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Az intézet története. 
A lefolyt tizenegyedik tanévben a beiratások szeptember hó 

1—3-ig tartattak meg. A tanév szept. hó 4-én nyilt meg. 

Beiratkozott összesen 46 rendes és 3 rendkívüli tanuló. Év-
közben kimaradt 5 tanuló. A tanévet 41 rendes tanuló fejezte be. 
A 3 rendkívüli tanuló egy-egy fél évig volt iskolában. Ezek közül 
kettő a kőipari, egy az agyagipari szakon. 

A félévi vizsgák január 29, 30 és 31-én folytak le. A félévi 
vizsgák az igazgató és Sándor  Mózes, felügyelő bizottsági alelnök, 
az évzáró vizsgák junius hó 27 és 28-án Ney  Imre miniszteri 
biztos ur elnöklete alatt tartattak meg. 

A tanév végén az intézet a műhelyi készítményekből, vala-
mint a rajzokból kiállítást rendezett, mely julius hó 1—10-ig volt 
nyitva és a mely kiállítást ugy a tanférfiak, mint a közönség is 
megtekintette. 

Egész julius hóban műhelygyakorlat volt. Vig  Albert m. kir. 
iparoktatási főigazgató úr november hó 30-án látogatta meg sza-
kiskolánkat, mely alkalommal első sorban a tanulók elméleti ok-
tatását hallgatta meg, majd rajzokat, műhelyi gyakorlatokat, inter-
nátust, s végül a szakiskola belső ügymenetét vizsgálta felül. 

Egészségi állapot. A tantestület egészségi állapota eléggé 
kedvező volt, súlyos betegség nem fordult elő. Az enyhébb lefo-
lyású betegségek miatt távollevő tanerő helyettesítéséről mindig 
szakszerűen gondoskodott az intézet igazgatósága. 

Az összes tanulók ugy a trachoma, mint a tüdővész meg-
gátlása szempontjából a tanévben az intézet orvossá által többször 
megvizsgáltattak. 

Heveny fertőző betegség nem fordult elő. Idült fertőző beteg-
ség szintén nem észleltetett; volt trachoma betegeink részben gyó-
gyulva, részben javulva távoztak a mult iskolai év végén. 



A betegségeket csoportosítva : légzőszervek betegségeiben szen-

vedett 3 tanuló, emésztőszervek betegségeiben 8 tanuló, mirigy száj 

és torokbetegségben 6 tanuló, bőrbetegségben 12 tanuló, csuz- és 

idegzsábában 4 tanuló, sebek, zúzódások, tályagokban 7 tanuló, 

szem- és fülbajban 3 tanuló. Mindezen betegségekből a növendé-

kek az alapos gyógykezelés folytán felgyógyultak. 

Az internátus Ő Nagyméltósága a keresk. Miniszter ur intéz-

kedése folytán e tanévben nagy változáson ment keresztül, a 

mennyiben uj ágytakarók, éjjeli szekrények, szalmamatraczok 

szereztettek be ; ép ugy a mozsdóhelyiség, munkaterem és ebédlő 

is uj berendezést nyert, úgyannyira, hogy most már intemátusunk 

a modern követelményeknek teljesen megfelel. Szükség volt arra 

már egészségi és tisztasági szempontból is. 

A lefolyt tanévben 1 igazgató, 4 rendes és egy ösztöndíjas 

tanárjelölt, továbbá négy lelkész végezte a tanítást s négy rendes 

művezető oktatta az ifjúságot a kézimunkában. 

Ezeken kívül volt egy rendes intézeti orvos, ki az összes 
növendékeket gyógykezelte, emellett heti egy órában a IV. éves 
tanulókkal az első segélynyújtásról, boncz- és alaktanból — fali-
táblákon szemléltetve — kötésekről, stbről előadásokat tartott. To-
vábbá alkalmazva volt egy élelmező nő és két rendes iskolaszolga. 

A tanári testület kötelékében változás annyiban történt, hogy 
Harmath  Ödön volt rendes mintázó-tanár az ungvári agyagipari 
szakiskolához helyeztetett át, továbbá mint rajztanár Petrányi  Mik-
lós oki. rajztanár és festő, intézetünkhöz neveztetett ki. 

Kiküldetett a magas Minisztérium által a tanári testület ré-
széről, Pillich  Lajos agyagipari műhelyvezető tanár az Iparművé-
szeti társulat által Budapesten rendezett karácsonyi kiállítás tanul-
mányozására. Budapesten a keresk. minisztériumban tartott sza-
kiskolai igazgatói értekezleteken az igazgató kétszer vett részt. 

Az iskolánk által felkarolt iparágakban a sűrűn érkezett meg-
kereséseknek az igazgatóság és a tantestület mindig eleget tett. 
A tantestület a maga részéről igyekezett az iparosokkal közvetle-
nül érintkezni, tervekkel, szakbeli útmutatással szolgálni. 

A tanári és a művezetői kar hivatásának megfelelően mű-

ködött s társadalmilag is igyekezett érvényesülni. 
Intézetünk fejlődésében nagy jelentőségűek voltak az e tanév-



ben a Dávid  A. Mózes-féle nagy alapítvány kamataiból rendezett 
és Ő Excellentiája által engedélyezett tanfolyamok. 

