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A szülőkhöz. 
A szülői kebelnek legdrágább, legféltettebb  kincse: 

gyermeke. Ennek az élete fölött  őrködik a bölcsötöl a 
sirig az édes, jó anya; ennek a jövőjéért fáradoz,  végzi 
nehéz munkáját az édes atya. Mennyi álmatlan éjszakát 
szerez, hányszor fogja  el aggodalom a jó szülök szivét, 
vájjon sikerül-e gyermekükből becsületes, munkaszeretö 
jó embert nevelni? Olyan embert, a ki akár kezével, akár 
pedig eszével dolgozzék is, képes legyen ugy önmagának, 
mint a társadalomnak javát munkálni. 

Most éppen, midőn nemsokára az iskola íalai egy 
időre bezárulnak, sok gondot okoz a gyermeke boldogsá-
gáért élni-halni tudó szülőnek, hogy tulajdonképpen melyik 
is lenne a legjobb ut, a legbiztosabb irány, a melyen gyer-
meke haladva, egy olyan pályához juthat, a hol magának 
megelégedett, boldog életet biztosithat; a mely pályán, ha 
hajlamai vezették arra, tisztességes megélhetést, tisztessé-
ges nevet vivhat ki magának. 

A tudományos pályára készülök már vannak elegen. 
Boldog-boldogtalan itt keresi boldogulását. Keresi mondom, 
de nézzük csak, hányan érik el? . . . Most a tehetség 
hiánya, majd a szülök szegénysége és a családi életben 
beállott különféle  csapások, hányszor nem gátolják meg 
éppen akkor az ifjút  a tovább-tovább haladásban, midőn 
már előtte a boldogulásnak csaknem minden utja zárva 
van. Igazán, sok ifjú  embernek, különösen a szegényebb 
sorsuaknak, a kik a tudományos pályára szánták magukat, 
— az élete hasonlít ama hajóhoz, a mely éppen akkor 
jut zátonyra, vagy a melyet a tenger hullámai éppen akkor 



roncsolnak szét, midőn már-már közeledik a czélhoz. Jly 
esetekben az ifjú  szivének mennyi édes reménye, a szülői 
kebelnek mennyi gondosan épült vágya semmisül meg 
egyszerre. 

Azért édes jó szülő, a ki gyermekeid boldogságában 
találod fel  a te boldogságodat, tedd a kezedet a szivedre 
s lelked mély megfontolásával  válaszd meg a pályát a 
melyre gyermekedet szántad. 

Figyeld meg már kis korától kezdve gyermekeid lelki 
életét. Hallgasd meg szivök dobbanásait, kisérd figyelem-
mel hajlamait A gondviselő Isten a szerető szülőknek nem 
késik ujj mutatásával. Biztosan kijelöli az irányt, a melyen 
haladva - szülői lelkednek legnagyobb örömére — gyer-
mekeid jövőjének biztos alapját rakhatod le. 

Nagyravágyás sohase vezéreljen gyermekeid pálya-
választásában. Bizonyos, hogy a ki nagyot markol, keve-
set fog.  Kicsiny kört keress, a melyben gyermekednek 
munkálkodnia kell s ha Istentől gyermeked szép tehetsé-
gekkel van megáldva, a zsenialitás utat tör magának. 
Láttuk, hogy a tulipános láda feslésétől  a „Krisztus Pilá-
tus előtt "-ig hosszú, küzdelemteljes az ut, de nem meg-
közelithetetlen. 

Ma, midőn kesergő szívvel látjuk, hogy a tudomá-
nyos pályára szánt gyermekünk, a kiért annyit fáradoz-
tunk, a kiért feláldoztuk  vagyonunkat, a kiért többi gyer-
mekeink szájából elvontuk a falatot  — s még sem jut 
álláshoz, hanem mint végzett ember is már-már kiaszott 
pénzes erszényünkre szorul: valóban intő példa arra, hogy 
már elég volt az urhatnámságból s hogy iparra gyerme-
keinkkel. Rövid idő alatt, kevés költséggel nevelhetünk 
gyermekünkből embert a szó legnemesebb értelmében, a 
kinek bár sokat kell izzadnia, de izzadásának jutalma 
elmaradhatatlanul a tiszta öntudat, a nemesen érző sziv 
és a becsületesen gondolkodó lélek. 

Kicsiny ugy-e bár a kör, a melyben az iparosember él ? 
Mindenkinek az élete ragyogó nap nem lehet, hogy 

az egész mindenséget bevilágithassa. Elégedjünk meg azzal, 
ha gyermekünk kis, szerény munkakörben élve, becsület-



(el, lelkesedéssel tölti be hivatását. A tudós fejek  csak a 
tervrajzát készítik meg a hatalmas, monumentális épület-
nek, mely akár a világ végéig papíron maradna, ha a 
munkás kezek, az ipar emberei föl  nem emelnék azt. 

