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í. 

A z iskola é v története a 
lefolyt  i sko la i é v alatt. 
Mielőtt az intézet története leírásához fognánk, fájdalmas 

szívvel kell néhány szóval megemlékeznünk azon nagy veszteség-

ről, mely iparoktatásunkat néhai Horánszky Nándor m. kir. ke-

reskedelemügyi miniszter elhunytával sújtotta. 

Legyen fáradhatatlan munkálkodása, nemes szive példája 

mindazoknak, a kik az iparoktatás szolgálatában állanak. Emléke 

legyen áldott! 

A lefolyt kilenczedik tanév 1901. év szeptember hó 4-én az 

igazgató megnyitó beszédével és a fegyelmi szabályok felolvasá-

val nyilt meg. 

A felvételre jelentkező 53 tanuló közül az l. évfolyamra 21, 

II. évfolyamra 12, a III. évfolyamra 12, a IV. évfolyamra 7 ta-

nuló vétetett fel. Rendkívüli tanuló volt 1. Közülök tanév közben 

kimaradt 5 tanuló. A tanévet 47 tanuló fejezte be. 

Évközben egy első éves tanuló, ki a zágrábi ipariskolát vé-

gezte, miniszteri engedélylyel a II. félévben a III, évfolyamra 

lépett át. 

A tanulók közül volt egész ösztöndíjas 40, félösztöndijas 9, 

egész fizető 1, rendes bejáró 2, és 1 rendkívüli tanuló. 

A félévi vizsgálatok január hó 30—31 és február hó 1-én 

az igazgató elnöklete alatt tartattak meg; az eredmény általában 

véve jónak volt mondható. 

Az évzáró vizsgálatok junius hó 7-én az orsz. iparoktatási 

főigazgató elnöklete alatt és folytatólag ugyanez hó 20 és 21-én 

áz igazgató helyettes elnöklete mellett. 

A félévi vizsgálatot a felügy. bizottság alelnöke, a záró vizs-

gálatot pedig a felügy. biz. elnöke tisztelte meg b. látogatásával. 



Az általános eredmény itt is teljesen kielegitő volt. Az év-

záró vizsgálattal kapcsolatosan, mint minden évben ugy ezúttal 

is, az intézet nagy rajztermében rajzkiállitás rendeztetett junius hó 

7-étől ugyanezen hó 25-ikéig, a melyet a helybeli iparosok és a 

közönség köréből számosan látogattak meg. Vizsgálatok után ju-

lius végéig mindkét szakon mühelyi gyakorlatok folytak. 

A lefolyt tanévben az intézetben 1 igazgató-tanár, 5* rendes 

tanár, 3 lelkész, 1 orvos végezte a tanitást s négy rendes műve-

zető oktatta a kézimunkát. Ezeken kivül alkalmazva volt egy 

élelmezőnő és két rendes iskola szolga. 

Ő Nagyméltósága a kereskedelmi magyar királyi Miniszter 

úr jóakaratú kegyes intézkedése folytán Hargita Nándor igazgató 

hivatalosan küldetett ki a pécsi Zsolnay-féle gyár, valamint a 

Budapesten és Kolozsvárit levő nagyobb kő- és agyagipari telepek 

tanulmányozására. 

Továbbá a Budapesten tartott rajztanán értekezletre kikül-

detettek : Hargita Nándor igazgató, Pillich Lajos és Strohoffer Béla 

tanárok; az igazgató azonban ezen tanulságos tanácskozáson 

részt nem vehetett, amennyiben betegsége abban meggátolta. 

Hargita Nándor igazgató helyettesítésével a felsőbb hatóság 

részben Maráth József és részben Pillich Lajos tanárokat bizta meg. 

A tantestületben a lefolyt tanévben Spaller József tanár és 

Hargita Nándor igazgató súlyosabb betegségben szenvedtek. 

A tanulók között súlyosabb betegség két esetben fordult 
elő, a többi enyhébb lefolyású betegség volt. Gyakori szembeteg-
ség volt még a tanulók között, a mely azonban az intézeti orvos 
odaadó kezelése folytán szintén megszűnt. 

Közegészségi viszonyaink más tekintetben kedvezők voltak. 

A fegyelem a lefolyt tanévben kielégitő volt. 

Az intézet tantestülete a lefolyt tanévben minden hónapban 
rendes ülést tartott, a melyen az intézet összes ügyeit behatóan 
tárgyalta. 

A tantestület tagjai hivatásukhoz megfelelőleg működtek 
s társadalmilag és szakirányban is kellőleg töltötték behelyüket. 