Az iskola a községi elemi és a Szent-Ferencz-rendi elemi is-
kola IV. és V. osztályú növendékei részére egy mintázási és rajz-
tanfolyamot rendezett, a melyen 81 tanuló vett részt. A mintázás, 
valamint a rajz minden iskolával külön-külön heti 2—2 órában 
tartatott meg. Ezen a tanfolyamon, a mely 10 hónapig tartott, 
az áll. főreáliskola, a róm. kath. főgimnázium és az ev. ref. koll. 
V—VIII. osztályos növendékei közül 79 tanuló vett részt. A min-
tázási tanfolyamon a főreáliskola növendékei féléven át, a két más 
középiskola növendékei azonban egész tanéven át heti 2—2 órá-
ban mintáztak. Az iparosok számára rendezett könyvviteltani tan-
folyamnak 11 hallgatója volt. Ezen tanfolyam este hetenként két-
szer 1 — 1 órában tartatott meg. Az összes tanfolyamokon részt 
vett tanulók száma 171 volt. Valamennyi tanfolyam szép ered-
ménnyel fejeződött be és a készített mintázások és rajzokból ki-
állítás rendeztetett. 

Az alsófoku iparos tanoncziskolából a keresk. miniszter ur 
Ő Nagyméltósága engedélye folytán 108 tanulónak az iskolai rajz-
termei (rajzoktatás czéljából) minden vasárnap d. e. 9—12-ig és 
d. u. 2—5 óráig ingyen engedtettek át. 

Az illető iskolák hatóságai, valamint â polgármester ur kö-
szönettel vették a magas Minisztérium ezen intézkedését, s az 
összes tanfolyamok a jövőben is ismétlődni fognak. 

A lefolyt tanévben a szakiskola iránti érdeklődés szép és 
nemes példáival találkozunk. A marosvásárhelyi keresk. és iparka-
mara a rendes 500 korona fentartási költségeken kivül — egy ta-
nuló részére 200 koronát, az udvarhelymegyei takarékpénztár egy 
megyebeli szegénysorsu tanuló részére 180 koronát, az Emke Si-
mon  Péter az intézet rendkívüli székely tanuló részére pénzsegély 
gyanánt 150 koronát, a marosvásárhelyi székelyföldi kirendeltség 
egy szegénysorsu székely növendéknek 70 kor. pénzsegély és vé-
gül az Udvarhelymegye házipénztára által kezelt 76 koronányi 
agyagipariskolai alap kamatait egy a díszítő munkákban kiváló ered-
ményt tanúsított növendéknek adományozott. Ezen utóbbi ado-
mányt e tanévben a tantestület ajánlatára Orbán  Antal IV. éves 
agyagiparos nyerte. 

Filep  Dezső korondi agyagiparos, intézetünk végzett növen-



déke részére, égető kemenczék felépítésére a keresk. m. kir. Mi-
nisztérium 788 kor. 76 fillért engedélyezett. Baganz  Vilmos belg-
rádi kályhagyáros az intézet gyűjteményének gyarapítására 3 drb. 
csempe mintát ajándékozott. 

Ez alkalommal az intézet és növendékeinek nevében az előbb 
felsorolt hatóságoknak, egyleteknek, intézeteknek, valamint magá-
nosoknak az adott ösztöndíjakért és adományokért az igazgató-
ság köszönetét és igaz háláját fejezi ki. 

Köszönetünket nyilvánítjuk még továbbá Dr. Urbányi  István 
cs. és kir. ezredorvos urnák azért, hogy az intézet növendékeinek 
a foghúzást a lefolyt tanévben is ingyen végezte. Különös köszö-
net illeti meg az egyes hitfelekezeteket az ifjúság erkölcsi életét 
azon mélyen érintő intézkedésért, mely szerint a vallástant egész 
éven át teljesen ingyen tanították. 

Az ifjúsági Önképzőkör működése. Önképzőkörünk ez évben •> 
is azon volt, hogy kitűzött czélját minél szebb sikerrel oldhassa 
meg. A kéthetenként tarrtott ülések tárgyait különféle értekezések, 
szavalatok, mintázások és szabadkézi rajzoknak bemutatása ké-
pezték, a mely munkák mindig szakszerűen biráltattak meg. Az 
Önképzőkör által rendezett ünnepélyek között említsük fői az Er-
zsébeth ünnepélyt; azután a szabadság nagy napjának, valamint 
az 1848-iki törvények szentesítésének emlékére rendezett ünnepé-
lyeket. Továbbá Deák  Ferencznek száz éves születési évforduló-
ját. Ugyancsak résztvett abban a nagy gyászban, a mely művé-
szetünket Fadrusz  János és irodalmunkat Jókai  Mórnak elhalálo-
zásával sújtotta. A jelzett hazafias ünnepélyek bizonyára mély 
nyomokat hagytak hátra ifjuságunk lelkében: fejlesztve, ápolva 
bennük a honszeretet szent tüzét. Az önképzőkörrel kapcsolatosan 
ifjúsági daloskörünk is volt Spaller  József tanár vezetésével. 

