mart. 16-án kelt levelében Tallocuz Nanko Zö-
rényi bán, és só fő grófnak, melyet a dézsi hajósok részére 
adott ki „a dézsi levéltárban: ebből lett idővel: c z e l l e r s 
hogy ily társaság Aknán is keletkezett, fennebb láthattuk. 

De világos ez még inkább Mátyásnak Komáromban 1466. 
nov. 5. kelt levele e szavaiból: „quod nos oonsideratis fidelibus 
servitys fidelium nostrorum vniuersorum c o n d u c t o r u m salium 
nostrorum vulgariter c e l l e r nuncupatorum in oppidis nostris 
D e e s e t A k n a commorantium — eredetié a dézsi lev. tárb. 
így 2. Lajosnak Budán 1516. nov. 4. a váradi káptalanhoz in
tézett parancs levelében: „ex gravissimis querelis fidelium nost
rorum prudentum, ot circumspectorum iudicis, iuratorum civium 
et celeristarum nostrorum Deesiensium intelleximus/ qualiter 
vos — érti Zólyomi Györgynct, MíMősnét, Dávidnét és Jánost 
a Dávid fiát, mint székelyhídi birtokosokat — contra nostram, 
et totius rogni nostri publicam ordinationem de salibus nostris 
thclonium recepissetis „&c. a Dézsi levél tárnak 1516. Dec 6-i 
levelében. 

A dézsi só-hajósok, s cgyszersmint halászoknak szabályait 
a városi tanács 1500. Dec. 16. megerősité, ebben a figyelmet 
érdemlő nevezetesbb kifejezések igy következnek: „tunc cir-
cumspectus Joannes Szabó, in personis K o r m a n i s t a r u m , 
coram nobis personaliter constituti, qui quidem Joannes Szabó 
in personis Kormanistarum, u t m a g i s t e r (az az czéhmester) 
supplicavit per hunc modum : &c. — ipsum namque K a i e n dá
t u m (ennek emléke időnkben Dézsen a kalandos társaságban 
maradt fen) quem ab antiquo tempore ob reverentiam omnipo-
tentis Dei ac beaté Virginis Mario, nec non bcati Nicolai, con-
fessoris consveverunt conservaro, vigore nostre confirmationis &c. 
itt előszámláltatnak az innepek, melyeken misét kell szolgál
tatni, melyekért a kormányos a papnak 3. mftot tartozott fizetni, 
„item ordinaverunt, quod singuli celeristi debeant ipsum kalen-
datum conservare, si quis autem noluerit, illi nullus kormanista 
navem conducere presummat, — s ha ki még is hajót adna 
nekio, ennek bére a kalandatus részére koboztassék el — „item 
siquis novus kormanista navem de vado Dees ad Szathmar 
pacifice conducere poterit, talis ibidem in Szathmar nullám vi-
cesimam dare, nisi pro suo velle, sed in reditu hic in Deus 
viginti quinque denarios Kalendatui prestare. Similiter qui de 
Szathmar usque Szolnok deportauerit, neque ibi aliquam dare 
victimam, sed in reditu duodecim denarios, et obusum dare te-
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neatur. Item quod quilibet kormanista per anni ciroulum — 
Kalendatui teneatur dare decem denarios, singulique c e l e r i s t i , 
et alii dent quatuor denarios, ita tamen, quod tempore — na-
vium (talán a hajók rakodásakor) quilibet celerista mendicare 
debeat, quantos poterit sales, quorum pretia in reditu ad ma-
nus d e e a n o r u m portare teneatur. Item tomporé invocatus 
ad c e h quis ex negligentia non intraverit, talis in denariis 
triginta trés — (fizessen?) Item tempore electionis decanorum 
siquis non acoeptaverit decanatum, talis contra singulas perso-
nas Kormanistas convincatur semper in triginta tribus denariis 
et Kalendatui prestetur. Itt következik hogy senki innepnapokon 
ne halásszon, s ki közülök a Kalendatust meg nem tartaná, 
reá szorittassék, Továbbá: Item conclusorunt, quod si quis Kor
manista, magistratum noluerit acceptarc, ex tunc contra siugulos 
tam kormanistas quam coleristas semper in triginta tribus denariis 
convincatur eo facto eredetileg a dézsi levéltárban. Emliti a 
cellereket Petrovich Péter erd. helytartó is Kolozsvárt 1556. 
apr. 24. kelt levelében. Dézsi levéltár. 

Emiitettük a 35 §. a K u r b szót, a 37. §. pedig a con-
d u c t o r szót, a 38. §. K a l e n d a t u s , K o r m a n i s t a , m a-
g i s t e r , D e c a n u s , ceh, a 14. §-ban S a l i c i d a , d e l a t o r , 
a 22. §. p o s z t o s o k , a 36., 3 7 , és 38. §-ban a c e l l e r sza
vakat. Előjön még Mátyásnak Kolozsvárt 1471. maius 12, kelt 
és alább is a 49. §. említendő levelében a Tu m e n ü s szó. 2 . 
Lajosnak pedig Budán 1521. febr. 17-én kelt levelében a Tu-
menista szó imigyen: „idem intelligatur de Tumenistis transil-
vaniensibus, ut scilicet sales pecunia moderata redimantur „s 
hogy ezentúl nekiek se adassék s a l á r i u m , az az só fáradsá
gok dijául, (dézsi lev. tár.) Ezekhez képest ideje van a 33. §-i 
állításomat jobban kifejteni. Véleményem szerint mind a sóvá-
gók, posztósok, salicidák, exeisorok, mind pedig a sókereske-
dőknek czéh-társaságuk volt, közös-e ? külön-e ? elhatározni nem 
tudom, az mindenesetre bizonyos, hogy a só-kereskedők kalan
dos czimü társulatban állottak czéh mester magister alatt, kik 
talán Decannak is neveztettek, vagy talán ez a társulatnak kü
lön hivatalnoka lehetett? Ezen társaság két utón, vizén és szá
razon folytatta a kir. sószállitást és kereskedést. A bajok ve
zérei kormanista, kormányos, a szekereké pedig conductor név
vel bírtak, a többiek pedig mind a vizén, mind a szárazon egy
aránt czellereknek neveztettek mert a 37. §-ban láttuk már, 
hogy a király azokat is czellereknek nevezte, kiket Székely-
hidán megvámoltak, és szintúgy a 38. §. szerint a közhajósok 
is cellerck; ilyen köznevezet volt a delator sófuvarozó is. 

Mi már a kurb szót illeti, a korb kosárból ered-e ? vagy 
pedig a sóhordó nagyobbféle hajónak régi k e r e p nevéből? 
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(lásd Fejér Tom. 7. V. 1. pag. 295. hol a kisebbféle hajónak 
is o l c h neve feltalálható) elhatározni nem tudom, azonban haj
landó vagyok hinni, hogy csakugyan kurb, kerop, végre a Tu-
menus szót hajótchernek a tumenistát pedig hajó terhelőnek 
gyanitom. Lásd még alább. 

A celleristák szabadalmas levele elégvén Báthori Zsigmond 
Fehérvárit 1591. jul. 1-én azt 5 pontban megállítva adta ki 
nekiek az 1-ső szerint megtiltja, hogy idegen cellerista Uézsen 
és a zsibói kikötőben sóval ne kereskedhessek elkobzás bünte
tése alatt. A 2-ikban ha egyik czellér másikának segédeit, em
bereit elcsalja 10 ftal lakoljon. 3-ik a hajósoknak Dézstől Zsi-
bóig szállított minden 100. kősótól 1 f. 20 dénár a dézsi ak
nákból a számosig fuvaros czellereknek pedig 20—25 pénz fi
zettessék (lásd elébb a 21. §.) a '4-ik pontban se czellér, se 
más fuvaros a dézsi kamara házig tenni szokott fuvarozásra a 
szekeret drágábban ne fizesse, mint a czellerek fizetik, végre 
az 5-ik pontban, hogy senki a czeller-társaságba föl ne vétessék, 
valamíg a beavatási dijat meg nem fizeti. Ezeket Báthori a 
régi szabályok nyomán állította meg. Dézs levéltárában az 1612 
febr. 6-án kelt megerősítő fejedelmi levélből kijegyezve. 

Bastha György 1603. Dec. 4. a Dézsi czelleristákat a 
dézsi kikötő használatában, s minden eddigi szabadalmaik gya
korlatában megerősité. Dézsi levél tárb. 

