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Az intézet története a lefolyt  iskolai év alatt. 
lefolyt  tizenharmadik tanévben a beíratásokat szep-
tember hó 1—3-ig tartottuk s a tanév szeptember hó 
4-én, a szokott módon nyilt meg. 

Beiratkozott 52 tanuló. 
A tanévet 40 rendes tanuló fejezte  be, még pedig a kőipari 

szakon 20, az agyagipari szakon 20 tanuló. Ezeken kivül volt még 
3 rendkívüli tanuló. Visszautasítottunk a tanév elején 2 tanulót 
hiányos bizonyítvány miatt; felvételi  vizsgát tett 1 tanuló. 

A félévi  vizsgákat 1906. január hó 29. és 30-án, az évzáró 
vizsgák junius 8. és 9-én Sándor  Mózes kir. tanácsos f.  b. alel-
nök és igazgató elnöklete alatt tartottuk meg az I—III. évfolya-
mokon. 

A negyedik évfolyamon  az írásbeli vizsgák július hó 12. és 
13-án Ney  Imre miniszteri biztos úr elnök jelenlétében külön tar-
tattak meg. 

Ugyanakkor a negyedéves tanulók készítette önálló műhelyi 
vizsgatárgyak mutattattak be. A IV. évfolyam  vizsgáló bizottsága 
következő tagokból állott: Ney  Imre elnök, Diemár Károly f.  b. 
tag, Solymossy  Endre f.  b. tag, Reisenauer Vilmos építőmester, 
Hargita  Nándor igazgató, Pillich  Lajos a. i. műhelyvezető tanár, 
Gabrovitz  Kornél k. i. műhelyvezető tanár és Spaller  József  tanár. 



A negyedéves tanulók július hó 14-én az intézetből nyert végbi-
zonyítvánnyal elbocsáttattak, illetve az igazgatóság közvetítése foly-
tán külön szakonként, az ország különböző helyein mesterekhez 
segédekül elhelyeztettek. A kereslet a mesterek részéről oly nagy 
volt, hogy a kínálattal nem volt képes az iskola azt teljesíteni. 

Intézetünk fejlődésében  az idén is nagy jelentőségűek voltak 
a Dávid  A. Mózes-féle  alapítvány kamataiból rendezett és Ő Excel-
lenciája által engedélyezett tanfolyamok.  Az iskola a községi 
elemi és a Szent-Ferencrendi elemi iskola III., IV , V. és VI. osz-
tályú növendékei részére egy mintázási tanfolyamot  rendezett, 
amelyen 98 tanuló vett részt. A mintázás, valamint a rajz, min-
den iskolával külön-külön heti 2—2 órában tartattak meg. To-
vábbá heti 2 órai mintázásra az áll. főreáliskolából  33, a róm. 
kath. főgimnáziumból  21 és az ev. ref.  kollégiumból 24, összesen 
78 tanuló iratkozott be. Az összes tanfolyamok  10 hónapon át tar-
tattak meg. Az iparosok számára rendezett könyvviteltani tanfolyam-
nak 10 hallgatója volt. Ezen tanfolyam  este hetenként kétszer 
1 — 1 órában, — hat hónapon át — tartatott meg. 

• Az alsófokú  iparos tanonciskolából a kereskedelmi miniszter 
úr Ő nagyméltósága engedélye folytán  82 tanulónak az iskolai 
rajzterem (oktatás céljából) minden vasárnap d. e. 9—12-ig és 
d. u. 2—5-ig ingyen engedtetett át. Az összes tanfolyamokon 
résztvett tanulók száma 268 volt. 

Az összes tanfolyamok  a jövőben is ismétlődni fognak.  Va-
amennyi tanfolyam  szép eredménnyel fejeződött  be és a készített 
mintázatok és rajzokból a tanév végén kiállítás rendeztetett. 

A tanév végén az intézet a tanulók készítette rajzokból és 
mintázásokból kiállítást rendezett, mely junius hó 15—30-ig volt 
nyitva, és mely kiállítást úgy a tanférfiak,  mint az érdeklődő kö-
zönség is sűrűen megtekintette. 

Egész július hóban műhelygyakorlat volt, kivéve a negyedik 
évfolyam  növendékeinek, kik már július hó 14-én az iskolából 
távoztak. 

A lefolyt  tanévben volt egy igazgató-tanár, 4 rendes tanár, 
1 segédtanár, 3 hitoktató, 4 rendes művezető, 1 intézeti orvos. 
Alkalmazva volt még 1 élelmező nő és 2 rendes iskolaszolga. 