Látogatóink.  A Székelyudvarhelyen julius hóban lartott orsz. 
középiskolai tanáregyesületi közgyűlés alkalmával intézetünket 
látogatásával megtisztelte Beöthy  Zsolt miniszteri tanácsos ur, Dr. 
Alexander  Bernát egyetemi tanár ur, Boncz  Ödön miniszteri osz-
tálytanácsos ur és számos középiskolai tanár. 

Továbbá intézetünknek mint minden évben ugy ebben is 
számos látogatója volt, kik nagyobbrészt bevásárlásokat is tettek. 
Mindkét szakosztály a lefolyt tanévben megrendelésre és raktárra 
dolgozott. 



Felemlítendő, hogy a kőipari szak növendékei a lefolyt év-
ben néhai Lukács  Béla volt kereskedelmi miniszternek Budapes-
ten felállított márvány síremlékén dolgoztak, továbbá, hogy az 
agyagipari szak növendékei budapesti Műegyetem részére készí-
tettek egy sorozat festett és festetlen görög edénygyüjteményt. 

A tanári kar tagjai hetenként este kétszer a tanuló ifjúság-
nak szabad előadást tartottak, a melyek tanulságos voltuknál fogva 
jó nevelő hatással voltak a növendékekre. 

A tantestület hivatalos teendőin kívüli működéséről a követ-
kezőket emiitjük meg : Hargita  Nándor igazgató, az elemi isko-
lák részére egy mintázási tanmenetet állított össze, jelenleg pedig 
a szak- és középiskolák részére egy mintázási, illetve a gypsz 
utáni rajzoláshoz egy tanmenet összeállításával foglalkozik. 

Maráth  József tanár, az agyagipari technológia szemléltetési 
oktatás czéljaira szükséges kályha- és kandalló belszerkezeti áb-
rázoló falitáblákat rajzolt, továbbá több vidéki agyagiparost a ne-
kik megfelelő összetételű máz- és iengobeok készítésével ismerte-
tett meg. 

Spaller  József tanár, czikkeket irt a különféle szak, politikai, 
társadalmi és közgazdasági lapokba. Szabad előadást tartott a 
helybeli »Iparos ifjak« önképzőkörében. Sajtó alá rendezi: »Útmu-
tatás a szemléleti képek használatához« czimü pályadíjat nyert 
munkáját. 

Pillich  Lajos tanár, tanulmányokat végzett az engobe edé-
nyek festési technikájának fejlesztése czéljából s terveket készített 
egyes mesterek részére. 

Petrányi  Miklós tanárjelölt, képzőművészeti és iparművészeti 
tárgyak festésével és tervezésével foglalkozott; irt czikkeket, tar-
tott szabadelőadást, jelenleg pedig a középiskolai rajztanitáshoz 
előkészítő tanmenet módszeres tanításának tervezésével foglalkozik. 

Janecek  József és Huber  Antal kőipari, Kóbori  Ferencz és 
Halbich  Jakab agyagipari művezetők szintén több szakbavágó 
munkát végeztek a lefolyt iskolai évben. 



Miniszteri rendeletek. 

Az ügyirat 
száma 

és kelte 
Az ügyirat tárgya 

48145 IX. 

903. VII, 18. 

Spaller József tanár, harmincz évi tanári működé-
sének betöltése alkalmából üdvözlő levelet küld. 

37548/IX. 
903. VII/6. 

Az iglói szakiskola tanulóinak képesítése tárgyában 

12218/IX. 
903. VII/21. 

A Dávid A. Mózes-féle alapítvány kamatainak ter-
hére rendezendő rajz és mintázási tanfolyamra 
vonatkozó részletes javaslatot és költségvetést kér. 

50038. IX. 
903. VII.'27. 

Petrányi Miklós oki. középisk. rajztanár öszt. ipa-

risk. tanárjelöltnek az intézethez való beosztásá-

ról értesit. 

50039. IX. 
903. VI1/30. 

Harmath Ödön tanár áthelyezése tárgyában. 

45559. VII. 
903. V1I/28. 

A féláru vasúti menetjegyre vonatkozó arczképes 
igazolványok postai portómentességéről értesit. 

52181. IX. 

903. VIII/6. 

A m. kir. államvasutak igazgatósága által iparis-

kolai ösztöndíjakra kiirt pályázati hirdetményt 

küldi meg. 

17092. IX. 
903. VIII, 8. 

Az államvasúti alkalmazottak gyermekeinek ösz-

töndíjban való részesítése tárgyában szabályo-

zásáról intézkedik. 

54628. IX. 
903. VIM25. 

A tanulók egészségi állapotáról szóló körrendelet, 

illetve az intézeti orvos a tantestületi üléseken 

való részvétel tárgyában. 



Az ügyirat 
száma 
és kelte 

Az ügyirat tárgya 

470001.IX. 
903. VII,30. 

Körrendelet az orsz. ipari- és kereskedelmi okt. 
tanács iskolalátogató tagjai számára kiadott 
utasítás. 

52692. IX. B. 

903. IX/8. 

Felső ipariskola, áll. felső épitő ipariskola egy évi 

önkéntességi kedvezmény biztosításáról értesit. 