Vig  Albert , ipai oktatási kir. főigazgató ur hivatalos látoga-

tásával kétszer tisztelte meg szakiskolánkat, mely alkalommal első 



sorban a tanulók előadásait, másod sorban pedig a szakiskola ösz-

szes belső ügymenetét vizsgálta felül. 

Továbbá Ligeti  Miklós  akad. szobrász, a kereskedelmi m. 

kir. Miniszter ur Ő Nagyméltósága által küldetett ki iskoláinkhoz 

a székelyföldi kőipar fejlesztésének tanulmányozására. 

Az orsz. iparoktatási tanács Fittler  Kamii  urat, a magy. kir. 

iparművészeti iskola igazgatóját, küldte ki iskolánk meglátogatá-

sára, de sajnos, más okok miatt a látogatás elmaradt. 

Volt még az intézetnek ugy Udvarhelyről, mint máshelyről 

számos látogatója, akik intézetünket a legkisebb részletekig meg-

tekintették és nagyobbrészt bevásárlásokat is tettek. A szakiskola 

a Turinban rendezett nemzetközi iparművészeti kiállításon egy 

sorozat festett engabe edényt mutatott be. 

A székelyudvarhelyi iparosok és iparos segédek részére Spal-

ler József tanár által rendezett ingyenes tanfolyam az 1901—902. 

tanév november hó 6-án vette kezdetét s február hó 11-én véget 

ért. A tanfolyamra összesen 24 hallgató jelentkezett. A három 

hóra terjedő tanfolyamot végig hallgatták 16-an. 

Általános óhajtása iparosainknak az, hogy a tanfolyam a 

jövő tanévben is föiállíttassék s hogy ekkor a könyvvitelen kivül 

még a számtanban is elsajátítsák a gyakorlati élet követelte szám-

tani készséget. A kereskedelemügyi magyar királyi miniszter ur 

Ő Nagyméltósága, ugy az intézet igazgatóságának, mint a tan-

tanfolyamot vezető tanárnak elismerését nyilvánította az elért szép 

eredmény fölött s egyben megengedte, hogy jövőben is hasonló 

czélu tanfolyam állittassék föl. 

A helyi iparra (főkép a fazekasokra) vonatkozó működésűnk 

jelzésére fel kell említenünk, hogy műhelyünk és mintáink az 

iparosoknak rendelkezésére állottak és az illető szaktanárok min-

dent elkövettek arra nézve, hogy a néhány bejáró önálló faze-

kasoknak ugy szakbeli útbaigazítást, mint minden tekintetben való 

támogatást nyújtsanak, hogy így szebb és jobb iparczikkek előál-

lithatására képesítessenek. 

A lefolyt tanévben a szakiskola iránti érdeklődés szép és 

nemes példáival találkozunk. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 

iparkamara, (ki a rendes 500 kor. fenntartási költségeken kivül) 

három tanuló részére 200—200 koronát, az udvarhelymegyei 



takarékpénztár 180 koronát egy szorgalmas megyebeli növendék-

nek, s végül az Udvarhelyvármegye házipénztára által kezelt 76 

koronányi agyagipariskolai alap kamatait egy, a diszitő munkák-

ban kiváló eredményt tanúsított növendéknek — adomán\rozott. 

Nem mulaszthatjuk el ezen helyen is a nemes adományok-

ért hálás köszönetünket fejezni ki. 

Köszönetünket nyilvánítjuk Dr. Urbányi István császári és 

királyi ezredorvosnak azért, hogy az intézet növendékeinek a fog-

húzást a lefolyt tanévben is ingyen végezte. 

Az intézettel kapcsolatosan bennlakás és együtt étkezés áll 

fenn, melynél a közvetlen felügyeletet az igazgató gyakorolta. Bő-

vebb tudnivalót az internátusra vonatkozólag más helyen. 

A tanév végén jó magaviselet és szorgalmas tanulásért 9 

tanuló Ő Exellencziája által e czélra küldött értékes jutalomköny-

vet kapott: 1. évfolyam Reichel Adolf; II. évfolyam Orbán Antal, 

Lukács János; III. évfolyam Tunner Alajos, Nemes Mózes, Gla-

ván János; IV. évfolyam Benkő Mihály, Kárász Mihály, József 

Jenő. Azonkívül Kárász Mihály az udvarhelyvármegyei agyag-

ipariskolai alap kamatját nyerte, szorgalmáért. 