Bákoczi Sigmond fejed, pedig Fehérvárott 1607. Jul. 31. 
a Báthori Zsigmond imént érdeklett szabályait megerősítve még 
két ponttal toldá meg, hogy 1-ör ha valamely cellerista a czéh 
táblája általi meghívásra a gyűlésbe meg nem jelennék, a társaság
ból kizárassek, 2-or hogy a czébe állók a társaság pénztárába 10 
mftot fizessenek a dézsi levél tárb. Báthori Gábor Kolozsvárt 
1612 febr. 6-án mint fennebb iram, ezt is megerősité valamint 
1. Rákóczi György Szamosujvárt 1632. mart. 18. szinte ott. 

Az osztrák ház az állam gazdászatban uj nézettol, irány
nyal lépvén be Erdélybe, melyek a czellér társasággal sehogy 
sem egyeztek meg, csakhamar hanyatlásnak, halálnak indult. 
A dézsi 1719-i Janu. 6-i jegyzőkönyvben ezt olvastam : „Anno 
1719. die 6. Janua. in congrogatione dominorum iuratorum, et 
sonatorum concludáltatott: Minthogy a só celér czéh nemes vá
rosunkban deficiált Fejórvári György atyánkfia levén decannja 
azon czellér czéhnek, felolvastatván azon czéh levelei, ő ke
gyelme által adgya a ns. Tanácsnak, és tétessenek az nemes 
város ládájában regostrum szerint. Azon czéhnek az Szamos 
parton néhai Tordai György puszt a fundussa, és sikátor mellett 
lévő só pajtája helye Fejérvári György atyánk fiának életóig 
kezénél hagyatván. 



236 

A czellérek privilégiumát felsőbb rendelet nyomán 1747. 
kérte a dózsi kam. ispán a várostól kiadatni, de ezt több le
veleivel együtt a kolozsvári ref. kolégyom könyvtárában bátor
ság okáért letéve lenni állította a város, hol azonban meg nem 
találtatott, hanem hir szerint Dézsi Hosszú Istvánnál állították 
létezni, Dézsi jegyzőkönyy 1747. maiu 17-n 81. 82. 85. ós 89. 
szám alatt. Ebből kitetszik az is, hogy ekkor Dézsen még élt 
2—3 régi ezellér. 

Következik már néhány szó a Szamosoni hajózásról, és 
sókereskedésről. Hogy 2. Andrástól kezdve emiitett adataink 
szerint 1719. tájáig a szamosoni hajózás szakadatlanul folyt, a 
fennebbiekbőí világos A társaság maga sóját kereskedés végett, 
a királyi sót pedig, több só lerakó helyekre saját hajóin vitte 
tova. Maga házát és hajóit a Csicsói uradalomhoz tartozott er
dőkből, főleg a Somkutiból, mely azon uradalom része volt, 
építette és tatarozta, mint világos ez Zsigmond királynak Kas
sán 1423 maius 8-n kelt és Losonczi Bánffy Jánoshoz és Lász
lóhoz intézett rendeletéből meghagyván ezeknek, hogy mivel a csi
csói uradalmat azon feltéttel nyerték tőle, miszerint a dézsi hajósok
nak ezentúl is faizást tartoznak engedni, ezért őket e részben ne há
borgassák, így Mátyás 1458. Sep 1. Szegedről amazok ivadé
kaihoz a két Losonczi Dezső Lászlóhoz ezeket irja: „quatenus 
prefatos cellerones ligna pro reformatione, et edificatione na-
vium, et domorum prout ab antiquo, scilicet temporibus quon-
dam serenissimi, ac illustris principum dominorum Sigismundi 
imperatoris, ac regis similiter hungarie predecessoris, et Joannis 
de Hunyad comitis Bistriciensis alius gubernatoris eiusdem regni, 
nostri genitoris, nostrorum carissimorum consvetum fűit in pre-
fatis silvis vestris secare, et sucoidere permittere debeatis „mi
dőn pedig Bánffyék vonakodtak ezt teljesíteni, azért Mátyás 
Budáról 1467. maius 1-én az erd. Vajdának rendelkezett, hogy 
e tárgyat törvény utján határozná el. így rendelkezett a faizás 
iránt 2. Lajos Budáról 1517. márt. 3. a csicsói várnagyokhoz. 
Lásd ezeket a dézsi levéltárt). 

46. § Azt is tudjuk, hogy már 1236. a Szamoson Dézsnél 
kir. kikötő hely létezett. Lásd a 35. 38. §-t. emliti ezt Bástha 
is. Lásd §. 41. a só lerakó hely pedig a múlt században a 
Szilágyi-féle major volt, mit a város adott át a kamarának. 
Dézsi levéltári jegyzőkönyv 1767. apr. 16. nro. 30. 33. és 
1769. nro. 17. Lásd még a 43 § t 

47. §. A hajózási akadályok elhárítására is mindig figyel
met fordított a felsőbbség. Például 2. Lajos többször említett 
1521. rendeletében ezt irja: „quod aggeres molendinorum, ubique 
ita deprimantur, et itá aperiantur, ut naves liberó semper, et 
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sine periculo descendere possint, alioquin si quid periculi in 
illis evenerit, negotiatoribus perinde aestimotur, ac si regiae 
maiestati evenisset, et de damno, ae expensis dominus aggeris 
daranificatis satis faciat, quod si sponte, vei requisitus facere 
recusaret, comes illius comitatus, abi hoc eveniet, compellat 
damnificatorem ad satisfactionem sub poena amissionis officii 
sui. Hasonló rendelkezést tettek az 1638-i apr. 23-i 16. törv. 
czikk, az 1640. apr. 14-ik törv. czikk. az approb. Const. 5-ik 
része 4~ik edictuma, s ilyeténképpen kivánta 1. Leopold 1700-i 
emiitett leiratában a Szamost újra hajókázhatóvá tétetni. Lásd 
a 26. §. 

48. §. Azonban a közbejött forradalom miatt továbbra 
haladt. S egy elegyes bizottmány jelent meg Dézsen, mely 
1768 —1771. minden gátokat eltörölt, a Szamost kitisztittatta, 
és Radna vidéki tutajokon, szálokon a sót elkezdte 1771-ben 
szállíttatni, s a kamara jó rendin ha néha megszakadva is, de 
folytatta ezt jó idáig, legalább az 1790—1-i org. gyűlésre ment 
b. szolnoki követek utasításában említés van téve, hogy a dézsi 
portusnál a partok omladozására nézt intézkedés eszközöltessék. 

49. §. A hajósok és fuvarosok bérére nézt ezeket kívánom 
megemlíteni: Ozorai Pip o a Temesi, és kir. só-főgróf Dézsen 1406. 
aug. 14-én a dézsi czellerekkel ekkint egyezett meg: ut de 
singulis centum salibus (10. kősó=80—100 font, egy málha, 
vagy táska só pedig az 1635. 40-ik et 1638-i 32. artikulusok 
szerint—10. kő só lehetett) qui de Des in Zatmár conducuntur, 
singulos viginti quinque grossos puros, (14l0-b 32. garas—1 
forint volt) EC de singulis centum salibus, qui de Zathmár in 
Tokay deferuntnr singulos quindecim grossos cum medio, nec 
non de singulis centum salibus, qui de dicta Zathmár in Po-
rozlo portantur, sales singulos viginti quinque grossos puros 
eisdem conductoribus salium semper dari debeant, et sínt cons-
veti ('talán: contenti) quo circa vobis camerariis nostris in dic-
tis Zatmar, Tokay, et Porozlo — &c. mandamus &c. A dézsi 
lev. tárb. 

50. § Mátyás Kolozsvárt 1471. maius 12. pedig igy; 
„quod quia nos cum celleronibus nostris in oppido nostro Dees 
commorantibus talem fecimus dispositionem ut ipsi de singulis 
tumenis salium, quos scilicet ipsi de his partibus nostris Tran-
silvanis ad cameras filiales in dicto regno nostro Hungarie exis-
tentes deferrent, pro laboribus eorundem singulos quadraginta 
sex florenos, et ducentos sales habere debeant, atque possint, 
&c. (ha egy tumenus leszállítási dija 46. f. és 200. kő só volt, 
akkor a tumenus kétségen kívül egy vagy több hajó teher.) 
Quo circa dictis celleronibus &c. — a dézsi, szathmári és szol-
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noki kam. ispánoknak rendeli —• more prius consveto persol-
vatis, ita ut nnam partém florenorum predictorum et ipsos du-
centos sales in dicta Dees, aliam verő in Zathmar, tertiam au-
tem in Zolnok cameris eisdem reddere, et restituere teneamini. 
Dézsi levéltár. 

51. §. 1473. aug. 13. Budán kelt levelében a 200. kő só 
mellé még más 200. követ rendelt adatni nekiek bérül. Dézsi 
lev. tár. 