54120 IX. B. 
903. IX/13. 

Dávid A. Mózes-féle alapítványról szóló eredeti 
okmányok, oklevél szerkesztése czéljából meg-
küldve. 

58913. IX. B. 
903. IX/18 

Körrendelet a tanulók egyik intézet a másik inté-
zet kötelékébe való felvételéről értesit. 

63288. IX. B 

903. X/3. 

A f. bizottság újjáalakulása, illetve alelnök megvá-
lasztásának jóváhagyása tárgyában. 

62591. IX. B. 
903. X/7. 

Körrendelet Deák Ferencz születésének 100-ik évf. 
alkalmából rendezendő iskolai ünnepély tár-
gyában. 

65066. IX. B. 
903. X/17. 

Iparostanonczok rajzoktatása a szakiskola rajzter-
mében engedélyezése. 

64624. IX. 

903. X'18. 

Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításon nyert 

»Grand Prix« diploma megküldéséről értesit. 

62587. IX. 
903. XI17. 

Körrendelet a tanuló ifjúság által leteendő javitó 
vizsgák tárgyában. 

66165. IX. 
903. X/29. 

Körrendelet az államvasútak igazgatósága alá tar-
tozó üzletvezetőség és mühelyfőnökségeknek évi 

66165. IX. 
903. X/29. 

iskolai értesítő megküldése iránt intézkedik. 



Az ügyirat 
száma 

és kelte 
Az ügyirat tárgya 

6433. eln. 
903. IX/5. 

Körrendelet Ő Felsége által Hieronymi Károly m. 
kir. kereskedelemügyi miniszterré való kineve-
zéséről értesit. 

70010. IX. B. 
903. Xl/12. 

Körrendelet a Romániában lakó magyar állampol-
gárok gyermekeire az ösztöndijak kiosztásánál 
figyelembe veendők. 

70147. IX. 
903. XI, 27. 

Körrendelet a népkönyvtárak az iparos ifjúságban 
való terjesztéséről értesit. 

6746. eln. 
903. XII/30. 

Székelyföldi (marosvásárhelyi) kirendeltség ügyei-

nek vezetéséről értesit. 

84471. IX. 
904/ 1/2. 

Körrendelet a tantestület tagjai részére kiutalvá-
nyozott pótlék tárgyában. 

78021. IX. B 

904. 1/2. 
Körrendelet, tűzveszély ellen intézkedik. 

79123. 
901. 1/12. 

Az 1904. évi költségvetés jóváhagyásáról értesit. 

1098. eln. 
904. II/8. 

Körrendelet az iparoktatási intézetek adminisztra-

tív teendők egyszerűsítése tárgyában. 

5343. VII. 
904. 11/19. 

Körrendelet, hogy a hadseregben a törvény időn 
tul szolgált altisztek gyermekei ált. tandíjmen-
tességben részesüljenek. 

2133. eln. 
904. 111/14. 

Körrendelet a vasúti vonalakon engedélyezett 50% 
szállítási dijmérséklet beszüntetéséről értesit. 

14663. VII. 

904. III/7. 

Körrendelet kiadandó bizonyítvány másodlatokra 
névváltoztatás esetén rávezetendő záradékáról 
értesit. 



Az ügyirat 
száma 

és kelte 
Az ügyirat tárgya 

19528. VII. 
904.111/19. 

l 

Az áll. tisztviselők törvényhatósági szolgálatban 
töltött időnek a nyugdíjba való beszámítása tár-
gyában. 

18993. VII. 
904. III;20. 

Szerződés kötésnél követendő eljárásról értesit. 

20295. VII. 
904. IV/7. 

A jövedéki birság-alap fölös összegeiből javadal-
mazott össztöndijas alapítványi helyek betöltése 
tárgyában. 

31182. VII. 

904. V/6. 
Körrendelet a tanulók iskola mulasztásaik szabá-

lyozásáról. 



A felügyelő bizottság névjegyzéke. 

Elnök : Hollaki Arthur Udvarhelyvármegye főispánja, a ke-
reskedelemügyi miniszter részéről. Alelnök : Sándor Mózes, kir. 
tanácsos, nyug. tanfelügyelő, Udvarhelyvármegye részéről. Előadó : 
Hargita Nándor igazgató, hivatalból a keresk. miniszter részéről. 
Felügyelő-bizottsági tagok : Diemár Károly, kir. ügyész, a keresk. 
miniszter részéről ; Solymossy Endre, ev. ref. kollégiumi tanár, a 
keresk. miniszter részéről; dr. Kassay Albert, városi tisztiorvos. 
Udvarhely város részéről; gróf Lázár Ádám, megyei főjegyző, 
Udvarhelyvármegye részéről; Demeter Dénes, városi tanácsos. 
Udvarhely város részéről; Gyertyánffy Gábor, vas- és könyvkeres-
kedő, a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara részéről; Bartók 
István, lakatosmester, a keresk. miniszter részéről ; Jung-Cseke 
Lajos, apát-plebános, a keresk. miniszter részéről; Persián János 
kereskedő, a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara részéről. 
Jegyző : Pillich Lajos, műhelyvezető-tanár, hivatalból. 