A tanári kar hivatalos teendőin kivüli működéséről a követ-

kezőket emiitjük meg: 

Hargita  Nándor  igazgató, az iparművészeti társulat által 

rendezett karácsonyi kiállításon márvány relifeket mutatott be, 

továbbá tanulmányi mintázatokat, valamint egy sorozat czimtábla 

rajzot és egyéb terveket készített. Felolvasást tartott a megyei 

iparfejlesztő bizottság által az iparosok részére rendezett vasárnap 

délutáni előadásokon. Több czikket irt a »Magyar Iparoktatásában. 

Harmath  Ödön  tanár, egy emlék oszloptervet és több dísz-

tárgyat készített. 

Maráth  József  tanár, magánfelek részére különféle agyago-

kat és egyéb ásványokat vizsgált, illetve azokra vonatkozó szak-

véleményt adott. Továbbá helybeli és vidéki agyagiparosoknak 

mázokat és engobokat készített, illetve ezek recipéit közölte. 

Pillich Lajos  tanár, tanulmányokat végzett az engabe edé-

nyek festési technikájának fejlesztése czéljából, s az elért ered-

ményt a magyar iparművészeti társulat által rendezett karácsonyi 

kiállításon s a torinói nemzetközi iparművészeti kiállításon mutatta be. 



Spaller József  tanár, irt czikkeket a »Magyarság«-ba, az 
»Udvarhelyi. Hiradó«-ba, a »Székely-Udvarhely«-be, Beszédet 
mondott Erzsébet királyné emlékére és a márczius 15-én rende-
zett hazafias iskolai ünnepélyeken. Szabad előadást tartott az 
iparfejlesztő bizottság által az iparosok részére rendezett vasárnap 
délutáni előadásokon ; felolvasást tartott az »Iparos Ifjak Önképző-
körében«, ugyanott ünnepi beszédet mondott márczius 15-én. 

Strohoff  er Béla  tanár, néhány tanulmányt mintázott és több 
sirkőtervet rajzolt. 

Janecsek  József  művezető egy márványból készült virágtartót 
a karácsonyi iparművészeti kiállításon mutatott be. 

Kóbori  Ferencz,  Httber  Antal  és Halbich Jakab  művezetők 
szintén több szakba vágó munkát végeztek a lefolyt tanévben. 

Önképzőkörünk tevékeny munkás életét bizonyítják a két 
hetenként tartott ülések, a melyeknek tárgyát különféle értekezé-
sek, szavalatok, számtani feladványoknak gyors megfejtése, min-
tázatok, szabadkézi rajzok bemutatása s az ezekre vonatkozó 
bírálatok képezték. 

Az értekezések száma 13, a szavalatoké 30 volt, 4 drb sza-
badkézi rajzot és 2 mintázást nyújtottak be. 

Az Önképzőkör által rendezett ünnepélyek első sorában em-
iitjük meg az »Erzsébeté-ünnepélyt, melyet feledhetetlen királynénk 
emlékének szenteltünk. 

Ezt követte a kis házi ünnepély, a melyet az ifjúság az in-
tézet igazgatójának névünnepe alkalmával rendezett. A szabadság 
nagy napjának és az 1848-iki törvények szentesítésének emlékére 
rendezett iskolai ünnepély czélja : a hazafias érzés ápolása volt 
ifjuságunk lelkében 

Ifjúsági »Önképzőkörünk« könyvtára a jelen tanévben is 
örvendetes gyarapodást mutat. 

Az önképzőkörrel kapcsolatos daloskör Spaller József tanár 
vezetése alatt működött. 



Miniszteri rendeletek. 

Az ügyirat 
száma 

és kelte 

28119. IX. 

901. VI1/2, 

43186. IX. 

901. VII/2. 

53451. IX. 
901 VIII/17. 

75815. IX. 

901. XI1/20. 

82927. IX. 

901. XII 21. 

1591. ein. 

902. III/3. 

20459. IX. 

902. IV/12. 

36125. IX. 

202. V/27. 

3933. ein. 
902. V/27. 

28103. IX. 
902. V/14. 

Az ügyirat tárgya 

A végzett szakiskolai növendékek hadkötelezettsé-
gét szabályozza. 

A tanulók kérvényeiket csakis az igazgatóság ut-

ján terjeszthetők fel felsőbb helyre. 

Növendékek ösztöndijaik odaítéléséről intézkedik. 

Erzsébet királyné emlékére rendezett »Iparoktatási 

ösztöndijalap tárgyában. 

Az egyes szaktantárgyak tanítására vonatkozó rész-

letes uj tanterv és módszertani utasítás iránt 

rendelkezik. 

A kereskedelmi tárczához tartozó tisztviselő csakis 

helyettes hatósága utján nyerhet jutalmazása 

iránt intézkedik. 