52. §. Mindezekből, mind a fönnebbiekből kitetszik, hogy 
a czelérek nem csak a királyi sót szállították, hanem a mago
két is, mit bérül kaptak, vagy nyerekedés végett a bányákból 
vettek, mert a sóvali kereskedés az osztrák ház előtt szabad 
volt. De ők el nem mulatták arról is gondoskodni, hogy a mi 
sót M. országon el nem adhattak, azt a kamara váltsa be tolok. 
Hunyadi János 1453. aug. 15. Dézsen levén, ezt rendelte: „qua 
tenus ad annum Dni millesimum quadringentesimum quartum 
sales, quos cellerones de Des ad rationem ipsorum cum salibus 
regalibus deducerent singulum centum sales pro duobus florenis 
auri ad camaras recipére debeatis, recusatione omni. Dézsi 
lev. tár. 

53. §. A 35. §-ban idézett szavakból is eléggé világos, 
hogy eleitől fogva a czellérek sóval kereskedtek, még tisztáb
ban kitetszik ez 4. Lászlónak Cheenken 1290. mains 21. kelt 
e szavaiból; „quod cum hospitum nostrorum de Deeswar liber
tás ab antiquo instituta, et ordináta id requirat ut sales, quos 
ijdem tempore hyemali pro rebus ipsorum minutis comparaverint. 
ab omni iurisdictione, et potestate "VVaywode transsilvani, et 
comitis de Zonuk, aut officialium comitum camere nostre pro 
tempore eonstitutorum liberi sint, et exempti, ipsos in libertate 
eorum ab antique instituta, et ordináta, dignaremur conservare, 
nos itaquo &c. Dézsi levéltár. 

54. §. 2. Ulászló Palotán 1491. aug. 28. rendelkezik a 
marmarosi kamar. ispánhoz, hogy a sóval kereskedő dózsieket 
kik Szikszó, Poroszló és Lőcse felé járva (kalandozva) eladott 
sójok árával vasat, és rezet kivannak venni, e részben ne há
borgassa. Dézsi lev. tár 2. Lajos 1521. feb. 17-ón kelt, és már 
többször emiitett rendeletében a kir. sószállitást, kivéve a mi 
a kir. konyha számára kívántatott merőben betiltotta ugyan, 
de a sóvali kereskedésnek annál tágabb kaput nyitott, 

55. §. Biztosították a sókereskedóst nemzeti fejedelmeink 
is. Jelesen az 1630-i 23-ik az 1665-i 38-ik az 1674-ik 4-ik 
arti. az apr. az. 5. része 5. edict. a Comp. const. 3. része 15. 
2. és 3. art. a 16. tit. 2. és 3. art. sőt még a Leop. dipl. 15-
ik pontja is 
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56. §. Bethlen Gábor kissé megszorítván mind a só ke
reskedést, mind a korcsmáriást Dézsen, el nem mulatták halála 
után nőjétől Erand. Katától Fehérv. 1630. febr. 14-én a köny-
nyebbitést kieszközölni a cellérek : „inhabitatorum oppidi nostri 
Dees, qua ipsi nobis tam in restaurandis fodinis camerae nostrae 
Deesiensis, quam etiam aliis uecessitatibus nostris summa cum 
industria exbibuerunt &, quam etiam de modo grossus, et ne-
gociationis salium nostrorum per fluvium nagy zamos, dictum 
per oppidi eiusdem eelleristas devehi solitorum, nec non de edu-
cillatione vinorum datas habuerunt,, et concessas. Dézsi lev. tár. 

57. §. De mindez az osztrák ház alatt minden assecuratio 
mellett is elintézett hanyatlásnak indult, csakhamar 1694. már 
meg szoritást szenvedett a sókereskedés azáltal, hogy a Nádor
nak 250,000 írttal tartozván, s ezt 325,000 kősóval kifizetvén 
ennek elárulhatására kizáró jogot engedett. Láttuk fennebb a 
43. §. hogy Dézsen 1719. már meg volt szűnve, sőt 1770. még 
az apró sóárulás is eltöröltetett. 

58. §. Hajdan minden polgári, katonai és egyházi hivata-
loskodót sóval szoktak fizetni, s innen eredt a s a l a r i u m ne
vezet is. Fejér Tom. 10. V. 5. pag. IX. minden esetre a fize
tésnek nagy része sóval szokott pótoltatni. Lásd in appendice 
ad Bonifinium Zsámboki János kimutatását, és Kovachich Sup-
plementa, ad vestigia comitiorum Tom. 2. pag. 350—310. így 
például sójok járt a maországi zászlós uraknak, kik közül az 
erd. vajda 9000 f. mellé még 3000 f. értékű sót kapott éven-
kint, mit Frichvaklsky 1500 mázsára számított idézett könyve 
170, lapján. Lásd Benkő Transsilvania Tom. 1. pag. 82. 2-ik 
Lajos 1521-i az 54-ik §. érintett levelében a sóvali fizetést is 
eltiltá ugyan, de a nemzeti fejedelmek alatt njra gyakorlatba 
jött gyakran üresen állván a fejedelmi pénztár. így például 
1614. Dobolyi Székely János az itteni aknából nyert 300. kő 
sót. 7. Libr. regio fol. 120. az 1630 i Janua: 25-i 39-ik arti. 
szerint Gyulai Samunak adatott nagy mennyiségű só, az 1632-i 
maius 1-i 49. art. nyomán Listhy Ferencznek 40,000 kő. Fo-
garasban 1864. mart. 24. az Örvendi nemesség a balázsfalvi 
kastélyt a hozzá tartozott birtokokkal bízottja Sarkantyús Gyu
lai István által azon joggal, melylyel birta, t. i, mind két ágra 
Bornemisza Anna Apafi Mihálynó fejedelemnének adván át cse
rében 4 telkes jobbágyért, pótlásul kapott még a dézsaknai 
bányából 6000 kő sót, mely vásárt megerősité Apaffy 1664. 
maius 16. Viszont az ország adója pótlására 1659. a 6-ik art. 
által nagy mennyiségű só rendeltetett. Sőt 1692. 1. Leopold 
ugyané czélra a dézsi, széki és kolosi aknákból 30,000 kő sót 
adatott minden teher nélküli elárusitási joggal, melynek kivá-
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gyümölcse. Az ország iparosai számára természettudományi és 
rajzi oktatást kivánt, és minden költséges gépezet nélkül meg
találta. A siker risicója, a szakiskolák szervezése, a tanulók 
összetoborzása, főként a tanítók vállára nehezül, kiknek, hogy 
úgy mondjam, zsebökben járó dolog volt a lehetőleg, kitűnő 
munkát végezni és végeztetni. A tehetségesebb tanulók kitartó 
szakstudium utján a legderekabb tanitókká váltak, Egyszerre 
mintegy új világnézetre ébredett a társadalom, s a legnagyobb 
erőfeszítéssel látott ahoz a munkához, melylyel a lefolyt 20 év 
alatt nemzetgazdaság és közművelődés tekintetében óriási ered
ményeket mutatott fel. 

A departmentnek ma kettős a czélja: á) a természettu
dományi oktatást, főként az iparos osztályok között előmozdí
tani, s e végett a szakiskolákat bizonyos államsegélyben része -
siti; b) rajztanítókat nevelni, s az iparosokat s az elemi és a 
középiskolák tanulóit a rajzban, árnyékolásban és mintázásban 
úgy oktatni, hogy ismeretöket az üzlet és gyáripar (manufac-
ture) különböző ágában értékesíthessék. Ez okból a műipar 
egész körét felöleli; a nagy előmenetelü növendékeknek bizo
nyítványt ad, mely a királyság rajziskoláiban való tanításra jo
gosít. 

Lássuk, hogy e kettős czélt mily módokon valósítja meg: 

A) A természettudományi oktatás. 

A department a következő természettudományi ágak taní
tásáért ad az iskoláknak államsegélyt: 

1. Lap, test-geometria és földmérés; 2. gépszerkesztés és 
rajz ; 3. építmények tervezete, hajóépítés és rajz; 4. tiszta mat-
hesis; 5. elméleti mechanika; 6. alkalmazott mechanika; 7. 
hang-, fény- és hőtan; 8. delejesség és villamosság; 9. szer
vetlen vegytan; 10. szerves vegytan; 11. geológia; 12. ásvány
tan; 13. állat-élettan; 14. elemi növénytan; 15.—16. biológia, 
belleértve az állat- és növény-morphologiát és élettant; 17. bá
nyászat; 18. fémmivelés (metallurgy); 19. hajózás; 20. hajózási 
csillagászat; 21. a gőz alkalmazása tana (steam); 22. physio-
graphia; 23. földmivelés alapelvei. 