III. 

Az intézet személyzetének névjegyzéke. 

Hargita  Nándor igazgató, szobrász. Tanította az 1—II. év-
folyamban a mintázást heti 4—4 órában. Továbbá a III—IV. év-
folyamban (kőipari szak) a mintázást heti 4—4 órában. Két-két 
évfolyam együttesen tanult. A felügyelő bizottság előadója, az if-
júsági önképzőkör tiszteletbeli elnöke. Internátusi felügyelő. Heti 
óraszáma első és második félévben 8. 



Maráth  József ipariskolai tanár, az iparművészeti társulat 
rendes tagja, intézeti számadó, az ifjúsági önképzőkör pénzkeze-
lője és a tanári könyvtár könyvtárosa. Tanította az I. évfolyamon 
heti 1 órában a szépírást, a II. évfolyamon heti 2 órában a vegy-
és ásványtant, a III. és IV. évfolyamon heti 2—2 órán az agyag-
ipari technológiát, a vegytani gyakorlatokat a III. és IV. évfolyam-
beli agyagipari tanulókkal heti 4—4 órán át, a 111. évfolyamon 
heti 1 órán át irásrajzot. A IV. osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben 16. 

Pillich  Lajos ipariskolai tanár. Tanította az I. évfolyamon a 
a mértan, mértani rajz és ábrázoló mértant heti 8 órában, a III. 
és IV. évfolyam agyagipari szakán a mintázást együttesen heti 
4—4 órában. Halbich Jakab művezetővel együttesen az agyagipari 
festést a III. és IV. évfolyamon, továbbá mind a négy évfolyamon 
vezette az agyagipari műhelyt. A 111. osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben 12. 
Spaller  József ipariskolai tanár, az erdélyi róm. kath. iro-

dalmi társulat és az Udvarhelymegyei muzeumegyesület választ-
mányi tagja, a »Tisztviselői-kör« titkára, a községi hitelszövetkezet 
alelnöke. Tanította az 1—V. évfolyamokon a magyar nyelvet heti 
7 órában, a számtant az I—IV. évfolyamokon heti 5 órában, a 
természettant az I. évfolyamon heti 2 órán, könyvvitelt a III. év-
folyamon heti 2 órán, költségvetéstant a IV. évfolyamon heti 2 
órában. Az ifjúsági Önképző kör és daloskör vezetője. A II. oszt. 
főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben 18. 
Strohoffer  Béla ipariskolai tanár. Tanította a III. évfolyamon 

a kőipari technológiát heti 2 órában, a leiró, épités és alaktant a 
III. évfolyamon heti 2 órán át, a kőipari szakrajzot a III. évfolya-
mon heti 8 órán, a IV. évfolyamon heti 6 órán, továbbá vezette 
mind a négy évfolyamon a kőipari műhelyt. Az 1. osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben 18. 

Petrányi  Miklós tanárjelölt, oklv. középiskolai rajztanár, festő, 

a nemzeti szalon, az orsz. középiskolai tanáregyesület rendes tagja 

és székelyudvarhelyi kerületi körének pénztárosa. Tanította az 

ábrázoló-mértant és rajzot a II. évfolyamon heti 2 órában, a sza-

badkézi-rajzot az 1—IV. évfolyamokon heti 18 órán. 

Heti óraszáma mindkét félévben 20. 



Művezetők. 

Janecsek  József kőipari művezető. Vezette a 111. és IV. év-
folyamot. A nyersanyagok és készmunka-raktár vezetője. 

Huber  Antal kőipari művezető. Vezette az 1. és 11. évfolya-
mot. A szerszámok és segédeszközök őre. A műhelyi értekezletek 
jegyzője. 

Kóbori  Ferencz agyagipari művezető. Vezette a korongolási, 
égetési és kályhakészitési munkálatokat az 1. és IV. évfolyamon. 
A mázak és engobeok őre. 

Halbich  Jakab agyagipari művezető. Vezette a forma öntés, 
a korongolási, égetési és kályhakészitési munkálatokat az 1. és IV. 
évfolyamon. A szerszámok és segédeszközök őre. A műhelyi ér-
tekezletek jegyzője. 

Hitoktatók. 

Hadnagy  János róm. kath. lelkész. 
Demes  Ferencz ev. ref. lelkész. 
Vári  Albert unitáris lelkész. 
Stein  Ábrahám izraelita hitoktató. 

Intézeti orvos. 

Kassay  Albert dr. városi tiszti orvos. 

Iskola szolgák. 

Likmán  Ignácz és Jakab  Albert. 



IV. 

A műhelyi oktatásban elért eredmény. 

a)  Kőipari szak. 

I—IV. évfolyamig fokozatos tanmenetszefü beosztásban építé-
szeti részletek faragása, homok, kemény mészkőből, hazai már-
ványokból és trachytból. Sírkövek saját eredeti tervek után. A 
megrendelt tárgyakon tanmenetszerü beosztással a 11., 111. és IV. 
évfolyamon dolgozott. A szükséges csiszolás, beti'ivésés, betüara-
nyozás megfelelőleg taníttatott. 

b)  Agyagipari szak. 