A tantestület a rendes hivatalos teendőin kivüli működéséről 
a következőket említjük meg : 



Hargita  Nándor igazgató négy különböző falikút  tervet és 
egyéb terveket készített. Cikket írt a »Mintázásról.« Az iparmű-
vészeti jubiláris kiállításon 11 tárggyal és két albummal (készített 
munkáiról) résztvett. A kereskedelmi minisztériumban tartott igaz-
gatói értekezleten résztvett és a Homoródkarácsonyfalván  az iskola 
készítette Erzsébet-szobor leleplezésénél az iskolát képviselte. Az 
elemi iskolai tanulók részére egy új mintázási tanmenetet állított 
össze. Tanította továbbá az elemi iskolásokat heti 4 órában és a 
középiskolai tanulókat szintén heti 4 órában a mintázásra. Ösz-
szesen heti 8 órában. 

Maráth  József  tanár, a fazekasipar  fejlesztése  céljából több 
helyi és vidéki agyagiparost a nekik megfelelő  összetételű máz-
és engobeok készítésére oktatott. 

Spaller  József  tanár cikket írt a különféle  szak,- politikai-, 
társadalmi és közigazgatási lapokba. Szabadelőadást tartott a hely-
beli »Iparos-ifjak«  önképzőkörében és az iparosok részére rende-
zett szabadelőadásokon. Tanította továbbá az iparosokat heti 2 
órában a könyvviteltanra és az üzleti levelezésre. 

Pillich  Lajos tanár, a fazekasiparosok  továbbképzésével fog-
lalkozott. Tanította továbbá az elemi iskolásokat heti 2 órában a 
szabadkézi rajzra. 

Petrányi  Miklós tanár, képzőművészeti és iparművészeti tár-
gyak festésével  foglalkozott,  melyek után készült műtárgyak a 
jelenlegi milánói nemzetközi kiállításon vannak kiállítva. Iparmű-
vészeti pályázatokban résztvett és egy képkeret tervét az iparmű-
vészeti társulat megvásárolta. Irt szaklapoknak cikkeket és a hely-
beli kir. törvényszéknél, mint írásszakértő szerepelt. 

Tanította továbbá az áll. polgári leányiskolában heti 6 órában, 
a községi elemiben heti 2 órában és az iparos tanonciskolában 
heti 6 órában a szabadkézi rajzot. Összesen 14 órában. 

Janecek  József,  Hnber  Antal kőipari, Kóbori  Ferenc, Hal-
bich Jakab agyagipari művezetők több szakbavágó munkát végez-
tek a lefolyt  iskolai évben. 

Az ifjúsági  önképzőkör működése. Önképzőkörünk ez évben 
is azon volt, hogy kitűzött célját minél szebb sikerrel oldhassa meg. 
A kéthetenként tartott ülések tárgyait különféle  értekezések, sza-
valatok, mintázások és szabadkézi rajzok bemutatása képezték, 
amely munkák mindig szakszerűen biráltattak meg. Az önképző-



kör által rendezett ünnepélyek között felemlítendők  : az Erzsébet 
királyné ünnepély, azután a szabadság nagy napjának, valamint 
az 1848-iki törvények szentesítésének emlékére rendezett ünnepé-
lyek. Az önképzőkörrel kapcsolatos ifjúsági  daloskört Spaller 
József  tanár vezette. Az önképzőkör könyvtára és vagyona évről-
évre örvendetesen gyarapodik. Az önképzőkör változatos műsorú 
és szépen sikerült záróünnepélyt rendezett a tanév végén. 

A tantestület egészségi állapota e tanévben elég kedvezőnek 
mondható. Az előfordult  kisebb betegségek miatt távollevő tan-
erők helyettesítéséről mindig szakszerűen gondoskodott az intézet 
igazgatósága. 

A tanulók között ez évben 26 megbetegedés merült fel. 
Ezek között heveny fertőző  betegség egy volt és pedig egy 

bélfertőzés.  A kóreset enyhébb lefolyású  lévén, a beteg az intézet 
internátusában e célra külön berendezett betegszobában kezeltetett. 
Trachoma szembetegség nem észleltetett. Általában a betegségek 
könnyebb természetűek voltak, gyógyulási eredmény jó, halálozás 
nem történt. 