Ág. h. és az ev. ref. vallású növendékeknek re-

formáczió emléknapján, szünet iránt intézkedik. 

A »Damaszkin«-féle tanulói ösztöndijakra vonat-

kozó pályázat tárgyában. 

Az áthelyezett tisztviselők átköltözködési, illetve 
bútor kárpótlási illetményeket szabályozza. 

Körrendelet selcjtpapir értékesítése tárgyában in-
tézkedik. 



A felfigyelő  b izottság n é v -
j e gyzéke . 

Hollaki Arthur elnök : Udvarhelyvármegye főispánja (keresk. 

miniszter részéről); Sándor Mózes kir. tanácsos, nyug. tanfel-

ügyelő : alelnök Udvarhelymegye részéről; Hargita Nándor igaz-

gató, előadó: hiv.-ból a keresk. miniszter részéről; Dr. Török 

Albert nyug. főispán, f. b. tag a keresk. miniszter részéről; Die-

már 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 Udvar-

hely város részéről; Gróf Lázár Ádám megyei főjegyző, f. b. tag 

Udvarhelyvármegye részéről; Demeter Dénes városi tanácsos, 

f. b. tag Udvarhely város részéről; Gyertyánffy Gábor vaskeres-

kedő, f. b. tag a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara részéről; 

Bartók István lakatos mester, f. b. tag a keresk. min. részéről; 

Pillich Lajos tanár, jegyző, hivatalból. 

A lefolyt tanévben a felügyelő bizottság több rendes ülést 

tartott, melyen az intézet fontosabb ügyeit tárgyalta. Figyelemmel 

kisérték havonkint a tagok felváltva a tanitás rendjét, az ifjúság 

magaviseletét, az együtt lakást, convictust stb. 

A tanszemélyzet név jegyzéke 
Hargita  Nándor  igazgató, szobrász, az iparművészeti társu-

lat, az orsz. középiskolai tanáregyesület és az erdélyrészi Kárpát-
egylet rendes tagja, megyei iparfejlesztő bizottsági tag, a helybeli 
tisztviselői kör alelnöke stb. Tanitotta a III—IV. évfolyamban a 
szabadkézi rajzot heti 6—6 órában. A felügyelő bizottság előadója, 
az ifj. Önképzőkör tiszteletbeli elnöke, internátusi felügyelő. 

Heti óraszáma első és második félévben 12, 



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 helybeli áll. felsőleányiskolában a magyar diszitő 
stylrajzot osztályonként heti 2 órában tanította. A 11. évfolyam 
főnöke. Tanította a mintázást a í—IV. évfolyamon heti 4—-4 órá-
ban. A lefolyt tanévben tantestületi jegyző volt. 

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

és az orsz. középiskolai tanáregyesület rendes tagja, intézeti 
számadó. Tanította az I. évfolyamon heti 1 órában a szépírást, 
a III. és IV. évfolyamon heti 2—2 órán agyagipari technológiát, 
a II. évfolyamon heti 2 órán át a vegy- és ásványtant; vegytani 
gyakorlatok a III. és IV. évfolyambeli agyagipari tanulókkal heti 
4—4 órán át, a 111. évfolyamon heti 1 órán át irásrajzot. 

Heti óraszáma mindkét félévben 16. 

Pillich Lajos  szakiskolai tanár, az orsz. középiskolai tanár-
egyesület rendes tagja. Tanította az I. és II. évfolyamon a sza-
badkézi rajzot heti 6—6 órában, tanította a mühelyi gyakorlatok-
hoz tartozó agyagipari festést a III. és IV. évfolyamon, heti 4—4 
órában, továbbá mind a négy évfolyamon vezette az agyagipari 
műhelyt. Az I. oszt. főnöke. A felügyelő bizottság jegyzője. 

Heti óraszáma mindkét félévben 20. 

Spaller József  szakiskolai tanár, az orsz. középiskolai tanár-
egyesület, az erdélyrészi Kárpát-Egyesület rendes tagja, az erdélyi 
róm. kath. irodalmi társulat választmányi tagja, a székelyudvar-
helyi bőriparszövetkezet felügyelő bizottságának elnöke, a községi 
hitelszövetkezet alelnöke. Tanitotta az I—IV. évfolyamokon a ma-
gyar nyelvet heti 7 órában, a számtant az I—IV. évfolyamokon 
heti 5 órában, a természettant az I. évfolyamon heti 2 órán; költ-
ségszámitástant a IV. évfolyamon heti 2 órán, a könyvviteltant a 
III. évfolyamon heti 2 órán. Az ifjúsági Önképzőkör és daloskör 
vezetője, a IV. osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben 18. 
Slrohojfer  Béla  szakiskolai tanár, tanitotta a III. évfolyamon 

a kőipari technológiát heti 2 órában, a leiró épités- és alaktant a 



III. évfolyamon heti 2 órán át, a I. évfolyamon mértant és mér-
tani rajzot heti 8 órán át, a kőipari szakrajzot a III. és IV. év-
folyamon heti 6 órán át; továbbá mind a négy évfolyamon ve-
zette a kőipari műhelyt. A III. osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben 18. 