Az agyagipari szak műhelyi oktatása az 1. évfolyamon vég-
zett kezdő gyakorlatok befejezése után, az osztályoknak megfe-
lelő fokozatban fölkarolta az edény, terracotta és kályhakészitést; 
a minta, forma és förmaberendezéseknél szükséges műveleteket, 
valamint az áruk mázolása, égetése és a kályhák felállítása körül 
előforduló munkálatokat. 



A tanulók névjegyzéke. 

a)  K ő i p a r i s z a k . 

I. osztály. 

£ / 

Név 

Általános osztályzat 

Jegyzet N Cfl l. o t/3 

/ 

Név 
elméletből 

műhelyi gya-

korlatokból 

Jegyzet 

1 Goldberger Miklós jó jó egész fizető 

2 Havedits János — — kimaradt 

3 Kásás Ferencz elégséges jó egész fizető 

4 Kiss József — — kimaradt 

5 Stefáni Ernő jó jó penzügym. egész ösz. 

6 Papp Mihály jó jó egész ösztöndíjas 

7 Hoffmann István jó jó egész fizető 

8 Szakács György jó jeles egész ösztöndíjas 

II. osztály. 

1 Kovács Imre jeles jeles fél ösztöndíjas 

2 Török József jó jó egész ösztöndíjas 

3 Váradi Jenő jó jeles » » 

4 Zöldág Imre jó jeles »  7> 



III. osztály. 

B 
•a Név 

Általános osztályzat 

Jegyzet N Cfl t-> o c/) 

Név 

elméletből 
műhelyi gya-
korlatokból 

Jegyzet 

1 Dénes János jó jó egész ösztöndíjas 

2 Dobay Zsigmond jó jó » » 

3 Gyarmathy Mihály elégséges jó fél ösztöndíjas 

4 Nagy Zoltán jó jeles egész ösztöndíjas 

5 Pittinó Sebestyén jó jeles » » 

6 Stirner János — — kimaradt 

IV. osztály. 

1 Lukács János jeles jeles egész ösztöndíjas 

2 Nagy Zsigmond jó jó fél ösztöndíjas 

3 Papp Gyula jeles jó egész ösztöndíjas 

4 Román István jó jó egész öszt. 1 amarai 

5 Salamon Sándor jó jó egész ösztöndíjas 

b)  Agyagipari szak. 

I. osztály. 

1 Bárány Iván elégséges jeles egész ösztöndíjas 

2 Bőjthe Lázár jó jeles » » 

3 Csiki István jó jó » » 

4 Fábián József — — kimaradt 

5 Szabó István jó jó fél ösztöndíjas 

6 Zöldy Lajos — — kimaradt 

7 Sterba János jó jó fél ösztöndíjas 



II. osztály. 

B 
Név 

Általános osztályzat 

Jegyzet •za N l/i tH 
O 

t/3 

Név 
elméletből 

műhelyi gya-

korlatokból 

Jegyzet 

1 Bagancz Vilmos jó jeles egész fizető 

2 Bálint Dénes jó jó egész ösztöndíjas 

3 Keresztes Kálmán jeles jeles » » 

4 Pusztai Jenő jó jeles fél ösztöndíjas 

5 Sándor János jó jó » » 

111 osztály. 

1 Bács László jó jó egész ösztöndíjas 

2 Dáné Gyula jeles jó » » 

3 Gross Márton jó jó fél ösztöndíjas 

4 Kiss György jó jó egész ösztöndíjas 

5 Reichel Adolf jeles jeles » » 

6 Vallentiny Gusztáv jó jó T>  » 

7 Zakariás Dezső jó jó egész fizető 

IV. osztály. 

1 Demeter Ferencz jó jó egész ösztöndíjas 

2 Dénes Sándor jó jó fél oszt udvm takp. 

3 Orbán Antal jeles jeles egész ösztöndíjas 

4 Szenti Dezső jó jeles fél oszt. udvm takp. 



A tanévet befejezte 41 tanuló. Rendkívüli tanuló volt az 
agyagipari szakon 1, a kőipari szakon 2. u m. : 

szül. éve. 

Czeizel Ernő a. i 1880. 

Kandó János k. i 1875. 
Simon Péter k. i 1874. 

* 
* * 

Az iskolánál haszná l t osztályzat i fokozatok. 

Magaviseletből Szorgalomból Előmenetelből 

jó (1) igen szorgalmas (1) jeles (1) 

megfelelő (2) szorgalmas (2) jó (2) 

kevésbé megfelelő (3) nem eléggé szorg. (3) elégséges (3) 

nem megfelelő (4) hanyag (4) elégtelen (4) 



Az 1 9 0 2 - 1 9 0 3 . isk. évben végzett tanulók foglal-
kozásának kimutatása. 

a)  Kőipari szak. 

Tunner Alajos Iparművészeti iskola Budapest 

Glaván János Seenger Béla kőfaragó m. Budapest 

Gagyi Ferencz » » » » » 

Zonda István Gerstenbrein N. kőfaragó m. Kolozsvár 

Miklós Dénes Andretti Anselm kőfaragó m. Budapest 

Bedő Vincze Aprily János kőfaragó m. Budapest 

b)  Agyagipari szak. 