A vizsgálatokon mindenik ág három fokozatra van osztva: 
elemi, haladott és kitüntető vagy felső (honours) fok ; egyedül 
a mathesisnek van hót foka, t. i. 1. számtan, geometria, al
gebra és lapháromszögtan; 2. algebra, lap- és gömb-háromszög
tan ; 3. lap- és testgeometria; 4. leiró mértan és synthetikai 
kúpszelettan; 5. leiró mértan, gömbháromszögtan, a coordinaták 
geometriája az űrben; 6. differentialis és integrális számítás; 
7. ugyanaz és a differentialis egyenletek és a véges differen-



243 

tiák számítása.. Az 1., 2. és 3 fokból egy nap, a 4. és 5-ikből 
a második, és a 6. 7-ikből a harmadik nap tehetni vizsgálatot. 

A department a nevezett tudományszakokból nyilvános vizs
gálatokat tartat, s az ott felmutatott eredményekért királyi ösz
töndijakat és érmeket ad; továbbá a szorgalmas tanulásért és 
vizsgálati eredményért pénzbeli jutalmat, végre az iskola épí
tésére, tanszerbeszerzésre és a kitűnő tanítók és tanulók ösz
töndíj ázására külön segélyt nyújt 

Pénzbeli jutalmat csak oly tanulók kaphatnak: a) kik 
valahol heti fizetést húznak; b) kiknek évi jövedelmök 200 
fontnál többre nem rug: c) az emiitetteknek (még nem önálló) 
gyermekei; d) a közoktatásügyi államtanács felügyelete alatt 
álló elemi iskolák tanítói és növendék tanítói; e) a nyilvános 
elemi iskolák tanulói 

Az esti iskolák tanulóinak a vizsgálati eredményért csak «» 
az esetben adnak segélypénzt, ha a tanító legalább 28 leczkét 
tartott az illető tantárgyból, s ha a növendék legalább 20 lecz-
kére eljárt. Az alapítványi iskolák növendékei csak az esetben 
részesülnek államsegélyben, ha az iskola évi jövedelme a 300 
fontot ,meg nem haladja. 

Államsegélyben részesülő felsőbb iskolák (a kir. bányá
szati akadémia) (London); a természettudományok kir. colle-
giuma (Dublin) vagy Queens-college (Dublin) növendékei szin
tén nem részesülhetnek pénzjutalomban. 

Az elemi iskoláknak csak oly növendékeit bocsátják vizs
gálatra, kik a VI. osztályt végezték, s kiket ez utolsó hat hó
nap alatt egy kir. iskolafelügyelő sem vizsgált a kérdéses szakból. 

A department felügyelője a segélyben részesülő iskolákat 
mindig meglátogatja,; a növendékeket kikérdezheti, s jelentést 
tehet mind erről, mind pedig arról, hogy az iskola el van-e 
látva a kisértményező tanulmányok sikeres tanítására szükséges 
taneszközökkel. Ha e tekintetben vagy az iskola felszerelésében, 
a tisztaságban és rendben hiányt tapasztal és feljelenti, a de
partment megvonhatja a vizsgálati eredményért járó segélyt. 

E mellett a tanítótól is bizonyos fokú jártasságot követel 
a department. Megköveteli, hogy a tanitó, ki növendékeit vizs
gálatra állítja: a) a department vizsgálói előtt az illető szak
mából első- (jó) vagy másodfokú (kitűnő) előmenetelt tanúsí
tott legyen, vagy b) kitünŐ osztályzatot; vagy c) a south-ken-
singtoni tanító-nevelői osztályok végeztéről szóló ; vagy d) va
lamely tanitone velő-intézetben letett speciális vizsgálatáról szóló 
bizonyítványt mutasson fel. 

Ki ily minősitvényt felmutatni nem bir, viszont továbbá 
oly egyetemi rangot nyert egyének, vagy olyanok, kik a kir. 

16* 
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bányászati akadémia vagy az irlandi természettudományi kir. 
collegium tagjai (Associates) stb., szintén nem tarthatnak igényt 
a department segélyezésére. 

Az elésorolt tantárgyaid)eli első- vagy másodfokú (adván-
ced) előmenetelért, (a gyakorlati vegytan kivételével) minden 
tanulóért egy vagy két fontot fizet a department, a szerint, a 
mint a növendék első vagy másod osztályzatot nyert a vizsgá
lati bizottságtól; két vagy négy fontot az első vagy másodfokú 
kitűnőért (honours) ; a gyakorlati szerves vegytanból íx/2—1 
font, illetőleg 3—4 font jutalom jár a különböző osztályzat 
szerint. 

A department májusban szokta tartani az évi vizsgálato
kat olyformán, hogy a vele összeköttetésben álló iskolák elöl
járóságából helyi bizottságokat szervez, melyeknek tagjai bizo
nyos napon s megszabott órában ki osztják a pecsét alatt, le
küldött kérdéseket, melyeket mindig legalább is két bizottsági 
tag jelenlétében szabad felbontani. A jelölteknek semminemű 
könyvet bevinni, sem a vizsgálati idő tartama alatt (esti 6 óra 
55 percztől 10 óráig) a teremből távozni nem szabad, ki e sza
bályokat megsérti, vizsgálata semmisnek nyilvánittatik. A meg
szabott órában beszedett, és a jelen levő biztos aláirásával .hi
telesített dolgozatokat a biztosnak azonnal személyessn kell pos
tára tenni. 

1879-ben 897 vidéki és 97 fővárosi központhan tartottak 
természettudományi vizsgálatokat. A 21 tantárgyból beadott 
dolgozatok száma 67,031 ; sikeres volt 41,746, visszavettetett 
25,285. 

Az elemi fokból vizsgálatra állott . . . . . 51,695 
Első jeles osztályzatot kapott . ' . . . . 8,213 
Másod „ „ 23,620 
Yisszavettetett 19,862 

A vizsgálatra álló haladottak (2-od fokú) száma . 14,208 
Első osztályzatú 2,440 
Másod „ 7,133 
Visszavettetett . . . . . . . . . . 4,635 

A kitűnő (honours) fokért vizsgálatra lépett . ,. 1,128 
Közülök első osztályzatot kapott . . . . 83 

„ másod „ „ . . . . 257 
Visszavettetett 788 

A megvizsgált collegiumok száma . . . . . 37 
A megvizsgált osztályoké 97 
Ezekből sikeres vizsgálatot tett 1,623 
1880-ban a department k. b. 300 ezer fontot adott ki ál

lamsegély fejében. 
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A vizsgáló biztosok jelentéseiből kiemelem a következő
ket : 1. tiszta mathesisból a jelöltek száma jelentékenyen na
gyobb volt, mint az előbbi években ; de a gyenge készültsé-
güeké is nagy. Legtöbb dolgozatot a trigonometriából vetettek 
vissza. 1878-ban az elemi fokú vizsgálatra állott 7x/2 ezer nö
vendékek feleleteiben azért talált sok kivetőt a bizottság, mert 
sokan ugy irták ki a betanult geometriai propositiókat, hogy 
semmi értelmük nem volt. 

Az elméleti mechanikában az első osztályzatú haladottab
bak általában igen jó dolgozatokat küldöttek be, de már a má-
sodosztályzatuak feleleteiben némely igen általános hiányok voltak. 

A vegytan vizsgálói a gyakorlati szervetlen vegytanból 
való eredményt nagyon kielégítőnek találták. 

A geológia vizsgálója jelentése szerint ma már sokkal cse
kélyebb a merőeen nevetséges feleletek száma, mint ezelőtt 
csak néhány évvel i s ; különösen a haladottak feleleteiben lát
szik nagy javulás, azonban a kitűnő fokra egy jelölt sem birt 
szert tenni. 

Az ásványtani és bányászati dolgozatok közül az előbbiek
ről azt jelentik a biztosok, hogy a gyakorlati kérdésekre adott 
feleletek jobbak, mint azok, melyekre tanítás útmutatása nyo
mán feleltek. Az ásványtanból készített dolgozatok általában 
jók voltak, a jegeczeket helyesen nevezték meg és mutatták ki 
vegyi alkatukat; de a jegeczalakok tekintetében az eredmény 
nem oly kielégítő. 