Hitoktatók. 

Sípos  Károly  róm. kath. lelkész; tanította heti 1 órán át a 

vallástant. 

Sebestyen  Sándor  ev. ref. lelkész; tanította heti 1 órán át a 

vallástant. 

Vári  Albert  unitárius lelkész; tanította heti órán át a 

vallástant. 

Művezetők. 

Janicsek  József  kőipari művezető, vezette a III. és iV-ik 

évfolyamot. 

Hnber  Antal  kőipari művezető, vezette az I. és II. évfolyamot. 

Kóbori  Ferencz  agyagipari művezető, vezette a korongolási, 

égetési és kályhakészitési munkálatokat. 

Halbrich  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. 

Iskola szolgák. 

Likmán Ignácz, Jakab Albert. 



A m ti Ii el vi ok tri tri >an el= 
ért e r e d m é n y . 

a)  Kőipari szak. I—IV. évfolyamig fokozatos tanmenetszerü 

beosztásban építészeti részletek faragása homok, kemény mészkő-

ből, carrarai márványból és trachytból. Sírkövek saját eredeti ter-

vek után A megrendelt tárgyakon tanmenetszerü beosztással a 

II., III. és IV. évfolyam dolgozott. A szükséges csiszolás, betü-

aranyozás, betüvésés megfelelőleg tanitattatott. 

Ezen szakosztály a lefolyt tanévben több sirkő megrendelést 
teljesitett, valamint az iskola részére diszes kőpad, (Janicsek Jó-
zsef művezető terve szerint) továbbá csengetyütartó márványból, 
kerékvetőköveket, postamenteket stb. készített. 

b)  Az agyagipari szak I. évfolyamon tanmenet szerint korongo-
lási gyakorlatokat végzett. Egyszerűbb használati edények korongo-
lása. Egyszerűbb lapok és hamutartók stb. formázása, II. évfolyam. 
Használati edények, egyszerűbb görög és római edényalakoknak 
kész minta utáni korongolása, formázása és esztergályozása, szí-
nes ágyagpéppel (engobe) való öntés. Kályha csempék és kisebb 
terrakotta tárgyak stb. formázása. III. évfolyam. Díszesebb edé-
nyek, görög és római edényalakok korongolása és esztergályo-
zása minta és rajz után ; engobe öntés. Előformázást és bevonást 
igénylő csempék, párkányok és díszesebb terrakották formázása, 
mázolása és égetése; engobe festés Gipsz-öntési müveletek: egy-
szerűbb formák öntése és sokszorosítása, esztergályozás, sablonok 
készítése. Agyagipari festés. IV. évfolyam. Díszesebb edények, tálak, 
görög és római edényalakok korongolása és esztergályozása rajz 
után. Nagyobb kerti vázák és edények formázása, kályharészek 
formázása és szabása, azoknak mázolása, égetése és felállítása. 

Gipszforma-öntési müveletek: összetett darab formák öntése 



és berendezése, a kivánt sokszorosításnak megfelelőleg minták 
öntése és esztergályozása rajz után. Sablonok. Agyagipari festés. 

Ezen szakosztály a lefolyt tanévben több kályhát, edényt és 
vázát készített megrendelésre s raktárra is dolgozott, valamint az 
intézetnek agyagárukat készített. 

Az 1901. évben bevételezett anyagok értéke 
(Áthozat 1900. évről) . . . . 2147 kor. 03 fillér. 
1901. évi uj beszerzés . . . . 1394 » 84 » 

Összesen 3541 kor. 87 fillér. 

1901. évi fogyasztás . . . . 1855 kor. 89 fillér. 

Álladék az év végén . . . . 1685 kor. 98 fillér. 

Az 1900. évről átjött készáruraktár értéke . . 3835 kor. 16 fill. 

Az 1901. évi termelés értéke 1549 » 82 » 

Összesen 5384 kor. 98 fill. 

Apadás készpénz eladás illetve leírás folytán . 1856 kor. 36 fill. 