Borbély János Vilhelm Gusztáv kályhás m. N.-Szeben 

Nemes Mózes Zsolnay Vilmos majolikagyár Pécs 

Imre Lajos » » » » 

Kovács Albert » » » » 

Az intézet fennállása óta 160 tanuló vétetett fel. (Ezen szárr. 
ugy értelmezendő, hogy évről-évre csakis az újonnan felvett I. 
éves tanulók számíttattak mindig hozzá.) Azok közül végzett 84 
tanuló ezek közül agyagiparos volt 39, kőiparos 45. 



Statisztikai adatok a tanulókról. 

Az 1903—904. tanévben felvett összes tanulók 

Illetősége Nemzetisége Vallása Szülők polg áll. 
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VIII. 

Fenntartási költségek. 

Az intézet 1903. évi tényleges f enn tar t ás i költségei a főkönyv 

idevonatkozó adatai szerint a következők voltak. 

A)  Bevételek. 

Ipartermékek eladásából 
Hozzájárulások a fenntartáshoz és ösztönd. a 

marosvásárhelyi keresk. és iparkamara . 

Az udvarhelymegyei takarékpénztár 

148S kor. 10 lill. 

700 kor. — fill. 
180 kor. — fill. 

Összesen bevétel 2368 kor. 10 fill. 

B)  Kiadások. 

a)  Személyi járandóságok. 

Fizetések, lakpénzek és ötödéves pótlékok 
Ruha-átalány 
Tiszteletdíjak 

28980 kor. 
200 kor. 

1340 kor. 

- fill 
- fill. 
- fill. 

Összesen 30520 kor. — fill. 

b)  Dologi kiadások. 

Épület fenntartás (tisztogatás stb.) 
Felszerelés és berendezés . . . 
Ügyviteli költségek 

A gyakorlati oktatás költségei 
Ösztöndíjak és növendékek ellátása 
Vegyes kiadások 

779 kor. 
1711 kor. 
3617 kor. 
1738 kor. 
6394 kor. 
206 kor. 

70 fill. 
24 fill. 
97 fill. 
36 fill. 
03 fill. 
11 fill. 

Összesen 

Személyi járandóságok 

Dologi kiadások . . 

14447 kor. 
30520 kor. 
14447 kor. 

41 fill. 
— fill. 
41 fill. 

Főösszeg összesen 44967 kor. 41 fill. 



IX. 

Vagyoni állapot. 

Az intézet felszerelésére és vagyoni állapotára nézve a követ-

kező adatok tájékoztatnak. 

Alladék az 1903. év végén 

Czímenként Összesen 

Alladék az 1903. év végén drb. 
érték 

drb. 
érték Alladék az 1903. év végén drb. 

kor. fii 
drb. 

kor. |fil 

Felszerelés. 

Könyvek és rajzminták . . . 

Fizikai eszközök . . . . . . 
Laboratóriumi eszközök . . . 
Bútorok • • 
Műhelyi beredezés 
Vegyes felszerelési tárgyak . . 

Anyagok. 

Kőipari nyersanyagok . . . . 
Agyagipari nyersanyagok . . . 

Készáruk. 

Kőipari czikkek 
Agyagipari czikkek 

Ingó vagyon 
Ingatlan vagyon : telek épület stb. 
Vagyon álladék összesen . . 

887 
342 
43 

270 
1222 
753 
295 

5955 
1750 
811 

1980 

13992 
5376 
2331 

35 
99 
80 
16 
64 
60 
54 3812 

378 

32199 

2540 

4363 

08 

38 

90 

Felszerelés. 

Könyvek és rajzminták . . . 

Fizikai eszközök . . . . . . 
Laboratóriumi eszközök . . . 
Bútorok • • 
Műhelyi beredezés 
Vegyes felszerelési tárgyak . . 

Anyagok. 

Kőipari nyersanyagok . . . . 
Agyagipari nyersanyagok . . . 

Készáruk. 

Kőipari czikkek 
Agyagipari czikkek 

Ingó vagyon 
Ingatlan vagyon : telek épület stb. 
Vagyon álladék összesen . . 

— 2222 
317 

95 
43 

3812 

378 

32199 

2540 

4363 

08 

38 

90 

Felszerelés. 

Könyvek és rajzminták . . . 

Fizikai eszközök . . . . . . 
Laboratóriumi eszközök . . . 
Bútorok • • 
Műhelyi beredezés 
Vegyes felszerelési tárgyak . . 

Anyagok. 

Kőipari nyersanyagok . . . . 
Agyagipari nyersanyagok . . . 

Készáruk. 

Kőipari czikkek 
Agyagipari czikkek 

Ingó vagyon 
Ingatlan vagyon : telek épület stb. 
Vagyon álladék összesen . . 

19 
359 

3478 
885 90 

3812 

378 

32199 

2540 

4363 

08 

38 

90 

Felszerelés. 

Könyvek és rajzminták . . . 

Fizikai eszközök . . . . . . 
Laboratóriumi eszközök . . . 
Bútorok • • 
Műhelyi beredezés 
Vegyes felszerelési tárgyak . . 