Innen azt;ín nemzetünk szebb jövőjét is hiába ter-
vezgetjük, hiába okoskodunk, ha arra való iparos nemze-
dékkel ipart nem teremtünk. Elhanyagolt iparunk föllendí-
tésére, ha jó magyaroknak valljuk magunkat, szánjuk oda 
gyermekeink testi és lelki erőit. A mult legyen példa most, 
hogy a tudományos pályán, éppen a tul-produkczió folytán, 
ifjainknak  mily nehéz a boldogulása s igy aristocraticus 
gondolkozásmódunkkal mint vontuk el ifjúságunkat  az 
iparos pályától, a hol pedig a testi és lelki épség, a munka-
kedv : vagyont biztosit, kedvessé teszi az életet. 

Az államtól oly nagy áldozattal fenntartott  ipari szak-
iskoláinkban az ut és mód meg van arra adva, hogy a 
szülök rövid idö alatt, úgyszólván ingyen juttathassák gyer-
meküket kenyérkeresethez. Miért késnek a szülök ezen 
iskolába adni gyermekeiket? . . . 

Talán csak nem azért, mert rangúkon alólinak tartják 
azt, hogy gyermekükből egy tisztességes iparos váljék?. . . 
Ha igy volna, bizony csak sajnálnunk kellene különben 
minden jóra és nemesre fogékony  népünk gondolkozás-
módját. 

Spaller József. 



I. 

Az intézet története a lefolyt  iskolai év alatt. 
A folyó  tanévvel a szakiskola fennállásának  nyolczadik évét 

töltötte be. A beiratások szeptember hó 1—4-ig tartattak. A tanév 
szeptember hó 5-én az igazgató megnyitó beszédével és a fegyelmi 
szabályok felolvasásával  nyílt meg. 

Beiratkozott összesen 51 tanuló. Az I. évfolyamra  19, a II. 
évfolyamra  11, a III. évfolyamra  10, a IV. évfolyamra  10 és egy 
rendkívüli tanuló. Közülök tanév közben kilépett 4 rendes és egy 
rendkívüli tanuló. 46 tanuló fejezte  be a tanévet. 

Azok közül volt egész ösztöndíjas 39, félösztöndijas  3, egész 
fizető  3 és egy rendes bejáró. 

A félévi  vizsgálatok január hó 29—3l-ig az igazgató elnök-
lésével, az évzáró vizsgálat junius hó 7-11-ig az iparoktatási fő-
igazgató elnöklése mellett tartattak meg. Junius hó 9—15-ig az uj 
tanterv szerint készített rajzokból rajzkiállitás rendeztetett, a me-
lyet a helybeli iparosok és a közönség köréből számosan látogat-
ták meg. 

Vizsgák után julius hó végéig mühelyi gyakorlatok folytak. 
Az intézetben alkalmazott rendes tanárok, művezetők száma: 

1 igazgató-tanár, 5 rendes tanár, 4 rendes művezető, 3 hitoktató, 
1 intézeti orvos. 

Hargita Nándor igazgató és Janecek József  kőipari művezető 
a párisi nemzetközi világkiállítás tanulmányozására voltak kiküldve. 
Hargita Nándor igazgató ezenkívül még a Walter Crane angol fes-
tőművész által Budapesten rendezett kiállítás tanulmányozására is 
ki volt küldve. 

Pillich Lajos agyagipari műhelyvezető tanár a bécsi iparmű-
vészeti muzeum kiállítását tette tanulmány tárgyává. 



Hargita Nándor igazgató helyettesítésével a julius és augusz-
tus hónapokra Maráth József  tanár bízatott meg. 

György Lázár róm. kath. lelkész évközben eltávozott, helyette 
Sípos Károly lelkész vette át a növendékek tanítását. A vallástant, 
miut mindig, ugy a lefolyt  tanévben is a helybeli hitfelekezetek  hit-
oktatói voltak szívesek díjtalanul magukra vállalni. 

Maráth József  tanárt 15 éves tanári jubileuma alkalmából a 
tantestület szép házi ünnepélylyel lepte meg, amelyen az igazgató 
a tantestület nevéhen egy szép emléktárgyat nyújtott át az ünne-
peltnek, a tanuló ifjúság  pedig énekelt és szintén üdvözölte a 
jubilánst. 

Egressy Dániel mintázó tanulmányai kiegészítése ezéljából a 
szakiskolához két hónapra beosztatott. 

Az önképzőkör működéséről, valamint az intézetben rende-
zett nyilvános ünnepélyekről más helyen adunk részletes jelentést. 

Az intézettel kapcsolatosan bennlakás és együttétkezés is áll 
fenn,  melynél a felügyeletet  az igazgató, az intézeti orvos és a benn-
lakó felügyelő  gyakorolta. Bővebb tudnivalót az internátusra vo-
natkozólag más helyen. A tanév végén jó magaviselet és szor-
galmas tanulásért tizenkét tanuló Ö Exczellencziája által e czélra 
küldött értékes jutalomkönyvet kapott. 

A tantestület a lefolyt  tanévben minden hónapban rendes 
ülést tartott, amelyen az intézet összes ügyei tárgyaltattak. 