Álladék az 1901. év végén 3528 » 62 » 

értékben. 



IV. 

A tanulók: n é v j e g y z é k e . 
a)  Kőipari szak. 

I.  osztály. 

s »08 N M 
O 
c/} 

N é v 
o ^ 

Vallás és illetőség 
A szülők 

foglalkozása 

N Crt 
O 

1 Dénes János 14 ev. ref., Petek kisbirtokos 2 

2 Szécsi Domokos 15 ev. ref., Bethfalva házvezetőnő 2 

3 Pittinó Sebestyén 13 róm. kath., Ojtor kőfaragó 2 

4 Stirner János 17 ev. ref., Medgyes kőmives mester 2 

5 Dobay Zsigmond 15 róm. kath., Sz.-Udvarhely magánzónő 2 

6 Mihály István 14 r. kath., Csik-Karczfalva földbirtokos 2 

7 Gyarmathy Mihály 13 ev. ref., Deés magánzónő 2 

8 Nagy Zoltán 15 unitárius, Szt-Mihályfalva kisbirtokos 2 

//.  osztály. 

1 Ferenczy György 14 ev. ref., Sz.-Udvarhely ny. árvasz. elnök 2 

2 László József 16 róm. kath., Kolozsvár szobafestő km 

3 Lukács János 16 ev. ref., Ege földmives 1 

4 Nagy Zsigmond 14 ev. ref., Magyar-Dálya földmives 2 

Papp Gyula 15 róm. kath., Segesvár gyapjú festő 2 

6 Román István 15 ev. ref., Bibarczfalva czipész 2 

7 Salamon Sándor 16 izraelita* Vingárd földbirtokos 2 



III.  osztály. 

S
o
rs

zá
m

 I
 

N é v 

É
le

tk
o
r 

Vallás és illetőség 
A szülők 

foglalkozása 

i' 
, A
lt
. 
o
sz

t.
 

i Bedő Vincze 18 ev. ref., Petek gyámja, orvos 2 

2 Gagyi Ferencz 15 ev. ref., Kőrispatak kisbirtokos 2 

3 Miklós Dénes 18 róm. kath., Bogárfalva földmives 2 

4 Molnár Péter kim. 16 ev. ref., Magyar-Hermány erdőőr — 

5 Pümner Alajos 18 róm. kath. N.-Becskerek kőfaragó mest. 1 

6 Zonda István 17 róm. kath., Kézdi-Pólyan kisbirtokosnő 2 

7 Glaván János 18 r. k., Kosztren, (Horvát o.) 

IV.  osztály. 

munkás 2 

1 Adorján István 17 ev. ref., Héjjasfalva ev. ref. lelkész 2 

2 Bach József 16 róm. kath, B.-Mágocs postamester 2 

3 Benkő Mihály 18 ev. ref., Bethfalva földmives 1 

4 Büchler Sándor 20 róm. kath., Illava asztalos 2 

b)  Agyagipari szak. 

I.  osztály* 

1 Bács László 14 róm. kath., Felvincz kincstári ács 2 

2 Reichel Adolf 15 lutheránus, Debreczen magánzónő 1 

3 Gross Márton 15 ev. ref. Borgó,-Prund gazdatiszt 2 

4 Dáné Gyula 15 ev. ref., Hátszeg géplakatos 2 

5 Zakariás Dezső 14 róm. kath., Erzsébetváros magánzónő 2 

6 Kiss György 14 róm. kath., Lúgos hatósági erdőőr 2 

~7 Kinda Ferencz 15 ev. ref., Petek földmives 3 

8 Szabó János 14 r. kath., Gyergyó-Kilénf. nyug. kántor 2 

9 Vallentiny Gusztáv 16 ág. ev., Dobsina magánzónő 2 

10 Olasz Domokos 14 ev. ref., Csekefalva községi tanitó 3 



II.  osztály. 

S
o
rs

zá
m

 I
 

N é v 

É
le

tk
o
r 

Vallás és illetőség 
A szülők 

foglalkozása A
lt

. 
o
sz
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1 Demeter Ferencz 15 ev. ref., Ége földmives 2 

2 Dénes Sándor 15 ev. ref., Muzsna földmives 2 

3 Doliszta János 16 róm. kath., Dáka kertész 2 

4 Orbán Antal 15 ev. ref., Puszta-Kalán napszámos 1 

5 Szenti Dezső 15 róm. kath., Véczke 

///.  osztály. 