A lefolyt  tanévben a szakiskola iránti érdeklődés szép és 
nemes példáival találkozunk. A marosvásárhelyi keresk. és ipar-
kamara a fentartási  költségekhez 500 koronával járult hozzá, az 
udvarhelymegyei takarékpénztár egy megyebeli szegénysorsú ta-
nuló részére 209 koronát (egész évi tápdíj) adományozott. Bánszky 
Sándor IV. éves tanuló Szeged szabad kir. város tanácsától, 209 
kor. ösztöndíjban (tápdíj) részesült, ezenkívül az összes szükséges 
tanszer és ruházati költségeket fedezte.  A keresk. minisztérium 
magas engedélye folytán  a rendes költségvetés hitele terhére Ná-
gel  Miksa, Balogh  István és Török  Róbert árva tanulók részére 
a szükséges tanszer beszerzése megengedtetett. Brezina Viktor 
első éves tanuló első félévben  250 korona, Horváth  János első 
éves és Stefáni  Ernő III. éves tanuló a m. kir. pénzügyminiszté-
riumtól évi 500—500 korona ösztöndíjban részesültek; végül az 
Udvarhelymegye házipénztára által kezelt 76 koronányi »agyag-
ipariskolai alap« kamatai egy, a diszítő munkában kiváló ered-
ményt tanúsított növendéknek adományoztattak. Ezen utóbbi ado-
mányt e tanévben a tantestület ajánlatára Bánszky  János IV, éves 
agyagiparos nyerte el, 



Évközben a kereskedelmi miniszter úr Őnagyméltósága, igen 
értékes szakkönyveket ajándékozott az iskolának. 

Továbbá Tamás  Albert helybeli róm. kath. főgimnáziumi 
tanár iskolánknak szép pillangó és bogárgyűjteményt ajándéko-
zott. Régi kályhacsempe formákat  küldtek Maráth  József  baranya-
mágocsi és Nöth  Mátyás szárászi kályhás mesterek ; akik az iskola 
régi edény, illetve csempeforma  gyűjteményét ezzel gyarapították. 

Ez alkalommal az intézet tantestülete és növendékeinek ne-
vében is az előbb felsorolt  hatóságoknak, egyleteknek, intézetek-
nek, valamint magánosoknak az igazgatóság köszönetét és igaz 
háláját fejezi  ki. Köszönetünket nyilvánítjuk még Dr. Urbányi 
István cs. és kir. ezredorvos úrnak is azért, hogy az intézet nö-
vendékeinek a foghúzást  a lefolyt  tanévben is ingyen végezte. 
Különös köszönet illeti meg az egyes hitfelekezeteket  az ifjúság 
erkölcsi életét azon mélyen érintő intézkedésért, mely szerint a 
vallást egész éven át teljesen ingyen tanították. 

pontosabb és elvi je lentőségű miniszteri 
rendeletek. 

Az ügyírat 
száma és kelte 

Az ügyírat tárgya 

39192. 
1905. VI. 25. 

Körrendelet az 1906. évben Milánóban rende-
zendő nemzetközi kiállításon való részvétele 
tárgyában. 

47448. 
1905. VIII. 1. 

Értesít, hogy Gabrovitz Kornél zalatnai segéd-
tanár 1905. évi szept. hó 1-től a székelyudvar-
helyiszak iskolához mint kőipari műhelyvezető-
tanár helyeztetik át. 



Az ügyírat 
száma és kelte Az ügyírat tárgya 

5: 042. 
1905. VIII. 24. 

Körrendelet, hogy a javítóintézetben végzett ipar-
iskolai növendék, munkakönyv váltására jo-
gosít. 

7030. eln. 
1905. XI. 6. 

Körrendelet, mely szerint a rendszeresített ál-
láson a magyar állam szolgálatába való átlé-
pés esetén, a szolgálati időt szabályozza. 

7378. eln. 
1905. XI. 6. 

Körrendelet, az 1902. évi III. tvcikk. alapján 
állami szolgálatban átvett volt vármegyei pénz-
tári és számvevőségi tisztviselőknek személyi 
pótléka stb. tárgyában. 

7431. eln. 
1905. XI. 18. 

A véletlen baleset folytán  megsértett érmek 
mikénti kezelése tárgyában. 

69652. 
1905. XI. 11. 

Körrendelet, mely szerint a keresk. és iparka-
maráknak a végzett tanulók névjegyzéke kül-
dessék meg. 

832. eln. 
1906. 11. 24. 

Körrendelet, mely szerint a póttartalékosok (ál-
lami tisztviselők) bevonulása ügyében hozott 
minisztertanácsi határozat közöltetik. 

15062. 
1906. III 19. 

A felügyelő  bizottságnak kifejtett  buzgó tevé-
kenységéért elismerést és köszönetet mond. 

22109. 
1906. IV. 1. 

A Hazai Márványipar Részvénytársasággal kö-
tött szerződés két példányban jóváhagyva 
megküldve. 



Az ügyírat 
száma és kelte Az ügyirat tárgya 

3542. eln. 
1906. IV. 13. 