Az állat-élettan vizsgálói (Huxley és Poster) azt mondják, 
hogy általában a jó iskolákban a tanítás mértéke magasabb, 
mint az előbbi években, de oly értelemben, hogyha dolgozatok
nak nagyobb száma üti meg a rendes mértéket. „Evenként mind 
jobban-jobban meggyőződünk — végzi a jelentós — hogy a visz-
szavetett dolgozatok nem annyira a növendékek értelmi hiányá
nak, mint inkább a tanítás tökélytelenségének tudható fel." 
Hogy némely iskolában mily gyarló lehet az élettan, tanítása, 
kitűnik Huxley-nek a tanítókhoz szóló eme figyelmeztetéséből: 
„nem kívánatos, hogy a tanulóknak az a képzetök legyen tes-
tök belsejéről, mintha az nagyon diszes (decorative) kinézésű 
volaa, vagy hogy az üterek színe természetes állapotukban vi
lágospiros, a vérerek pedig sötétkék szinüek."1) 

A physiographiában a haladottabb jelöltek igen jelenté
keny és kielógitő eredményt tanúsitottak. De már az elemi fokú 
vizsgálatra sok iskola teljesen tudatlan nagy számú tanulót bo
csátott, melynek okáért a sikeres vizsgálatok száma rendkívül 
csekély. Némely iskolának majd minden jelöltje tisztességesen 

l) Scienca Directory. London, 1880. 121. 1. 
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átmegy, másoknak pedig vizsgalatra állított növendékeiből alig 
kap egy annyi jegyet, hogy . az elégséges fokozatot megérde
melje, holott a nagy többség dolgozatát a legszarvasabb hibá
kért kellett visszavetni. 

A földmérés alapelveiből készített mindhárom fokú vizs
gálatra sok jó és talpraesett dolgozat érkezett, s a mily mór
tékben emeli a tanító az oktatás színvonalát, oly arányban sza
porodnak a jó dolgozatok, melyek között ez évben is volt egy
nehány nagyon kitűnő *) 

A department királyi (5 — 10 fontos) ösztöndijakat is ad 
geometriai és szabadkézi rajzért, oly megszorítással azonban, 
hogy az illető iskola-bizottsága legalább 5 fontnyi összeggel 
járul az ösztöndijalaphoz, s azt a department rendelkezésére 
bocsátja. Oly iskolának, hol a növendékek száma a 100-at meg-
nem haladja, csak egy ily ösztöndijasa lehet, népesebb iskolák
nak minden 100 után egy ösztöndijasa. 

A bányászati, kir. természettudományi iskolák új épületei
hez is szivesen járul segélylyel a department 500 fontig, oly-
formán. hogy az épület belső világossága minden köblábjáért 
legfeljebb 21/2 shillinget fizet, feltéve hogy a községbeli népes
ség nemcsak kívánja, hanem tanulókkal is el birja látni az is
kolát. 

A természettudományi oktatásra szükséges (földmérés, gép
es épitmény-tervezés; mechanika, experimentális természettan, 
vegytan, geológia és természetrajzi) tanszereket a department 
50%-ad árleengedéssel adja, feltéve, hogy azok az általa meg
szabott feltételeknek eleget tesznek. Úgyszintén kikölcsönöz rö
vid időre (2—3 hétre) az iskoláknak természettudományi minta-
tanszergyüjteményt a végre, hogy a tanítók, annak tanulmá
nyozása vagy kipróbálása után, a legalkalmasabb tanszereket 
beszerezhessék. 

A kisebb községekben (mezővárosok, falvak stb.) termé
szettudományokra oktató vándor-tanítók útiköltségeinek legfejebb 
kétharmadrészét megtéríti, de csak abban az esetben, ha az il
lető tanító magas miveltsegü, és ha az illető községek tanítói 
nem alkalmasak. 

Oly tanítók, kik a természettudományok valamelyikéből 
immár vizsgálatot tettek, ingyen hallgathatják a kir. bányászati 
akadémia természettudományi előadásait; ha a vizsgálatokon 
kitűntek, ingyen belépti jegyet kaphatnak a south kensingtoni 
múzeumba; sőt egy bizonyos számú természettudományi tanitó 
számára, kik két egymásutáni évben, évenként legalább 3 9 si-

*) Science Directory. London, 1880. 31. 
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keres tanulót állítottak vizsgálatra, Londonba a természettudo
mányi gyűjtemények megtekintésére való utazásokra ingyen 
vasúti jegyet és ott tartózkodásuk 5 napjára 3 font segélyt ad, 

A középiskolai természettudományi tanítók nevelését a kö
vetkező fejezetekre hagyom, s itt még csak annyit említek meg, 
hogy a kir. bányászati akadémiát 1851-ben a kormány (Sir R . 
Peel) azzal a kikötéssel alapította, hogy tanárai évenként cse
kély tandíjért a munkásoknak is felolvasásokat tartsanak. A 
munkás-osztálybeli hallgatók száma lassanként akkorára növe
kedett, hogy a tanárok az előadások számát önkényt megsza
porították, s évenként 6 helyett mostanában 23 ily előadást tar
tanak. Ez intézetnek nyolcz tanára van: kettő kivételével mind
nyájan a Royal Society tagjai köztök W, Smyth, Huxley, 
Guthrie, Frankland. 

Ez intézetek 1879-ben 23 rendes és 168 rendkívüli bá
nyászat; 285 vegytan és 74 fémmiveléstan hallgatója volt. 

1879-ben a science and art department-tel kapcsolatos 
természettudományi és művészeti iskolákban — 79,519 egyén 
tanult. A múzeumban tartott felolvasásokat 4382 egyén láto
gatta; a bányászati akadémia iparosok számára rendezett esti 
tanfolyamait 1174 egyén látogatta; szóval azoknak a száma, 
kik közvetlenül South Kensingtonban, meg a departmenttel kap
csolatban levő intézetekben oktatást nyertek, 862,021-re rúg. 
Tehát közel egy millió egyén technikai oktatásának vetik meg 
ekként szilárd alapját. 

A department felügyelete alatt álló muzeumokat és gyűj
teményeket London, Dublin és Edinburgban pár száz híján har
madfél millió egyén látogatta; a vidéki ipar- és művészeti ki
állításokat pedig, melyekre South Kensington is küldött műtár
gyakat, 581,922 ; végül a south kensingtoni művészeti-, közok
tatási- és az irlandi nemzeti könyvtárban 83,851 egyén for
dult meg.*) 

B) Művészeti (rajz) oktatás. 

• A department az elemi rajztanítás eredménye mértékéül 
három fokot állított fel. A másolásra kiadott mintákat az elemi 
iskolásoknak minden vonalzó, körző segítsége és törlés nélkül 
egy lapmintáról kell készitniök, az alakokat mindig nagyob
bítva vagy kisebbítve. Az I. fokú minta rajzolására 40 percz-
nyi időt engednek. 

A department segélyben részesit: 
I. elemi iskolákat, melyeknek növendékei a papir- és tárgy

mintákról való szabadkézi rajzból és a gyakorlati geometriából 

*) Report of. the science and art department. London. 1880. XIX. és XX. 
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az elemi (1-ső fokú) vizsgálatot, és a szabadkézi geometriai 
tárgymintáról való és távlati rajzból a 2-od fokú vizsgálatot si
keresen leteszik. Az említett rajzvizsgálatokon a növendékekért 
fejenként 1 — 5 shillinget fizet, a szerint, a mint dolgozata ki
elégítő, jó vagy kitűnő osztályba esik. A 2-od fokú vizsgála
tokra csak azokat bocsátják, kik az első vizsgálatnak legalább 
két ágában jó vagy kitűnő dolgozatot készítettek. Továbbá l/2 
fontot fizet minden növendék-tanitó 2-od fokú kielégítő dolgof 
zatáért, ki elemi iskolában tanult rajzolni. Minden oly elemi 
iskola, melyből legalább 20 gyermek tesz rajzból szabályszerű 
vizsgálatot, kik a fent említett érdemjegyekből egy vagy többre 
érdemesek, 1 font államsegélyben részesülnek. 

E mellett első fokú jutalmat*) kap minden oly gyermek, 
ki kitűnő első fokú rajzot készit; és 2-od fokú jutalmat**) kap 
minden növendék-tanitó vagy elemi iskolás, ki a 2-od fokú rajz
ban kitűnő. 

Az elemi iskolai vizsgálatokat minden év márcziusában 
tartják az iskolaszék vagy az iskolaigazgatóság felügyelete alatt. 
Az illető iskolában a rajzot csak a departmenttől bizonyítványt 
nyert tanító taníthatja ; ugyanaz az iskola a department hiva
talnokai előtt mindig nyitva áll. Az ily iskoláknak a rajztani-
táshoz szükséges és előirt mintákat a department 50 %-adnyi 
árleengedéssel adja. 

A nem teljes bizonyitványu tanítók növendékeit is bocsát
ják kivételesen első fokú vizsgálatra. 

II. A tanitónevelők növendékeit a szabadkézi, mintáról 
való, gyakorlati geometria, vonal távlati rajzért és fekete táblán 
készített diszbetük stb. készítésért szintén jutalommal és bizo-
nyitványnyal látja el a department, hogy ha a rajz említett öt 
ága közül legalább háromból vizsgálatot tesznek. A sikeres 2-od 
fokú rajzokért fejenként x/2 fontot kap az intézet elöljárósága ; 
de a rajztanítónak a szorosan megszabott bizonyitványnyal kell 
ellátva lennie. 