körjegyző 2 

1 Borbély János 14 róm. kath., Maros-Ujvár bányaőr 2 

2 Imre Lajos 15 ev. ref., Muzsna földmives 2 

3 Kovács Albert 16 unitárius, Muzsna vasúti pálya-őr 2 

4 Nemes Mózes 17 unitárius, Nagy-Kadács 

IV.  osztály. 

földmives 2 

1 Bálás Imre 17 ev. ref., Fehéregyháza szabó 2 

2 József Jenő 17 unitárius, Firtos-Váralya tanitó 2 

3 Kárász Mihály 17 róm. kath., Szent-Mihály intéző 1 



A z intézetben végzett ta= 
rr trióknak: a gyakor l a tba r i 

v a l ó a l k a l m a z á s a . 
Az 1900—1901. iskolai évben végzett tanulók foglalkozásának 

kimutatása. 

Kőipari szak. 

So
rsz

ám
 

Végzett tanulók 
névsora 

Hová alkalmazva lett Jegyzet 

1 Balla Zoltán Ney Ede és Társa, Budapest 

2 Jakabfi József Ney Ede és Társa, Budapest 

3 Krisán Miklós Ney Ede és Társa, Budapest 

4 Mihály István Ney Ede és Társa, Budapest 

5 Soós Kálmán Klingenspor Albert, Medgyes 

6 Szálló Béla Piácsek Károly, Pécs. 

Agyagipari szak. 

1 Csiszér János Eperjes, Népbank kályhagyár 

2 Koncz Imre »István téglagyár«, Basalarcz 

3 Kiss Károly »Zsolnay-féle« gyár, Pécs 

4 Lakatos Sándor Mischler Kornél, Vácz. 

Az intézet fennállása óta 131 tanuló vétetett fel. Azok kö-

zül végzett 65 tanuló; ezek közül agyagiparos volt 31, kőiparos 34Í 

Ezekből az agyagipari pályán maradt 26, meghalt 1 tanuló, 

xA kőipari szakon maradt 27 tanuló. 

Tudomásunk szerint más pályára lépett az agyagipari szak-

ról 4, a kőipari szakról 7, összesen 11 tanulói 



Stat iszt ikai k i m u t a t á s 
a tanulók  számáról,  vallásáról,  anyanyelvi  és  egyébb  viszonyairól. 

A tanulók száma mind 

a négy Vallás szerint 
Anyanyelv 

szerint 

A szülik 

polgári állása 

szerint 

Születési év szerint 
Az évfolyambeli 

tanulók előképzett-

sége szerint 

A tanév 

végén volt 
évfolyamon 

Vallás szerint 
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A z intézet 1901=ilv év i tény -
leges fenntartási  Ivöltségei. 
Személyi járandóságok . 28400 kor. — fill. 

Dologi kiadások 7200 » — » 

Ösztöndíjak . . 7620 » — » 

Összesen: 43220 » — » 

Az intézet bevételei; hozzájárulások a fenntartáshoz és 

ösztöndíjak. 

Dávid A. Mózes-féle alapítvány 750 kor. — fill. 

Marosvásárhelyi keresk. és iparkamara . . 1100 » — » 
Emke 280 ». — » 

Összesen : 2130 » — » 

Bevétel áruk eladásából 1408 » 56 » 

Összesen: 3538 » 56 fill 



f e l s z e r e l é s  é s leltárak: 
. gya rapodása . 

1. Ingó vagyon. 

a)  1900. évi álladék = 3760 drb. = 28515 kor. 33 fill. értékben. 
b)  1901. évi szap. = 101 » = 1202 » 34 » » 

Összesen: 3861 drb. = 29717 kor. 67 fill. 
c)  apadás leirás folytán . . . 249 » = 1269 » 88 » 

d)  álladék 1901. év végén . . 3612 » = 28447 » 79 » 

2. Ingatlan vagyon. 

Épület-telek stb. 1901. év végén . . 120.622 kor. 78 fill. 



Értesítés 1902/3. tanévre . 
A székelyudvarhelyi m. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskola 

czélja : négyéves tanfolyama alatt tanulóit elméletileg és gyakor-

latilag képzett iparosokká nevelni. Az iskola felöleli a kőipari sza-

kon az épület részletek faragását, sírkövek készitését, valamint 

általánosan a kőiparban előforduló összes munkálatokat. Az agyag-

ipari szakon a kályhakészitést és a korongolást, díszedények ké-

szitését és az épületi terrakotta munkákat. Rendes tanulókul az 

első évfolyamra felvétetnek, kik a)  a 12 éves kort betöltötték és 

ehhez képest kifejlett, egészséges munkára való testalkattal bírnak ; 

b)  akik legalább 2 középiskolai vagy pedig elemi népiskolai VI. 

osztályt, vagy pedig az iparos tanoncziskolát három éven át — 

jó sikerrel végezték. 