Körrendelet, melyben az iskola értesül, hogy a 
király Ő Felsége, Kossuth Ferencet kereskede-
lemügyi rri. kir. miniszterré kinevezte. 

35217. 
1906. V. 14. 

A folyó  tanévben tartandó záróvizsgákra az 
intézethez Ney Imre kőfaragó,  m. biztosként 
küldetett ki. 

II. 

A felügyelő  bizottság névjegyzéke. 
Elnök: Ugrón  Ákos, udvarhelyvármegye főispánja.  Alelnök : 

Sándor  Mózes kir. tanácsos, nyug. tanf.  Előadó : Hargita  Nándor 
igazgató. Jegyző: Gabrovitz  Kornél tanár. Tagok: Diemár Károly 
kir. ügyész, Solymóssy  Endre ev. ref.  coll. tanár, Jung-Cseke  La-
jos nyug. apát-plebános, Bartók  István lakatosmester, keresk. mi-
niszter úr által kinevezve. Dr. Kassay  Albert városi tiszti orvos, 
Demeter Dénes városi tanácsos, Székelyudvarhely r. t. város ki-
küldöttei. Becsek  Aladár lapszerkesztő, Dr. Válentsik  Ferenc ügy-
véd, Udvarhelyvármegye részéről. Gyertyánffy  Gábor vaskeres-
kedő, Persián János kereskedő, marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara kiküldöttei. 



111. 

Az intézet személyzetének névjegyzéke. 
Hargita  Nándor igazgató, szobrász, a m. kir. iparművészeti 

társulat rendes tagja, Székelyudvarhely rendezett tanácsú városá-
nak városi képviselője, az ifjúsági  önképzőkör tiszteletbeli elnöke, 
a székelyudvarhelyi tisztviselői kör választmányi tagja, internátusi 
felügyelő. 

Tanította az I—III. évfolyamon  a mintázást, heti 4 órában. 
Heti óraszáma első és második félévben  8. 

Rendes tanárok. 

Maráth  József  ipariskolai tanár, intézeti számadó, az ifjúsági 
önképzőkör pénzkezelője és a tanári könyvtár könyvtárosa. 

Tanította a II. évfolyamon  heti 2 órában a vegy- és ásvány-
tant, a II. évfolyamon  heti 2 órában edény alaktant, a III. év-
folyamon  heti 2—2 órában agyagipari technológiát, a III. évfolya-
mon heti 1 órában írásrajzot. Vezette a III. és IV. évfolyamon 
heti 4—4 órában az agyagipari vegytani gyakorlatokat. A II. 
osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben  15. 
Pillich  Lajos ipariskolai tanár. 
Tanította a II., III. és IV. évfolyamon  az agyagipari szakon a 

szakrajzot heti 3—3, illetve 4 órában. Az agyagipari festést  a III. 
és IV. évfolyamon,  továbbá mind a négy évfolyamon  vezette az 
agyagipari műhelyt. Az I. osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben  10. 
Spaller  József  ipariskolai tanár, a székelyudvarhelyi tiszt-



viselői kör és a »Múzeum egylet« választmányi tagja. Tanította 
az I. és III. évfolyamon  a magyar nyelvet heti 6 órán, a szám-
tant I—III. évfolyamon  heti 5 órán, a természettant az I. évfolya-
mon heti 2 órán, a költségvetést és könyvviteltant a III. évfolya-
mon heti 2 órán, a szépírást az I. évfolyamon  heti 1 órán. Az 
»Ifjúsági  önképzőkör és dalárda- vezetője. A III. osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben  16. 
Petrányi  Miklós ipariskolai tanár, oki. középiskolai rajztanár, 

a rajztanárok orsz. egyesületének, a nemzeti szalon, az iparmű-
vészeti társulat, az orsz. középiskolai tanáregyesület rendes tagja 
és a székelyudvarhelyi tanári körnek pénztárosa. 

Tanította az 1. évfolyamon  a mértant, mértani rajzot és 
ábrázolót heti 6 órán, árnyéktant a 11. évfolyamon  heti 2 órában, 
a szabadkézi rajzot a 1—III. évfolyamokon  heti 12 órán. 

Heti óraszáma mindkét félévben  20. 
Gabrovitz  Kornél ipariskolai s. tanár, szobrász, a m. kir. 

iparművészeti társulat rendes tagja, az IV. osztály főnöke,  a kő-
faragó  műhely vezető tanára. 

Tanította a II. évfolyamon  a leíró építési és alaktant heti 2 
órában, a III. évfolyamon  a kőipari technológiát heti 2 órában, a 
II. évfolyamon  a kőipari szakrajzot heti 4 órában, a kőipari szak-
rajzot a III. és IV. évfolyamon  összevonva heti 4 órában. 