A szakiskola látogatói : 
Víg Albert iparoktatási főigazgató  hivatalos látogatásával tisz-

telte meg szakiskolánkat, mely alkalommal első sorban a tanulók 
előhaladását — másod sorban pedig a szakiskola belső ügymenetét 
vizsgálta fölül 

A szakiskola számadásai megvizsgálására Bérezik István szám-
tanácsos küldetett ki, a ki azokat rovancsolva, rendben találta. 
Még számos látogatója volt az intézetnek ugy Udvarhelyről, mint 
máshelyről, akik közül mindenik intézetünket a legkisebb részle-
tekig megtekintették és nagyobbrészt bevásárlásokat is tettek. 

A tantestületben csak enyhébb lefolyású  betegségek fordul-
tak elő, komolyabb eset nem volt. 

A tanulóknál több enyhébb lefolyású  betegség esete me-
rült fel. 



Közegészség! viszonyaink más tekintetekben kedvezők voltak, 
ragályos betegség nem volt. 

A negyedéves tanulók a II. félév  vasárnapjain az intézeti 
orvostól az első segélynyújtás módjait hallgatták. A czélnak megfele-
lőleg röviden előadatott: az ember boncz- és élettana, sebzések, csont-
törések, vérzések stb. és az e körüli eljárás, kötözési gyakorlatokkal. 

A tanári kar hivatalos teendőin kivüli működéséről a követ-
kezőket említjük fel: 

H a r g i t a Nándor igazgató több szobortervet, egy sírkő ter-
vet, portrait és más mintázásokat, valamint rajzterveket készített. 
Felolvasást tartott a megyei iparfejlesztő  bizottság által az iparo-
sok részére rendezett vasárnap délutáni előadásokon. 

M a r á t h József  tanár több magánfélnek  agyagot vizsgált, il-
letve szakvéleményt adott. Az intézet részére egy 10 drból álló 
terracotta gyűjteményt készített az agyagipari technologia körébe 
tartozó kályha és kandalló belszerkezetének szemléleti uton való 
tanítása czéljából. 

P i l l i c h Lajos tanár épület terracotta munkákat. 
H a r m a t h Ödön tanár, a kereszténység 900 éves fennállá-

sának emlékére „Krisztus-szobor" (fösz.)  mintáját kőben való kivi-
telre tervezte. 

S p a l l er József  tanár irt czikkeket a „Magyar iparoktatás0-
ban, a „Székely-Udvarhely"-ben, a „Közművelődésiben és a 
„Nagy-Küküllő*-ben. Beszédet mondott az Erzsébet királyné em-
lékére, a „Vörösmarty-ünnepélyen" a márczius 15-én és ápril 11-én 
rendezett hazafias  iskolai ünnepélyeken. Szabad előadást tartott 
az iparfejlesztő  bizottság által az iparpsok részére rendezett vasár-
nap délutáni előadásokon; felolvasást  tartott az „Iparos ifjak 
Önképzőköréiben a tél folyamán  két izben. 

S t r o h o f f e r  Béla tanár, néhány tanulmányt mintázott. 
A művezetők szintén több szakbavágó munkát végeztek a 

lefolyt  tanévben. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 200—200 ko-

rona három első éves, továbbá két II. 'éves tanulónak 250 - 250 
koronát, az Udvarhelymegyei takarékpénztár 140 koronát szintén 
egy szorgalmas tanuló részére, az „Első Székely Egyleti Takarék-
pénztár" az Ifjúsági  Önképzőkörnek 40 koronát adományozott. 



Nem mulaszthathatjuk el ezen helyen ís a nemes adomá-
nyokért hálás köszönetünket kifejezni. 

Midőn az „Ifjúsági  Önképzőkör* működéséről e helyen számot 
adunk, nem tehetjük, hogy lelkünknek jól eső örömével ne jelezzük azt, 
hogy ifjúságunkban  kevés kivétellel meg volt a hajlam, meg volt 
az akarat arra, hogy az önképzés eszközeit fölhasználva:  kiegé-
szítse, gyarapítsa azokat az ismereteket, a melyekre egykoron, mint 
szakképzett, müveit iparosnak szüksége leend. 

ÖnképzSkörünk tevékeny, munkás életét bizonyítják a két he-
tenkint tartott ülések, a melyeknek tárgyát különféle  felolvasások, 
szavalatok, számtani feladványoknak  gyors megfejtése,  miniázatok, 
szabadkézi rajzok bemutatása s az ezekre vonatkozó birálalok 
képezték. 

Az értekezések száma 20, a szavalatoké 30 volt, 4 drb sza-
1 ad-kézi rajzot és 5 mintázást nyújtottak be. 

Az önképzési kedv fokozatára  szolgáltak a pályakérdések. 
Hargita Nándor igazgató egy órarend-terv és egy könyvtár-

jegyzék keretének megrajzolására pályadijakat tűzött ki. Az óra-
terv keretének pályadija 12 korona; az utóbbié pedig 8 korona. 

Spaller József,  az Önképzőkör vezető tanára egy mintázatot 
2 koronával jutalmazott meg. Egy magyar nyelvtani dolgozatra pe. 
dig 4 korona dijat tűzött ki. 