Beiratáskor tartozik minden tanuló bemutatni: 

a)  születési bizonyítványát; 

b)  atyja vagy gyámja beleegyezését tartalmazó nyilatkozatát, 
melyben kifejezendő annak kötelezettsége is, hogy az illető a ta-
nidő teljes tartalmát bevégzi; 

c)  iskolai bizonyítványt; 

d)  az ujraoltásról szóló bizonyítványt ; 

Az összes felvett tanulókat tanév elején az intézet orvosa meg-
vizsgálja, s az olyan tanulókat pedig, ki talán szervi hibával jelent-
keztek volna, avagy egyáltalában a választott pályára nem alkal-
masok, más pályára utasítjuk. 

Az intézet tanulói sem beiratási, sem tandijat ez idő szerint 

nem fizetnek. 

Minden rendes és rendkívüli tanuló beiratáskor mühelyi biz-

tosíték czimén 6 koronát tartozik az intézet pénztárába befizetni". 



melyből a tanuló által önhibájából eredő károk fognak megtéri-

tetni, a mely összeg azonban a tanulónak, ha kárt nem okoz, év 

végén visszaadatik. 

Szegénysorsu, de jó magaviseletű és szorgalmas tanulók ré-

szére, több egész ösztöndíjas, (ingyenes) illetve félösztöndíjas (fél-

ingyenes) hely áll rendelkezésre. Fél vagy egész ösztöndíjas helyre 

pályázó tanulók a fennemlitett okmányokon kivül szegénységi 

bizonyítványt is kötelesek kérvényükhöz mellékelni. A kellően fel-

szerelt felvételi, illetve ösztöndijak iránti kérvények az iskola felü-

gyelü bizottságához czimezve legkésőbb f. évi augusztus hó 20-ig 

az intézet igazgatóságához nyújtandók be. Az intézettel kapcsola-

tos internátus és konviktus (bennlakás és étkezés) áll fenn, mely-

ben a (nem ösztöndíjas) tanulók ez idő szerint havi 16 kor. 32 

fill. fizetnek. Egész tanévre 11 hónapig számítva (mivel csak augusz-

tus hóban tartatik szünidő), az élelmezés dija 179 kor 52 fillér. 

Az étkezés naponta háromszor a felsőbb tanhatóság által 

jóváhagyott étlap szerint, az intézetben levő élelmező nő által szol-

gáltatik ki. 

Az internátusba felvett tanulók tartoznak az internátusban 

fennálló házi és fegyelmi szabályoknak magukat mindenben szigo-

rúan alávetni Minden csend és rend háboritásáért a tanuló szigo-

rún bűnhődik. 

Az intézet internátusába felvett tanulók a szülők vagy hoz-

zátartozók részéről a következőkkel látandók el: 2 drb. 1*70 czm. 

hosszú és 0.75 czm. széles fehérített vászon-szalmaszák (surdé), 

4 drb. a szalmazsák nagyságának megfelelő és fehéritett vászon-

ból készült lepedő ; 1 drb. rövidszörü takaró (pokrócz); 1 drb. 70 

czm. hosszú és 50 czm. széles vánkos, 3 drb. vánkos áthuzat, 

2 drb. kék vászonykötény (surcz), 1 öltözet ünneplő és 1 öltözet 

mühelyi ruha ; ezenkívül a szükséges fehérnemű (u. m. ing, gatya, 

kapczák, törülközők stb.-vei), valamint szappan, fésű, tükör, czipő-

fénymáz, ruha- és czipőkefe stb. 

Önképzőköri beiratási dij: 1 korona, a mely összeg a beira-
tásnál befizetendő, a további önképzőköri tagsági dij havi 20 fill., 
a mely összegért a tanuló ifjúságnak szépirodalmi és szakköny-
vekből álló könyvtár áll rendelkezésére. 

A szükséges rajzeszközöket szegénysorsu növendékeknek as 



állam adja ; azonban rajzsin, háromszög, rajzpapir, iron stb. minden 
tanuló maga tartozik saját költségén gondoskodni. 

Tankönyveket, valamint rajztáblát az intézet díjmentesen ad. 

A beiratások az 1902—1903. tanévre szeptember 1—3-ig az 
intézet irodahelyiségében tartatnak meg. 

A tanév megnyitása szeptember hó 4-én lesz. 

Székelyudvarhely, 1902. julius hóban. 

Az igazgatóság. 
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