III. A rajzosztályokat is részesiti államsegélyben, ha leg
alább öt jólismert egyén felelőssége alatt állanak, hetenként 
legalább egyszer l3/2 órára rajztanitói bizonyítvánnyal ellátott 
tanitó vagy tanítók vezetése alatt tanulnak. Ily osztályok ala
kulhatnak az iparos vagy irodalmi collegiumokban (Mechanics' 
or Literary Institutions). A department megköveteli, hogyha 
iparos ifjakból áll az osztály, tagjai legalább is 12 évesek le
gyenek, és az év folytán legalább 28 egyórás és külön napon 
tartott tanításban részesüljenek. 

*) Rajztábla és rajzeszközök. 
.**) Matliematikai taneszközök, vagy rajzeszközök, vagy rajzot, színe

zést tárgyazó kézikönyveket. 
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Az ily tanulók 2-od fokú sikeres dolgozatai minden da
rabjáért "/a fontot fizet. Továbbá 15 — 20 shillinget fizet mecha
nikai vagy épitészeti rajzból, geometriai mintákról, közhasznú 
tárgyakról, vagy diszitményi öntvényekről, virágokról stb. ké
szített 3-ad fokú kielégítő dolgozatokért; végre 1—2—3 fontot 
minden oly növendék épitészeti, távlattá ni vagy árnyalt rajzi 
vizsgálati dolgozatáért, ki a vizsgálatot megelőzően az emiitett 
négy tárgyból 2-od fokú vizsgálatot tett, vagy a nemzeti juta
lomversenyen 3-ad fokú dijat*) nyert. 

Ha a rajzosztály főtanitója a harmad fokú rajz első cso
portjából (távlati és épitészeti rajz, diszitmény rajz, a távlat
tan és elemi építészet elmélete stb.) bizonyítványt kap, 10 font 
jutalomban részesül. 

A rajzosztályoknak kellően el kell látva lenni tantermek
kel, vizsgálati helyiséggel, osztálynaplókkal stb. 

A szükséges rajztanszerek beszerzésekor a rajzosztályok 
is fentemiitett kedvezményi árban részesülnek. E tanszereket 
mindig az iskolában kell tartani és kelló gondjukat viselni. 

IV. Rajziskolák —(schools of art)-nak azokat tekinti a de-
partment, melyeknek tantermei merőben a rajzoktatásra vannak 
berendezve ; a hol rajzmintákat mindig tanulmányozhatni, és a 
hol a főtanitónak legalább egy 3-ad fokú bizonyítványa van. 
Ez iskolák is felelős bizottságok igazgatása alatt állanak, ipa
rosok számára esti tanfolyamot nyitnak, melyben évenként 40 
héten át hetenként háromszor 2—2 óráig tanulnak. Az esti tan
folyamokon tanuló 12 évet meghaladott iparos ifjakért fejen
ként az igazgató bizottságnak 10 sh. fizet minden szabadkézi, 
gyakorlati geometria, távlati vagy mintáról való s kiszabott 
időben készített 2-od fokú rajzért, ha az illető ifjú legalább 
20 egy-egy órás leczkét kapott; 15 sh. a 3-ad fokú mechanikai 
vagy épitészeti, geometriai vagy öntött mintákról való rajzért, 
virág vagy lomb elemi rajzért stb.; 2 fontot a tanteremben az 
év folytán készített (3-ad és magasabb fokú) épitészeti mintá
zásért, festésért, vagy árnyalt rajzért, diszitményekért stb.; 3 
fontot minden a vizsgálaton készített magasabb fokú és kitüno 
2 fontot a jó, 1 fontot a kielégítő osztályzatú munkáért. Szin
tén 3 fontot fizetnek tandij mentesitcsképen minden iparos vagy 
müiparosért, ki két évig járt az iskolába, és az imént emiitett 
3-ad ós magasabb fokú rajzolásért — az igazgatóság és a vizs
gálóbiztosok ajánlatára. 

15 fontot fizet egy rajznövendék tanitóért, ha az iskolá
ban 20 iparus ifjú kellő oktatásban részesült, ós 30 fontot két 

*) Nevezetes művészek remekei, fénykép-gyűjteményei; művészek élet
rajzai, a műipar különböző ágait tárgyaló kézikönyvek stb. 
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rajznövendék tanítóért, ha az iskolában 50 vagy több tanuló 
kellő oktatásban részesült. 

5 fontot minden oly tanulóért, ki műiparos, vagy műipari-
rajzoló kivan lenni, ki a rajziskolai tanfolyam alatt vagy után 
a nemzeti mintarajztanodában nemzeti ösztöndijat kapott. 

10 fontot minden oly 3-ad fokú bizonyítványért, melyet 
az iparos osztályhoz tartozó ifjú a londoni évi vizsgálatokon nyert. 

Magasabb fokú vizsgálatokat is tartat a department oly 
rajiskolai tanulók részérő, kik a megelőző évben a 2-od fokú 
rajz négy tárgyából tettek vizsgálatot, vagy 3-ad fokú bizonyít
ványt nyertek, vagy 3-ad fokú jutalmat, vagy nemzeti verseny-
dijt nyertek abból a művészeti ágból, melyből vizsgálatot akar
nak tenni, s kik a rajziskolában legalább 20 rendes leczkót 
kaptak a következő tárgyakból: anatómia, felső távlattan, épí
tészet, árnyalt rajz, antikokról, életről való rajz és csendéleti 
festés. 

Az árnyalt rajzból, antikokról való mintázásból, életről 
való mintázásból évenként South Kensingtonban felső fokú vizs
gálatokat tartanak, melyekre csak oly tanulókat bocsátanak, 
kik a vizsgálat tárgyából már nemzeti versenydijt nyertek. 

A felső fokú vizsgálatokon kitűnő minden osztálybeli nö
vendékek 2-od vagy 3-ad fokú jutalomban részesülnek. 

Minden tanitó, ki a magasabb rajztanitásra minősítő bizo
nyítványokat nyer, a különböző csoportok szerint 15—20 vagy 
30 font államsegélyben részesül. 

Minden oly tanítónak, ki a rajziskolát kielégítően vezette 
segélyt nyújt a department a végre is, hogy meglátogathassa a 
South Kensington muzeumot és a főváros nevezetesebb intéze
teit, hogy a más iskolákból felküldött munkák megtekintése ál
tal tájékozódjék a rajz különböző ágában tett legújabb hala
dásról. 

Az e fajta intézetek is folyvást nyitva állanak a depart
ment hivatalnokai előtt. 

A Londonba küldött legjelesebb dolgozatokat kiválogatják, 
s ekként a királyság összes rajziskolai legjelesebb műveit az 
u. n. nemzeti versenyre bocsátják. E versenyen 12 arany me
dált osztanak ki a következő müvekért: mezetlen élő mintá
ról való legjobb rajzért, antikokról készített legjobb krótarajzért ; 
antikokról mintázott legjobb emberi alaktanulmányért; termé
szet után készített legjobb csendéleti festményért, vagy olajszi-
nezetü compositióért; szintén egy aquarell színben készített com-
positióért; a legjobb festményért, vagy természet után készí
tett olaj vagy apuarell szinezetü mezetlen emberi-alakrajzért 
stb. stb.*) 

*J Art directory etc. London, 1880. 12—36. 1. 
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A vidéki bizottságoknak a legszorosa bb an elő van irva 
hogy miként osszák ki a department által küldött vizsgálati kér
déseket, hogy mennyi időt szabad engedni egyik-másik feladat 
kidolgozására; hogy a növendékeknek meg nem engedett segéd 
eszközöket bevinni, egymással beszélgetni, vagy a vizsgálat fo
lyama alatt a teremből eltávozni nem szabad. A ki ez ellen 
vét, dolgozata tekintetbe nem jöhet; vagy ha a departmentnek 
a felügyelő bizottság eljárása ellen bárminő kételye merülne 
fel. az illető növendék vagy növendékek új speciális vizsgála
tát rendelheti el. A mellékelt statistikai adatokból látható, hogy 
az utóbbi 20 év alatt az államnak a department útján imént 
vázolt segélyezése mily rendkívüli hatással volt a rajzoktatás 
emelésére. 