Önképzőkörünktevékeny, munkás életét bizonyítják továbbá azok 
az iskolai ünnepélyek is, a meheket maga az önképzőkör rendezett. 

Ezeknek sorában említsük meg az Erzsébet-ünnepélyt, me-
lyet feledhetetlen  királynénk drága emlékének szenteltünk. 

Ezt követte a kis házi ünnepély, a melyet az ifjáság  az in-
tézet igazgatójának névünnepe alkalmából rendezett. 

A Vörösmarty-ünnepély, a szabadság nagy napjának és az 
1848-iki törvények szentesítésének emlékére rendezett nyilvános 
ünnepélyek szép sikeréről beszéljen az a t. közönség, mely isko-
lánkat ily alkalomkor megjelenésével megtisztelni kegyeskedik. 

Ifjusági  önképzőkörünk könyvtára a jelen tanévben is örven-
detes gyarapodást mutat. GyertyáníTy Gábor ur, könyvkereskedő 
25 drb, Betegh Pál ur pedig, könyvkiadó és könyvkereskedő saját 
kiadványaiból 6 drb müvet ajándékozott könyvtárunknak. 

Fogadják ezért az ifjúság  nevében hálás köszönetünket. 



Midőn még megemlítjük azt az áldozatkészséget, hogy Hargita 
Nándor igazgató-tanár az önképzőkör könyveinek bekötésére 28 
koronát, Harmath Ödön tanár pedig körünk szükségleteinek fede-
zésére 32 koronát adományozott, egyben azon meggyőződésünk-
nek adunk kifejezést,  hogy ha önképzőkörünk czéljait az ifjúság  to-
vábbra és hasonló lelkesedéssel munkálja e fontos  intézményt s a 
tanári kar is az eddigihez hasonló támogatásban részesiti: a siker 
mindig biztosítva lesz. 



Miniszteri rendeletek. 
AZ  ügyirat 

száma 
és kelte Az ügyirat tárgya 

64840 A pénzügyminiszter a jövedéki birság-alap terhére 
IX. adományozandó ösztöndijak tárgyában. 

58047 A kereskedelmi és iparkamaráknak minden árve-
IX. rési hirdetmény megküldendő. 

73968 Mozgósítás esetében kik hagyandók meg alkal-
IX. 900 mazásukban. 

79091 Körrendelet a személy és dologi kiadások közötti 
IX. átruházások tárgyában. 

78188 Az 1900—901-iki tanévre ajánlatba hozott ösz-
IX. töndijas tanulók fölvétele  jóváhagyva. 

83668 Körrendelet, hogy a jövő évi költségvetés terhére 
IX. tárgyak, eszközök nem rendelhetők meg. 

8J725 Átruházási jog, továbbá az 1900. évi ipartermé-
JX. kek elárusitásából be nem folyt  összeg tárgyában. 

83630 Utiszámlák csakis a felsőbb  hatóság által fognak 
IX. érvényesíttetni. 

77327 Árlejtési hirdetmények megrendeléséről, illetve 
IX. azok szétküldése iránti intézkedés. 

4531 Külföldi  czégeknél beszerzendő szerszámok, anya-
IX. goknál előzetes felhatalmazás  kérendő. 

11391 Körrendelet tandij fizetési  kötelezettség, illetve 
IX. felmentésről. 

9006 Körrendelet az igazgatóság részére szóló részle-
IX. tes utasítás és az ügyvitel egyszerűsítése tárgyában. 

9006 Körrendelet a felügyelő  bizottság ügyvitele egy-
IX. szerüsitése tárgyában. 



Miniszteri rendeletek. 
\z ügyirat 

száma 
és kelte 

Az ügyirat tárgya 

10149 
IX. 

Körrendelet, amely az iparosok köréből beadott 
bánatpénz visszaadását tárgyalja. 

2452 
1901. 

Körrendelet takarékpénztári betétkönyvek bánat-
pénzül való elfogadhatása  tárgyában. 

32084 
IX. 

Körrendelet, amely a végzett tanulóknak a gya-
korlatban való használhatóságát czélozza. 

35603 
IX. 

Körrendelet, amely a tantestület állásuktól külön 
megbízatások, illetve vállalatok elfogadását  czélozza. 

34599 
IX. 

Körrendelet a m. kir. iparművészeti tanodába való 
szakiskolai növendékek fölvétele  iránt. 



A felügyeld  bizottság névjegyzéke. 
Hollaki Arthur elnök: Udvarhely vármegye főispánja  (keresk. 

miniszter részéről); Sándor Mózes kir. tanácsos, tanfelügyelő  : al-
elnök Udvarhelymegye részéről, Hargita Nándor igazgató, előadó: 
hiv.-ból a keresk. miniszter részéről, dr Török Albert nyug. fő-
ispán f. b. tag a keresk. miniszter részéről, Diemár Károly kir. 
ügyész f. b. tag a keresk. miniszter részéről, Solymossy Endre 
ev. ref.  coll. tanár f. b. tag a keresk. miniszter részéről, dr Kassay 
Albert városi tiszti orvos f.  b. tag Udvarhely városrészéről, gróf  Lázár 
Ádám megyei főjegyző f. b. tag Udvarhelyvárm. részéről, Deme-
ter Dénes városi tanácsos f. b. tag Udvarhely város részéről, 
Gyertyánffy  Gábor vaskereskedő f. b. tag a marosvásárhelyi keresk. 
és iparkamara részéről, Bartók István lakatos mester f. b. tag a 
keresk. miniszter részéről, Strohoííer Béla tanár jegyző, hivatalból. 