Heti óráinak száma mindkét félévben  12. 

Hitoktatók. 

Szabó  János, róm. kath. hitoktató. 
Csutak  István, ev. ref.  hitoktató. 
Vári  Albert, unit. hitoktató. 
Rothmán Májer, izr. hitoktató. 

Intézeti orvos. 

Dr. Kassay  Albert, városi tiszti orvos, tanította a közegész-
ségtant a IV. évfolyamon,  heti 1 órán. 



Művezetők. 

Janecek  József,  kőipari művezető. Vezette az I. és II. év-
folyamokon  a műhelyi gyakorlatot. 

Huber  Antal, kőipari művezető. Vezette a III. és IV. év-
folyamokon  a műhelyi gyakorlatot. 

Kóbori  Ferenc, agyagipari művezető. Vezette a korongolási 
munkálatokat az I—IV. évfolyamon.  A mázak és engobeok őre. 

Halbich  Jakab, agyagipari művezető. Vezette a formaöntést, 
égetési és kályhakészítési munkálatokat az I—IV. évfolyamokon. 
A szerszámok és segédeszközök őre. 

Iskola szolgák. 

Likmán  Ignác és Jakab  Albert. 

IV. 

A műhelyi oktatásban elért eredmény. 
a) Kőipari szak. 

A műhelyi oktatásban elért eredmény megfelelő  volt. Az I. 
II. évfolyam  ez évben a tanmenetszerű munkák mellett sírkő meg-
rendeléseken, a III. és IV. évfolyamon  kizárólag megrendeléseken 
dolgoztak, melyek saját tervek után készültek. A lefolyt  tanévben 
a műhelyek túlnyomó részben márványban dolgozhattak. 

A megrendelések keretében architektonikus darabok is 
készültek. 



b) Agyagipari szak. 

Az agyagipari szak műhelyi oktatása az I. évfolyamon  vég-
zett kezdő gyakorlatok befejezése  után, az osztályoknak megfelelő 
fokozatban  felkarolta  az edény, terracotta és kályha készítést; a 
minta, forma  és formaberendezéseknél  szükséges műveleteket, 
valamint az árúk mázolása, égetése és a kályhák felállítása  körül 
előforduló  munkálatokat. 

A díszedényeken kivül említésre méltó készítménye volt a 
műhelynek a milánói kiállításra készített nagy kandalló és a többi 
kiállítási tárgyak. 

A két szakműhely 1905-dik évi termelésének összértéke 
5435 K 28 fillér.  Az 1905. évben készpénzért eladott ipartermékek 
értéke 2727 K 26 fillér. 



Általános osztályzat 
s Név Jegyzet •Cj N t/2 U, 
O 
cn 

Név 
elméletből műhelyi gya-

korlatokból 

Jegyzet 

1 Ágoston József — kimaradt 
2 Bereczki Sándor 1 1 áll. ösztöndíjas 
3 Brezina Viktor — — kimaradt 
4 Gesztesy Imre 2 1 áll. ösztöndíjas 
5 Horváth Ferenc 2 2 » » 

6 Kiss Ferenc 2 2 » fél  » 
7 Mikulka János 3 2 Egész fiz.  (benl 
8 Pál Ferenc 2 2 áll. ösztöndíja 
9 Török Gyula — — kimaradt 

II. osztály. 

1 Bálint Gáspár 2 1 egész ösztöndíj£ 
2 Balogh István 2 2 » » 

3 Ferenczi József 2 1 » » 

4 Kiss József 2 2 » » 

5 Nágel Miksa — — kimaradt 
6 Szabó Kálmán — — » 

7 Szolga Sándor 2 1 egész ösztöndíjí 

A tanulók névjegyzéke. 
a) Kőipari szak. 

I. osztály. 



Általános osztályzat 
E Név Jegyzet N t/) 
O 
t/l 

Név 
elméletből műhelyi gya-

korlatokból 

Jegyzet 

1 Goldberger Miklós 3 3 egész fizető 
2 Hoffmann  István 3 2 » » 

3 Kásás Ferenc 4 2 » » 

4 Papp Mihály 2 2 egész ösztönd. 
5 Stefáni  Ernő 2 2 » » m. kir. pénzügym. 

6 Szakács György 1 1 egész ösztöndíjas 

IV. osztály. 

1 Kovács Imre 1 1 egész ösztöndíjas 
2 Török Róbert — — kimaradt 
3 Váradi Jenő 2 1 egész ösztöndíjas 
4 Zöldág Imre 2 1 » » 

b) Agyagipari szak. 