Év 

1861 

1870 

1879 

Iskolák 
vagy taní
tók száma 

- 26 

957 

1355 

Tanulók 

1330 

3;: 000 

59519 

Megvizs
gált 

egyének 
száma 

650 

15000 

38615 

Beküldött 
dolgoza

tok 
száma 

- -

67031 

Elfogadott 
dolgoza

tok 
száma 

— 

— 

41746 

Érettök 
járó fizetés 

1298 font 

19000 font 

34057 font 

1879-ben azoknak a száma, kik a department útján raj
zot, képírást, vagy mintázást tanultak : 795,544, ezekért fizetett 
34,054 fontot. (Köztök elemi iskolai rajz tanító: 4489; tanuló: 
725,129; megvizsgált dolgozatok száma: 541,729). 

1-ső fokú (elemi) rajzokért 1, íí/v 21/2 és 2 sh-jével az 
elemi iskolákban tanított és megvizsgált gyerme
kekért: 421,838 font. 

2-od fokií rajzokért 10 sh. rajziskolai (sohool 
of art) és rajz-osztálybeli növendékeknek, elemi 
iskolai növendék tanítóknak és tanitónevelőbeli 
tanulóknak 16,780 font 

Haladottabb rajztanulóknak fejonkint 1—2—3 
fontjával . 286 font. 

3-ad fokú rajzért rajziskolákban és természet -
tudományi osztályokban végzett elemi munkákért 
15 sh.-jével 2,953 font. 
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30 sh.-jével kiválóbb rajzmunkákért . . . 120 font. 
40 sh.-jével rajziskolákban vagy természet

tudományi osztályokban végzett kitűnő munkákért 746 font. 
Rajziskolai tandíjmentes tanulókért 3 fontjával 139 font. 
5 fontjával minden tanulóért, kit a nemzeti 

ösztöndíjra készítettek elő 8 font. 
10 fontjával minden növendékért, ki rajztani-

tói bizonyítványra tett szert . 49 font. 
Összesen"" 442,9Í9 fbnT 

1L A nemzeti rajztanitónevelö (National art training scliool). 

South Kensingtonban van ez intézet, mely az egész király
ság számára rajztanítókat és tanítónőket nevel, s az ipari és 
műipari rajzban, árnyalt rajzban és mintázásban oktat tanulókat. 
Ez intézet tárgyai következők: 1. vonalrajz (mechanikai és gép
rajz, vonal távlattaní rajz, építészeti rajz mintalapokról); 2. sza
bad körvonalrajz testekről és lapokról; 3, 4, 5. árnyalás min
tákról és testekről, ékitményi rajz; kiszabott időben és emléke
zetből készített vázlat; 6. az emberi és állat alakok körvonal 
és árnyalt rajza lapokon; 7, virág, lombozat és természetrajzi 
tárgyak körvonal és árnyalt rajza; 8. az emberi és állati alak 
rajza öntvényről, meztelen mintáról és emlékezetből; 9. plasti-
kai boncztan; 10. virág, lombozat, természetrajzi tárgyakés táj
képrészletek rajza természet után; 11. ékitményes festés lap
mintákról; 12. ugyanaz öntvényekről, aquarell, tempera vagy 
olaj színben ; 13. csendéleti és tájkép festés lapmintákról külön
böző színezéssel; 14. virág, csendéleti és tájfestés természet 
után; 15. csendéleti, virág stb. csoportok festése természet után, 
mint szín-compositió; 16. az emberi vagy állati alak monochrom 
festése öntvényekről; 17. ugyanaz mezes vagy mezetlen minták
ról, vagy emlékezetből színezve; 18. ékitményes mintázás. 19. 
az emberi alak és állatok mintázása (rajzról, öntvényről, termé
szet után); 20. gyümölcs, virág, lombozat és természetrajzi v'r-
gyak mintázása természet után; 21. az emberi alakról vágó
állatokról természet után, kiszabott időben agyagból készített 
vázlatok; 22. elemi árnyalt rajz (rajzolt, vagy mintázott ékít
ményekről való történelmi stiltanulmány). 23. műszaki tanulmá
nyok, (építészeti rajzolás , iparművészeti szerkesztések, alak-
compositió; ékitményi rajz relefben stb.) 

Az oktatásnak e huszonhárom foka hat csoportra van be
osztva, melyek mindenikéből vizsgálatot lehet tenni, s általa 
harmadfokú bizonyítványt nyerni. E csoportok következők: 

I. Elemi rajzszínezés és árnyalt rajz, mely magában fog
lalja egészben vagy részben az 1.2. 8. 10. 14 és 21. fokokat. 
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II. Rajz, árnyalt rajz és festés a művészeti stilokból és 
az ékités alapvonalaiból tett vizsgálat mellett, macában foglalja 
egészben vagy részben a 8. 12. 13. vagy 14. 15. 22. és 23, 
fokokat. 

III. Az emberi alak és csendélet rajza és festése a törté
nelmi stilbeli és plastikai boncztanból tartott vizsgálattal együtt 
a következő fokokra terjed k i : 8. 9. 15. 17. 22. és 23. 

IY. Ekítményi mintázat és az emberi alak, a második cso
portban említett művészeti ágak vizsgálatával együtt a következő 
fokokra terjed k i : 8. 18. 19. 29. 22. és 23. 

V. Az emberi alak életből vett mintázása, az ekítményi 
történelmi stilok vizsgálatával együtt következő fokokat öleli 
fel : 8. 9. 20. 21. 22. és 33 ») 

VI. Építészeti és ekítményi rajz. 
Az első csoportbeli vizsgálatra pályázókat, ha a nemzeti 

rajztanítónevelő növendékei voltak, az igazgató ajánlására, a 
nem növendékeket pedig az elemi rajztanítói bizonyítvány elő-
mutatása mellett bocsátják vizsgálatra. A vidéki vagy más is
kolák jelöltjei tartoznak előre beküldeni dolgozataikat, s csak 
azoknak a helybenhagyása után bocsáttatnak vizsgálatra. 

A jelölteknek írásban kell felelniük a) a távlattanból és 
az elemi építészetből adott kérdésre; b) a növényi szerkezettan
ból és annak az ékítésre alkalmazásából adott kérdésekre. A 
rajztanitónevelő növendékei tartoznak a vizsgálók jelenlétében 
egy külön munkát.is készítni. 

A csoportbeli vizsgálatra minden növendék nyolez munkát 
tartozik beküldeni. 

A második csoportból bizonyítványt kaphat mindenki, ki 
az első csoportból már bizonyítványt szerzett, azonban a jelölt
nek felelni kell írásban a díszítés alapelveire, a különböző fes
tészeti iskolák alapelveire vonatkozó kérdésekre, s egyszersmind 
egy antik emberi alakról kiszabott időben tanulmányt kell ké
szítenie és hat darab különböző munkát beküldenie. 

A harmadik csoportból bizonyítványt csak azok kaphatnak, 
kik már a két elsőből kaptak. 

A jelöltnek írásban kell felelni a) az emberi alak bonezta-
nából tett kérdésekre ; b) az építés és a stil történelméből adott 
kérdésekre; c) színezett vázlatot kell készíteni megszabott idő
ben valamely csoportról, melyet a vizsgálók a jelölt elé képben 
vagy plastikai mintában állítanak; d) élő mintáról megszabott 
időben tanulmányt kell készítni és egy megadott arczról com-
positiót. 

l) Ugyanott 36—39. 1. 
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E mellett nyolcz különböző munkát kell beküldeni. 
A negyedik csoportból az kaphat bizonyítványt, ki már az 

első csoportból rá szert tett. A jelöltnek írásban kell felelni á) a 
díszítés alapelveiről tett kérdésekre; b) az ékítmény alkalmazása 
és előállítása módjaira vonatkozó technikai kérdésekre; c) meg
szabott időben rajzról vagy nyomtatott lapról egy díszítményi 
részletet kell reliefben elkészitnie. 

E mellett hót különböző művet kell beküldenie. 
Az ötödik csoportból szintén csak azok kaphatnak bizonyít

ványt , kik már az elsőből rá szert tettek. A jelölt írásban 
felel a) az emberi test boncztanából; b) a különböző korszakbeli 
és stilú ékítés történelméből vett kérdésekre; c) megszabott idő
be elkészíti egy rajzolt vagy nyomtatott antik arcz vázlatát; 
d) élő mintáról megszabott időben tanulmányt készít s ezeken 
kivül öt darab különböző művet küld be. 

A hatodik csoportból bizonyítványt csak o lyanok kaphat
nak, kik alkalmasaknak mutatják magokat arra? hogy vagy az 
építészeti vagy a díszítményi rajzot tanítni tudják. E csoport 
tehát két részre van osztva s az utóbbiból a nemzeti rajztanító
nevelőnek csak oly növendékei pályázhatnak, kiknek már az 
első és negyedik csoportból bizonyítványuk van.1) 

A department a rajztanulókat kedvezményekben részesíti. 
Ha pl. a férfinövendók három, vagy a nőnövendék két tantárgy
ból első fokú bizonyítványt érdemelt, egy évig tandíjmentes nö
vendéke lehet a nemzeti rajztanítónevelőnek, melyet bizonyítvá
nya bővítése , vagy jutalomdíj nyerése erejénél fogva még egy 
évig élvezhet. 