A lefolyt  tanévben a felügyelő  bizottság 5 rendes ülést tar-
tott, melyen az intézet fontosabb  ügyeit tárgyalta. Figyelemmel 
kisérték havonkint a tagok felváltva  a tanitás rendjét, az ifjúság 
magaviseletét, az együttlakást, convictust stb. 



A tanszemélyzet névjegyzéke. 
Hargita Nándor igazgató, szobrász, az iparművészeti társulat, 

az orsz. középiskolai tanárgyegyesület és az erdélyrészi Kárpátegylet 
rendes tagja, megyei iparfejlesztő  bizottsági tag stb. 

Tanította a III. és IV. évfolyamban  a szabadkézi rajzot heti 
6—G órában. A felügyelő  bizottság előadója, az ifj.  önképző-kör 
tb. elnöke, internátusi felügyelő. 

Heti óraszáma első és második félévben  12 óra. 
Harmath Ödön mintázó tanár, az iparművészeti társulat, a 

képzőművészeti társulat, az orsz. középiskolai tanáregyesület, az 
erdélyrészi Kárpátegyesület, a term. tudományos társaság rendes 
tagja, a tanári könyvtár könyvtárosa, a helybeli korcsolya egylet 
pénztárosa. A helyb. áll. felső  leányiskolában a magyar diszitő 
stylü rajzot osztályonkint heti 2 órában tanitotta. Az I. évfolyam 
főnöke.  Tanitotta a mintázást az I—IV. évfolyamon  heti 4—4 órában. 

Heti óraszáma első és második félévben  16 óra. 
Maráth József  szakiskolai tanár, az iparművészeti társulat és 

az orsz. középiskolai tanáregyesület r. t., intézeti számadó, tan-
testületi jegyző. 

Tanitotta az I. évfolyamon  heti 1 órában a szépírást, a III. és 
IV. évfolyamon  heti 2 — 2 órán agyagipari technológiát; a II. év-
folyamon  heti 2 órán át a vegy- és ásványtant; vegytani gyakor-
latot a III. és IV. évfolyambeli  agyagipari tanulókkal heti 4—4 
órán át, a III. évfolyamon  heti 1 órán át irásrajzot. 

Heti óraszám mindkét félévben  16 óra. 
Pillich Lajos szakiskolai tanár, az orsz. középiskolai tanár-

egyesület rendes tagja. Tanitotta az I. és II. évfolyamon  a szabad-
kézi rajzot heti 6—6 órában; tanitotta a mühelyi gyakorlatokhoz 
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tartozó agyagipari festést  a III. évfolyamnál  heti 3 órán; a IV. 
évfolyamnál  heti 4 órában, továbbá mind a négy évfolyamon  ve-
zette az agyagipari műhelyt. A IV. évfolyam  főnöke. 

Heti óraszáma az első és második félévben  19 óra. 
Spaller József  szakiskolai tanár az orsz. középiskolai tanár-

egyesület, az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület rendes tagja, az er-
délyi róm. kath. irodalmi társulat választmányi tagja, a székely-
udvarhelyi bőriparszövetkezet telügyelőbizottságának elnöke, a köz-
ségi hitelszövetkezet és a „Székely Dalárda" alelnöke. 

Tanította az I —IV. évfolyamokon  a magyar nyelvet heti 7 
órában; a számtant az I—IV. évfolyamokon  heti 5 órában; a ter-
mészettant az első évfolyamon  heti 2 órán, a könyvviteltant a III. 
évfolyamon  heti 2 órán, költségszámitástant a IV. évfolyamon  heti 
2 órán. A III. osztály főnöke.  Az ifjusági  Önképzőkör és dalárda 
vezetője. Heti óraszáma mindkét félévben  18 óra. 

StrohofTer  Béla szakiskolai tanár tanította a III. évfolyamon 
a kőipari technológiát heti 2 órában, az I. évfolyamon  mértant és 
mértani rajzot heti 8 órán, a kőipari szakrajzot a III. és IV. év-
folyamon  heti 6—6 órán, továbbá mind a négy évfolyamon  ve-
zette a kőipari műhelyt. A II. osztály főnöke.  Heti óraszáma mind-
két félévben  18 óra. 

Hitoktatók: 
Sipos Károly róm. kath. lelkész; tanította heti 1 órán át a 

vallás tant. 
Sebestyén Sándor ev. ref.  lelkész; tanította heti 1 órán a 

vallás tant. 
Vári Albert unitárius lelkész; tanította heti 1 órán át a val-

lástant. 

Művezetők: 

Janecek József  kőipari művezető; vezette a III. és IV. év-
folyamot. 