I. osztály. 

1 Bakó Balázs — — 

egész fizető  hoez. beteg-
sége miatt osztályism. 

utasítva 

2 Barabás András 2 2 egészfizető  benlakó 

3 Kacsó Ákos , 2 2 egész ösztönd. 

4 Horváth János 2 2 pénzm. jöv. b -alap 

5 Kökényessy László 2 2 egész tizet. benl. 
6 Máthé István 2 2 áll. félösztöndíjas 
7 Pál Albert 2 2 áll. egész. öszt. 
8 Sebesi Kálmán 2 1 áll. félösztönd. 

III. osztály. 
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Név 
Általános 

elméletből 

osztályzat 

műhelyi gya-
korlatokból 

Jegzzet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

András Albert 
Gidó Zsigmond 
Kóbori Antal 
Lajos Ferenc 
Lőrincz István 
Muhi István 
Száva Árthur 

3 
2 
1 
3 
2 

III osztí 

2 

2 

1 

2 

2 

ály. 

kimaradt 
» 

rendes bejáró künl. 

egész ösztöndíjas 
» » 

» fizető 
» ösztöndíj 

1 
2 
3 
4 

Bárány Iván 
Bőjthe Lázár 
Sterba János 
Szabó István 

1 

2 
3 
2 

V. osztá 

2 

2 

2 

iy-

kimaradt 
egész ösztöndíjas 

» fizető 
fél  ösztöndíjas 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Baganz Vilmos 
Bálint Dénes 
Bánszky Sándor 
Keresztes Kálmán 
Pusztai Jenő 
Sándor János 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 
» 

1 

1 

1 

egész fizető 
» ösztönd. r 

egésí osztd, Szeged szal). 
kir, város tanaosától 

egész ösztöndíjas' 
» » 

kimaradt 

II. osztály. 
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 A végzett tanuló 
neve 

Ipari 
szak Kinél nyert alkalmazást ? Hol? 

1 
2 
3 
4 

Dénes János 
Dobay Zsigm. 
Nagy Zoltán 
Pittinó Sebesty. K

ői
pa

ro
so

k Král Gyula kőfaragó  m. 
» » » » 

Nagy Testv. kőfaragó  m. 
Pittinó Anzelmó kőfaragóm. 

Budapest 
» 

Kolozsvár 
Ojtosztelep 

Rendkívüli növendék volt az agyagipari szakon 2, a kőipari 
szakon 1, u. m.: 

szül. éve. 
Bedő József  kőipari szak . . . . 1892. 
János Gáspár agyagipari szak . . 1888. 
Wenczel János » » . . 1887 

VI. 

Az 1 9 0 4 - 1 9 0 5 . évben végzett tanulók foglal-
kozásának kimutatása. 

a) Kőipari szak. 
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 A végzett tanuló 
neve 

Ipari 
szak Kinél nyert alkalmazást ? Hol? 

1 Bács László Petrovits József  kályhás m. N.-Mihály 
2 Dáné Gyula M Boscovitz Samu » » Pápa 

3 Demeter Ferenc O w O Balogh Dávid » » Arad 
4 Kiss György i—i 

<33 
» » » » » 

5 Reichel Adolf M) co >i Bagauz Vilmos kályhagyár. Belgrád 

6 Sztrahunya J. ÜJD 
< 

Zsolnay Miklós majolika gy. Pécs 
7 VallentiniGuszt. Lukács Károly kályhásm. S.-Tornya 
8 Zakariás Dezső Zsolnay Miklós majolika gy. Pécs 

Az 1905--906. tanévben felvett összes tanulók 
Illetősége Nemzetisége Vallása szülők polgári 

állása 

| 
he

ly
be

li 
| 

m
eg

ye
be

li 
| 

m
ás

 m
eg

ye
be

li 
1 k

ül
fö

ld
i 

[ ö
ss

ze
se

n 
| 

m
ag

ya
r 

né
m

et
 

•c ro
m

án
 

| s
ze

rb
 £ •a > 

o •c 1 r
ut

hé
n 

1 
m

as
 n

em
ze

tis
ég

ű 
| 

ös
sz

es
en

 
ro

m
. 

ka
th

. 

tH 
> 

V 1 u
ni

tá
ri

us
 

1 i
zr

ae
lit

a 
ág

. 
ev

an
g.

 
| l

ut
he

rá
nu

s 
| 

gö
rö

g.
 k

at
h.

 
ös

sz
es

en
 

ős
te

rm
el

ő 
ip

ar
os

 
tis

zt
vi

se
lő

 
ke

re
sk

ed
ő 

m
ás

 f
og

la
lk

oz
ás

ú 
| 

ős
ze

se
n 

1 12 38 1 52 48 1 3 52 30 19 2 1 — - — 52 7 14 ifi 1 14 52 



Az 1905/6 tanév I. évfolyamára  felvett  tanulók Az őszes tanulók CL) 
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VIII. 