A rajztanító-nevelő növendékei egy része, ha a harmad 
fokú rajzolásban már egy bizonyítványt kiérdemelt, hetenként 
20—35 sh. javadalomban részesülhet. Az ily növendékeket va
lamely elemi vagy kerületi rajziskolában próbaévre alkalmazzák, 
hogy tanítói tehetségöket bebizonyítsák. 

A rajztanítónevelőben tanuló nők, kik harmad fokú bizo
nyítványra kivannak szert tenni, szintén részesülhetnek két ;'vig 
5—15 sh. heti javadalmazásban. Ha ez idő alatt a második 
csoportból bizonyítványt nyertek, s előhaladásuk kecsegtető, 
harmadik évre is megkaphatják az említett javadalmazást, mi 
alatt a harmadik csoportból teendő vizsgálatra készülnek. 

Bizonyos számú kellően minősített, s a vidéki rajziskolák
ban tanuló ifjú a nemzeti rajztanítónevelő ösztöndíjasának ne
vezhető ki, mely ösztöndíj hetenként 1 2 fontnyi lehet. Előny
ben részesülnek oly tanulók, kik már az árnyalt rajzban alkal
mazást kaptak, vagy mint műiparos segédek reményre jogosító 

<) ugyanott 41-49. 1. 



255 

műveket készítettek. Ez ösztöndíjakra való kinevezés egy évre 
tart, mely második évre is megújítható, de harmadik évre csak 
nagy előhaladás különös esetében engedélyezik.J) 

V. South kensingtoni múzeum a világ legnagyobbszerű 
gyűjteménye, hol 19. csoportba vannak beosztva azok a műtár
gyak, melyeket a díszítő művészet történelme, elmélete és gyakor
lati alkalmazása illustrálására való különös tekintettel gyűjtöttek. 

E múzeum műtárgyaiból a department egyes részleteket 
vidéki rajziskolák közt köröztet bizonyos feltételek mellett, pl. 
olajfestmény, aquarell rajz vagy tempera tanulmány gyűjtemé
nyeket 2—6, sőt 12 hétre is kikölcsönöz vidéki rajziskoláknak 
a tanulók használatára. Természetesen a folyamodó rajziskolák
nak a kért műdarabok kiállítására elegendő és alkalmas helyi
ségekkel kell rendelkezniük. 

A múzeummal kapcsolatban van a művészeti könyvtár (Art 
Library), mely mintegy 52,000 kötet könyvből, 17,000 rajz és 
árnyalt rajz, 62,000 nyomatott és 52,000 fényképből áll. E könyv
tár műveit is bizonyos feltételek mellett kikölcsönözik vidéki 
iskoláknak, pl. egyszerre egy iskola csak két fólió négy negyed
vagy 8 nyolezadrét kötetet kaphat kölcsön. 

Mind a múzeum, mind a könyvtár látogatására ingyen be
lépti jegyeket kaphat a) minden oly tanuló, ki másod és har
mad fokú rajz bizonyítványt nyert; b) minden oly nyilvános 
elemi iskolai tanító, kinek az education departmenttől érdembi
zonyítványa van; c) minden oly tanuló, ki oly rajziskolába, 
rajzosztályba vagy tanítónevelőbe j á r , melyben a másodfokú 
rajzot sikeresen tanították, vagy a mely a department által osz
tott valamely díjt elnyerte ; d) a királyi művészeti akadémia 
növendékei; e) mindenki, ki a természettudományi oktatásban 
felmutatott eredményért államssegélyt érdemelt.*) 

Jutalomdíjak (Prizes). A department 1879-ben 1-ső fokú 
jutalmat adott 30,541 növendéknek ; 2-od fokút 6,668-nak; 3-ad 
fokút 1,385-nek; haladottabb rajzolási díjt 36-nak és nemzeti 
versenydíjt 304-nek. Az előbbi két rovati növendékek összesen 
5,415 iskolából kerültek ki. 

Felméri Lajos, 
(Folyt, köv.) 

1) Ugyanott 52. 1. 
2) Ugyanott 58—60. 1 
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Az erd. múzeum részére 1880. mártius havában bekül
dött adományok jegyzéke. 

I. K ö n y v e k : A göttingeni kir. tudom, akadémiától, Nachrich
ten aus d. Jahre 1880. Göttingen 1880. — A bajor kir. tud. aka
démiától, Sitzungsberichte der philos, hist. Classe 1880. 4 5. Heft. 
München 1880. — A kolozsvári orvos-természettudományi társulattól, 
Orvos-természettudományi Értesítő V. évf. Kolozsvár 1880. — Özvegy 
Engel Józsefnétől, Fővárosi Lapok. 1880. évf. Budapest, 1880 2 
köt. — Főtiszt. Váradi Mór úrtól, A kegyes tanítói rend névtára 
1880—81 tanévre Bpest 1880 és a kolozsvári r. cath fó'gymnasium 
értesítője 18™/,,,, tanévre. Kolozsvár 1880. — Dr. Finály Henriktől, 
Archaetogiai Értesítő XIII. köt. (1876) 3. 7, 9. 10. sz. éz XIV. 
köt. (1880) Bpest. 1879-1880. — Dr. Szabó Károlytól, Magyar 
protestáns egyháztörténelmi monographiák. Budapest 1880. — Gámán 
J. örökösei nyomdájától, Mártius 15.. Évkönyv. Kolozsvár 1881. — 
Filtsch szebeni nyomdájától 1 nyomtatvány — A kolozsvári m. kir. 
bányaigazgatóságtól, Budapesti Közlöny 1875—1880 év folyam (kö
tetlen példány; kötve lesz 24 kötet). — Dr. Brassai, Dr, Felméri és 
Dr. Szász Béla egyet, tanároktól, Kevue Philosophique 1879. és 1880 
Paris. 4 köt. — Dr. Brassai Sámueltól, The Athenaeum 1880 jul —dec. 
London. 1880.— A Germanisches Múzeumtól, Anzeiger für Kundé 
der deutschen Vorzeit. Jahrg. 1880. Nürnberg. 1880. — A pozsonyi 
term. tud. egylettől, Közleményei. Uj folyam 3-dik füzet. 1873 — 75. 
Pozsony 1880. — A magyarhoni földtani társulattól, Földtani Köz
öny 1881. 1—3. sz. Bpest. 1880. — Lakatos Ottótól, Lakatos Ottó 
Arad története I. kötet Arad 1881, — Closius szebeni nyomdájától 
3 darab. — A m.-vásárhelyi ref. főisk. nyzmdájától 1 drb. — Volz 
és Köaner gy.-fehérvári nyomdájától 1 db. — Stein János kolozsvári 
nyomdásztól 15 db. nyomtatvány. — Ö csász. s apóst. kir. Felsége 
rendeletéből a cs. k családi alapítványi igazgatóságtól, Seuldigéngs-
festzug der Stadt Wien. Wien. 1880. (1 köt. szöveg és 10 füzet 
metszetek). — A bajor kir. tud. Akadémiától Sitzungsberichte der 
philos. heft Classe. 1880. 6. és 1881. 1. Heft München 1880. 1881. 
A Germanisches Múzeumtól, Anzeiger für Kundé der deutschere Vor
zeit. XXVII. Bd. 1880. Nürnberg. 1880. — A magyar képvisleőház 
kiadó hivatalától, 1878-iki országgyűlési nyomtatványai. Napló. 16. 
77. Irományok XXII. XXIII. köt. Budapest 1881. — Szász Domo
kostól 8 kötet könyv. — Vörös Sándortól. A socialis kérdés etheticai 
oldala. Kolozsvár 1881. — A Keresztyén Magvető szerkesztőségétől, 
Ker. Magvető XVI. évf. 2. füz. Kolozsvár 1881. — Gyulai István 
aradi nyomdájától, Szőllösi Kzroly, Statistikai párhuzam a magyar és 
osztrák papság közt. Arad. 1881. — Tteranu oravitzai nyomdájától. 
Juliui Kosca. Román originál. Oravicza 1881. — Löw brassai nyom
dájától, Joan Dariu, Árion. Brassou 1881. — Filtsch szebeni nyom
dájától, J. Popescn, Psichologia empirica, Sibiu. 1881. 

Nyom, Stein J. erd. muz.-egyl. könyvárus az ev. ref, főtan, betűivel. 