Huber Antal kőipari művezető; vezette az I. és ÍI. évfolya-
mot, internátusi segéd felügyelő. 

Kobori Ferencz agyagipari művezető; vezette a korongolási, 
égetési és kályhakészitési munkálatokat. 



Halbich Jakab agyagipari művezető; vezette a korongolást, 
égetést és kályhakészitési munkálatokat, valamint a forma-öntést  a 
III. és IV. évfolyamon. 

Intézeti  orvos: 
Dr Kassay Albert városi tiszti orvos, mint intézeti orvos az 

összes tanulókat kezelte és egészségtani előadásokat tartott a IV. 
évfolyamban. 

Irodaszolgák: 
Likmánn Ignácz és Jakab Albert. 



III. 

A mühelyi oktatásban elért eredmény. 
a) Kőipari szak I — IV. évfolyamig  fokozatos  tanmenetszerü 

beosztásban építészeti részletek faragása  homok mészkőből és 
trachytból. Egy szoborpostament és több sirkő saját eredeti tervek 
után. Egy síremlék Hargita Nándor igazgató terve után. A meg-
rendelt tárgyakon tanmenetszerü beosztással a II., III. és IV. év-
folyam  dolgozott. 

b) Agyagipari szak I. évfolyamon  tanmenet szerint korongo-
lási gyakorlatok. Egyszerűbb használati edények korongolása. Egy-
szerűbb lapok és hamutartók stb. formázása,  II. évf.  Használati 
edények, egyszerűbb görög és római edényalakoknak kész minta 
utáni korongolása, formázása  és esztergályozása, szines agyaggép-
pel (engobe) való öntés. Kályhacsempék és kisebb terracotta tár-
gyak stb. formázása. III. évfolyam.  Díszesebb edények, görög és 
római edényalakok korongolása és esztergályozása minta és rajz 
után ; engobe öntés. Előformázást  és bevonást igénylő csempék, 
párkányok és díszesebb terracották formázása  s azoknak mázolása 
és égetése. Gyps-öntési müveletek: egyszerűbb formák  öntése és 
sokszorosítása, esztergályozás, sablonok készítése. Agyagipari fes-
tés heti 3 órában. IV. évf.  Díszesebb edények, tálak, görög és ró-
mai edényalakok korongolása és esztergályozása rajz után. Na-
gyobb kerti vázák és edények formázása,  kályharészek formázása 
és szabása, azoknak mázolása, égetése és felállítása.  Gypsforma 
öntési müveletek: összetett darab formák  öntése és berendezése ; a 
kivánt sokszorosításnak megfelelőleg  minták öntése és esztergályo-
zása rajz után. Sablonok. Agyagipari festés  heti 4 órában. 

Ezen szakosztály a lefolyt  tanévben több megrendelést telje-
sített s raktárra dolgozott. 



190Ó. évben bevételezett anyagok értéke (áthozat az 1899 
évről) 2298 korona 70 fillér. 

Uj beszerzés: 1356 korona 51 fillér.  Összesen 3655 korona 
21 fillér.  A fogyasztott  anyagok értéke]: 1508 korona 18 fillér. 

Az 1899. évről átjött kész áruk értéke 7777 kor. 66 fillér. 
Az 1900. évben készült áruk értéke 741 kor. 34 fillér.  Ösz-

szesen 9519 kor. — fillér. 
Készáru apadás, leirás folytán:  3396 kor. 82 fillér. 
Készpénz eladás folytán:  1287 kor. 02 fillér. 
Összesen 4683 kor. 84 fillér. 



A tanulók névjegyzéke. 
a) Kőipari szak. 
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Első  osztály. 

i Bartalis Sándor 116 unitárius, Medesér 3 
2 Birtalan Domokos 14 ev ref.,  Etéd 3 
3 Ferenczy György 14 ev. ref,  Székely-Udvarhely - 2 
4 László József 15 róm. kath., Kolozsvár 2 
5 Lukács János 15 ev. ref.,  Ége 2 
6 Nagy Zsigmond 13 ev. ref.,  M.-Dálya 2 
7 Papp Gyula 14 róm. kath, Segesvár 2 

~8 Román István 14 ev. ref.,  Bibarczfalva 2 
9 ' Salamon Sándor 15 izraelita. Vingára 2 

Második  osztály. 
l Bedő Vincze 17 ev. ref.,  Petek 1 2 

2 Gagyi Ferencz 14 ev. ref..  Kőrispatak 1 
3 Miklós Dénes 17 róm. kath., Bogárfalva 2 
4 Molnár Péter 15 ev. ref,  Magyar-Hermány í 2 
5 Tunner Alajos 17 róm. kath., Nagy-Becskerek 1 
6 Zonda István 16 róm. kath., Kézdi-Polyán 2 
7 í Szabó Bálint 14 róm. kath., M.-Dálya o 

Ha  rma d  ik osztály 
1 Adorján István 16 ev. ref..  Héjasfalva 2 
2 Bach József 15 róm. kath., B.-Magócs 2 ' 
3 Benkő Mihály 17 ev. ref.,  Betfalva 1 
4 Büchler Sándor 19 róm kath., Illava 2 
5 Volkán János 18 róm. kath, Németóvár 2 
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Negyedik  osztály. 
1 Bolla Zoltán 16 róm. kath., Ötvösköp 2 