Fentartási költségek. 
Az intézet 1905. évi tényleges fentartási  költségei a főkönyv 

idevonatkozó adatai szerint a következők voltak : 

A) Bevételek. 

Ipartermékek eladásából 2727 kor. 26 fill. 
Hozzájárulások a fentartáshoz  és ösztönd. a 

marosvásárhelyi keresk. és iparkamara . . 500 » — » 
Az udvarhelymegyei takarékpénztár . . . 209 » — » 
Szeged szab. kir. város tanácsa 209 » — » 
Pénzügyminiszter 1500 » » 

Összes bevétel 5145 » 26 » 



B) K i a d á s o k . 

a) Személyi járandóságok. 

Fizetések, lakpénzek és ötödéves pótlékok . 31300 kor. — filí. 
Ruhaátalány 200 » » 
Tiszteletdíjak 1943 » qq » 

Összesen : 33443 » 96 » 

b) Dologi kiadások. 

Épület fentartás  (tisztogatás stb.) . . . . 429 » 98 » 
Felszerelés és berendezés 1161 » 86 » 
Ügyviteli költségek 4327 » 94 » 
A gyakorlati oktatás költségei 2680 » 90 » 
Ösztöndíjak és növendékek ellátása . . . . 6604 •» 87 » 
Vegyes kiadások 294 » 45 » 

Összesen : 15500 » — » 
Személyi járandóságok 33443 » 96 » 
Dologi kiadások 15500 » — » 

Főösszeg összesen: 48943 » 96 » 



Álladók az 1905. év végén 
Címenként Összesen 

Álladók az 1905. év végén drb érték drb érték Álladók az 1905. év végén drb 
kor. fii 

drb 
kor. fi] 

Felszerelés. 

Könyvek és rajzminták . . . 897 7705 28 
Gipszminták 244 1679 59 
Fizikai eszközök 43 811 m 
Laboratóriumi eszközök . . . 143 1958 56 
Bútorok 1191 15113 64 
Műhelyi berendezés 751 5911 36 
Vegyes felszerelési  tárgyak . . 293 2359 34 3562 35539 57 

Anyagok. 

Kőipari nyersanyagok . . . . 9886 81 
Agyagipari nyersanyagok . . . 652 56 3539 37 

Készáruk. 

Kőipari cikkek 61 5268 81 
390 6129 11 Agyagipari cikkek 329 860 3 q 390 6129 11 

Ingó vagyon 3952 45208 Uo 
Ingatlan vagyon : telek, épület stb. 120655 28 
Vagyon áladék összesen , . . 165863 33 

IX. 

Vagyoni állapot. 
Az intézet felszerelése  és vagyoni állapotára a következő ada-

tok tájékoztatnak. 



Folyóiratok és szaklapok. 

Magyar Iparművészet. 
The Stúdió. 
Magyar Paedegogia. 
Magyar üveg- és agyagujság. 
Központi értesítő. 
Magyar iparoktatás. 
Sprechsaal (agyagipari szaklap). 
Der österr.-ungarische Steinbildhauer. 
Kiviteli szemle. 
Deutsche Kunst und Decoration. 

X. 

Tájékoztatás az 1906-1907 . iskolai évre. 
A m. kir. állami kő- és agyagipari szakiskola tanulóit 4 év-

folyamban  elméletileg és gyakorlatilag képzett iparosokká neveli-
A gyakorlati kiképzés az intézettel egybekapcsolt műhelyekben 
történik, ahol szakképzett művezetők vezetése alatt tanulja az ifjú-
ság iparának gyakorlati részeit. 

Az iskolai tanulók kétfélék  a) rendes és b) rendkívüliek. 
Rendes tanulókúl az 1. évfolyamra  felvétetnek  azok, akik a j a 12 
életévüket betöltötték és ehhez képest kifejlett,  egészséges, mun-
kára való testalkattal birnak, b) akik legalább 2 középiskolai, vagy 
pedig elemi népiskolai VI. osztályt, vagy pedig az iparos tanonc-
iskolát 3 éven át jó sikerrel végezték. 