Anyagok. 

Kőipari nyersanyagok . . . . 
Agyagipari nyersanyagok . . . 

Készáruk. 

Kőipari czikkek 
Agyagipari czikkek 

Ingó vagyon 
Ingatlan vagyon : telek épület stb. 
Vagyon álladék összesen . . 

4190 39103 
120655 

36 
28 

Felszerelés. 

Könyvek és rajzminták . . . 

Fizikai eszközök . . . . . . 
Laboratóriumi eszközök . . . 
Bútorok • • 
Műhelyi beredezés 
Vegyes felszerelési tárgyak . . 

Anyagok. 

Kőipari nyersanyagok . . . . 
Agyagipari nyersanyagok . . . 

Készáruk. 

Kőipari czikkek 
Agyagipari czikkek 

Ingó vagyon 
Ingatlan vagyon : telek épület stb. 
Vagyon álladék összesen . . 

4190 

159758 64 



Folyóiratok és szaklapok. 

Magyar Iparművészet. 
The Magaziné of Arth. 
The Studio. 
Magyar Paedagogia. 
Magyar üveg és agyagujság. 
Központi értesítő. 
Magyar iparoktatás. 
Sprechsaal. 

Budapesti építészeti szemle. 
Der öster-ungarische Steinbildhauer. 
Kiviteli szemle. Iparegészségügy. 
Mintalapok. 

Deutsche Kunst und Decoration. 

X. 

Tájékoztatás az 1 9 0 4 - 1 9 0 5 . iskolai évre. 

Rendes tanulókul az I-ső évfolyamra felvétetnek azok, a kik 
a)  a 12-ik életévüket betöltötték és ehhez képest kifejlett, egész-
séges, munkára való testalkattal birnak, V)  a kik legalább 2 kö-
zépiskolai 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; 
V)  atyja vagy gyámja beleegyezést tartalmazó nyilatkozatát, 

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

c)  iskolai bizonyítványt; 
d)  az ujraoltásról szóló bizonyítványt. 



Az összes felvett tanulókat tanév elején az intézet orvosa 
megvizsgálja s az olyan tanulókat, a kik szervi hibával jelentkez-
tek, avagy egyáltalában a választott pályára nem alkalmasok, 
más pályára utasítja. 

Az intézet tanulói sem beiratási, sem tandijat ez időszerint 
nem fizetnek. 

Minden rendes és rendkívüli tanuló beiratáskor műhelyi biz-
tosíték czimén 6 koronát tartozik az intézet pénztárába befizetni, 
melyből a tanuló által önhibájából eredő károk fognak megtérít-
tetni, ezt az összeget azonban a tanuló ha kárt nem okoz tanul-
mánya befejezése után visszakapja. 

Szegénysorsu de jó magaviseletű és szorgalmas tanulók ré-
szére több egész össztöndijas (ingyenes), illetve fél ösztöndíjas 
(fél ingyenes) hely áll rendelkezésére. Fél, vagy egész ösztöndíjas 
helyre pályázó tanulók a fent említett okmányokon kívül szegény-
ségi bizonyítványt is kötelesek kérvényükhöz mellékelni. A kellően 
felszerelt felvételi, illetve ösztöndíjak iránti kérvények az is-
kola felügyelő-bizottságához czimezve legkésőbb folyó évi augusz-
tus hó 20-ig az intézet igazgatóságához nyújtandók be. Az inté-
zettel kapcsolatban internátus és konviktus (bennlakás és étkezés) 
áll fenn, melyben a (nem ösztöndíjas) tanulók havi 15 korona 98 
fillért fizetnek. Egész tanévre 11 hónapot számítva (mivel csak 
augusztus hóban van szünidő) az élelmezés díja 175 korona 
78 fillér. A havi tápdíj mindig előzetesen befizetendő. 

Az intézet internátusába felvett tanulók a szülők vagy hoz-
zátartozóik részéről a következőkkel látandók el: 4 darab fehérí-
tett vászonból készült lepedő, 1 darab paplan, l darab 70 czm. 
hosszú és 50 czm. széles vánkos, 3 darab vánkos áthuzat, 2 da-
rab kék vászonkötény (surcz), 1 öltözet ünneplő és 1 öltözet mű-
helyi ruha, ezenkívül a szükséges fehérnemű (u. m. : ing, gatya, 
kapczák, törülközők stb., valamint szappan, fésű, tükör, czipő-
fénymáz, ruha és czipőkefe stb). 

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



Ezen 11 havi összeg (2 korona 20 fillér) szintén a tanév 

elején fizetendő be. 

A szükséges rajzeszközöket, valamint rajztáblákat szegény-
sorsu növendékeknek az állam díjmentesen adja. Azonban rajz-
sin-, háromszög-, rajzpapir-, iron-, tankönyvről stb. minden ta-
nuló maga tartozik saját költségén gondoskodni. 

A beiratkozások az 1904—905. tanévre szeptember 1—3-ig 
az intézet irodahelyiségében tartatnak meg. 

A tanév megnyitása szeptember hó 5-én lesz. 

Székelyudvarhelyt, 1904. julius hóban. 

Az igazgatóság. 
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