2 Jakabfi  József 19 ev. ref.,  Szt.-Erzsébet 1 

3 Krisán Miklós 17 gör. kath., Alsó-Jára 2 

4 Mihály István 18 róm. kalh., K^zdi-Polyán 2 

5 Soós Kálmán 18 ev. ref.,  Fiatfalva 1 

6 Szálló Béla 118 róm. kath., Kézdi-Polyán 2 

b) Agyagipari szak. 
Első  osztály. 

l Demeter Ferencz 114 ev. ref.  Ege o 
Li 

2 Dénes Sándor 14 ev. ref.,  Muzsna 2 

3 Dinies Ödön 16 rom. k a l h , S / n l n o k 1 

4 Doüszta János 15 róm. kath.. Dáka 2 

5 Orbán Antal 14 ev. ref..  Puszta-Kalán 1 

6 Szenti Dezső 14 róm. kath.. Véczke 2 

7 Végh Gyula 13 unitárius, Tordátfnlva 3 

Második  osztály. 
1 Borbély János 13 róm. kalh., Maros-Ujvár 1 

2 Imre Lajos 14 ev. ref.,  Muzsna 2 
3 Kovács Albert 15 unitárius, Muzsna i 2 
4 Nemes Mózes 16 unitárius, N.-Kadács 1 

1 Harmadik  osztály.  ! 
1 | Bálás Imre 16 ev ref.,  Fehéregyháza 2 
o 1 Hodgvai Józsnf 16 ev. ref..  Miklósfalva 1 2 

3 i József  Jenő 16 unitárius, F i r tos - Váralj a 2 

4 | Kárász Mihály 16 róm. kath., Szt.-Mihály 2 
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Negyedik  osztály. 

i | Csiszér János 18 róm. kath., Héjasfalva 1 
2 Í Kiss Károly 17 ev. ref.,  Héjasfalva 1 
3 I 

m i 
Koncz Imre 17 unitárius, Kis-Solymos 1 3 I 

m i Lakatos Sándor 18 róm. kath., Malomfalva 2 

Könyvjutalmat nyertek: 
I. osztály: Demeter Ferencz, Lukács János, Salamon Sándor 

és Orbán Antal szorgalom és jó magaviseletéért. 
II. osztíly: Bv>rbély János, Nemes Mózes és Gagyi Ferencz 

az elméletben kifejtett  szorgalomért, jó magaviseletéért és gyakor-
1 ili ügyességéért. 

III. osztály: Bonkő Mihály az elméletben kifejtett  szorga-
lomért, jó magaviseletéért és gyakorlati ügyességéért. 

IV. osztály: Csiszér János, Kiss Károly, Soós Kálmán és 
Koncz Imre az elmelotben kifejtett  szorgalomért, jó magavisetetéért 
és gyakorlati ügyességéért. 



V. 
Az intézetben végzett tanulóknak a gyakorlat 

ban való alkalmazása. 
1899/000.  iskolai  évben végzett  tanulók  foglalkozásának  kimutatása. 

K ő i p a r i szak. 
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Végzett tanulók 
névsora Hová alkalmazva lettek Jegyzet 

1 Belle Zoltán Iparművészeti tanoda növendéke 
Budapesten 

2 Boér Gyula Nagy-testvéreknél kőfaragó  Ko-
lozsvár És a csik-

szent-
domokosi 
kőbánya 

vállalatnál 

3 Csont Lázár Nagy-testvéreknél kőfaragó  Ko-
lozsvár 

És a csik-
szent-

domokosi 
kőbánya 

vállalatnál 

4 Fancsali Bálint Nagy-testvéreknél kőfaragó  Ko-
lozsvár 

És a csik-
szent-

domokosi 
kőbánya 

vállalatnál 5 Macskási Miklós Nagy-testvéreknél kőfaragó  Ko-
lozsvár 

És a csik-
szent-

domokosi 
kőbánya 

vállalatnál 

A g y a g i p a r i s zak . 

1 Bartha Pál Wilhlmi testvérek, kályhagyáros 
Nagy-S/eben 

O 
Li 

Gáspár Károly Telek Ármin, kályhás Halászi-
Hajnik 

3 Kreska János Atyjánál, kályhás Bonyha 

4 László József Telek Ármin, kályhás Halászi-
Hajnik 

| l 
5 í Vetési Sándor Telek Armin, kályhás Halászi- i1 

Hajnik l 



VI. 

S t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s . 

A tanulók száma 
mind a négy 

é v f o l y a m o n 
Vallás szerint 

Anya 
nyelv 
szerint 

A szülők 
polgári állása 

szerint 
Születési év szerint 

Az I éri olya ru-
bel i tanulók 

előképzettsége 
s/erint 

A tanév 
végén 
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vi. 

Az inlézet 1900-ik évi tényleges fentartási 
költségei. 

Személyi járandóságok: 28400 kor — fill. 
Dologi kiadások: 7200 „ — „ 
Ösztöndijak: 7620 „ — „ 

ÖsszesenT 43220 kor — fill. 

Az intézd  bevételei.  Hozzájárulások. 

Dávid A. Mózes-féle  alapítvány 750 kor — fill. 
Marosvásárhelyi keresk. iparkamara 500 „ — » 
Emke 280 „ — , 

Összesen: 1530 kor — fill. 
Bevétel áruk eladásából 1287 kor 02 fill. 

Összesen: 2817 kor 02 fill. 



VII. 

Felszerelés és leltárak gyarapodása. 
I.  Ingó  vagyon. 

a) 1899. év végén álladék = 6471 darab = 29185 kor. 04 fill 
b) 1900. évi álladék = 3760 , = 28515 33 „ 
(apadásleirás folytán)  Összesen: 27 U darab 00669 kor. 71 fill 

II.  Ingatlan  vagyon. 

Épület-telek stb. 96527 korona 95 fillér. 



VIII. 

Értesítés az 1901-902. tanévre. 
A székelyudvarhelyi m. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskola 

ezélja: négyéves tanfolyama  alatt tanulóit elméletileg és gyakorla-
tilag képzett iparosokká nevelni. — Az iskola felöleli  a kőipari 
szakon az épület részleteket, faragását,  valamint általánosan a kő-
faragástanban  előforduló  összes munkálatokat. 

Az agyagipari szakon a kályhakészitést és a korongolást, dísz-
edények készítését, az épületi terracotta munkákat. 

Rendes tanulókul az első évfolyamra  felvétetnek,  kik a) a 12 
éves kort betöltötték és ehhez képest kifejtett  munkaképes testal-
kattal birnak; b a kik legalább 2 középiskolai vagy pedig elemi nép-
iskolai VI. osztályt jó sikerrel végezték. 

Beiratáskor tartozik minden tanuló bemutatni: 
a) születési bizonyítványát; 
b) atya vagy gyámja beleegyezését tartalmazó nyilatkozatát, 

melyben kifejezendő  annak kötelezettsége is, hogy az illető a tan-
idő teljes tartamát bevégzi; 

c) iskolai bizonyítványát; 
d) az ujraoltásról szóló bizonyítványt. 
Az intézet tanulói sem beiralási, sem tandijat ez idő szerint 

nem fizetnek. 
Minden (rendes és rendkivüli) tanuló a beiratáskor mühelyi 

biztositék czimén 6 koronát tartozik az intézet pénztárába befizetni, 
melyből a tanuló által önhibájából eredő károk fognak  megté-
ríttetni. 

Szegény sorsú, de jó magaviseletű és szorgalmas tanulók 
részére, több egész ösztöndíjas, (ingyenes) illetve félösztöndijas 
(félingyenes)  hely áll rendelkezésre. 



Fél vagy egész ösztöndíjas helyre pályázó tanulók a fentem-
iitett okmányokon kivül szegénységi bizonyítványt is kötelesek kér-
vényükhöz mellékelni. A kellően felszerelt  felvételi,  illetve ösztön-
dijak iránti kérvénynek az iskola felügyelő  bizottságához czimezve 
legkésőbb f.  évi aug. hó 10-ig az intézet igazgatóságához nyújtan-
dók be. Az intézettel kapcsolatos internátus és convictus (bennlakás 
és étkezés) áll fenn,  melyben a (nem ösztöndíjas) tanulók (ez idő 
szerint) havi 16 kor. 32 fill.  fizetnek.  Egész tanévre 11 hónapot 
számítva (mivel csak augusztus hóban tartatik szünidő) az élelme-
zés dija: 179 kor. 52 fillér. 

Az intézet internátusába felvett  tanulók a szülők vagy hozzá-
tartozóik részéről a következőkkel látandók el: 2 drb 170 cm. 
hosszú és 75 cm. széles fehérített  vászon szalmazsák (surdé), 4 
drb a szalmazsák nagyságának megfelelő  és fehérített  vászonból 
készült lepedő ; 1 drb rövidszőrü takaró (pokrócz); 1 drb 70 cm. 
hosszú és 50 cm. széles vánkos, 3 drb vánkosáthuzat, 2 drb kék 
vászon kötény (surér); 1 öltözet ünneplő és 1 öltözet mühelyi ru-
ha ; ezenkívül a szükséges fehérnemű  (u. m. ing, gatya, kapczák, 
törülközők stb.-vel), valamint szappan, czipő-fénymáz,  fésű,  tükör, 
ruha- és czipőkefe  stb. stb. 

Szükség 3s rajzeszközökről, rajzsin, háromszög stb. minden 
tanuló tartozik saját költségén gondoskodni. 

Tankönyvet, valamint rajztáblát az intézet díjmentesen ad. 
A beiratások az 1901—902. tanévre szept. 1—4-ig az inté-

zet irodahelyiségében tartatnak meg. 
A tanév megnyitása szeptember hó 5-én. 
Székely-Udvarhely, 1901. julius hóban. 

Az igazgatóság. 
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