Beiratkozáskor tartozik minden tanuló bemutatni; 
a) születési bizonyítványát; 



b) atyja vagy gyámja beleegyezését tartalmazó nyilatkozatát, 
melyben kifejezendő  annak kötelezettsége is, hogy az illető, a 
tanidő teljes tartamát bevégzi; 

c) iskolai bizonyítványt. 
d)  újraoltásról szóló bizonyítványt. 
A szakiskola tannyelve magyar. 
A szakiskolában a tanfolyam  tartama 4 év. A tanév tart 

szeptember hó 1-től július 31-ig. Az elméleti oktatás junius hóban, 
a gyakorlati munka pedig július hóban végződik. Augusztus hó-
ban szünet. A szakiskola minden végzett növendéke a kereske-
delemügyi m. kir. miniszter úr 1895. évi 17698. sz. rendelete alap-
ján munkakönyv váltására és tanult mesterségének önálló gyakor-
lására jogosítva van. 

Azon tanulók, kik a szakiskolát annak bevégzése előtt hagy-
ják el, nem tarthatnak igényt végbizonyítványra, hanem egyszerű 
látogatási igazolványt kapnak. 

Amennyiben ily tanuló ösztöndijat élvezett volna, annak szü-
lei vagy gyámja az élvezett ösztöndíj összegét az intézetnek meg-
téríteni tartozik. Ez alól felmentést  csak a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter úr adhat. 

Rendkívüli növendék lehet minden iparossegéd, vagy tanonc, 
aki csak egyes tantárgyakat kiván hallgatni. A felvétel  előjegyzés 
szerint történik. 

Az összes felvett  tanulókat tanév elején az intézet orvosa 
megvizsgálja s olyan tanulókat, kik szervi hibában szenvednek, 
avagy a választott pályára egyáltalán nem alkalmasok, más pá-
lyára útasítja. 

Az intézet tanulói sem beíratási, sem tandíjat ez idő szerint 
nem fizetnek. 

Minden rendes és rendkívüli tanuló beíratáskor műhelyi biz-
tosíték cimén 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 okozott, 
tanulmánya befejezése  után visszakapja. 

Szegénysorsú, de jómagaviseletű és szorgalmas tanulók ré-
szére több egész ösztöndíjas (ingyenes) illetve fél  ösztöndíjas (fél 
i ngyenes) hely áll rendelkezésre. Fél, vagy egész ösztöndíjas helyre 



pályázó tanulók a fent  említett okmányokon kívül szegénységi 
bizonyítványt is kötelesek kérvényükhöz mellékelni. A kellően 
felszerelt  felvételi,  illetve ösztöndíjak iránti kérvények az iskola 
felügyelő  bizottságához címezve legkésőbb f.  évi augusztus hó 
10-ig az intézet igazgatóságához nyújtandók be. Az intézettel kap-
csolatban internátus és konviktus (benlakás és étkezés) áll fenn, 
melyben a (nem ösztöndíjas) tanulók ez idő szerint havi 19 kor. 
fizetnek.  Egész tanévre 11 hónapot számítva (mivel csak augusz-
tus hóban van szünidő) élelmezés díja 209 kor. A havi tápdíj 
mindig előzetesen fizetendő. 

Az intézet internátusába felvett  tanulók a szülők vagy hoz-
zátartozóik részéről a következőkkel látandók el: 4 drb fehérített 
vászonból készült lepedő, 1 drb paplan, 1 drb 70 cm. hosszú és 
50 cm. széles vánkos, 3 drb vánkos áthuzat, 1 öltözet ünneplő 
és egy öltözet műhelyi rúha, ezenkívül a szükséges fehérnemű 
(u. m.: ing, gatya, kapcák, törölközők stb, valamint szappan, fésű, 
tükör, cipőfénymáz,  ruha- és cipőkefe  stb. 

Minden tanuló köteles azonkívül, magát szürke erős vitorla-
vászonból készített munkaköpeny és sapkával ellátni; e nélkül a 
műhelybeli oktatásban nem vehet részt. 

Önképzőköri beiratásí díj 1 korona, amely összeg a beira-
tásnál befizetendő,  a további önképzőköri tagsági díj havi 20 fillér, 
amely összegért az ifjúságnak  szépirodalmi és szakkönyvekből álló 
könyvtár áll rendelkezésére. 

Ezen 11 havi összeg (2 kor. 20 fill.)  szintén a tanév elején 
fizetendő  be. Ugyancsak a tanév elején előzetesen az első félévi 
mosásdíjak (6 kor.) a második félévi  mosásdíjak pedig február  hó 
1-én 6 kor. (összesen 12 kor.) fizetendők  be. 

A szükséges rajztáblákat szegénysorsú növendékeknek az állam 
díjmentesen adja. Azonban rajzsín-, háromszög-, rajzpapir-, irón-, 
tankönyvről minden tanuló maga tartozik saját költségén gon-
doskodni. 

A felvételi  és javító vizsgák a beiratkozási napok délután-
jain tartatnak meg. 

A szakiskolában végzett tanulók a gyakorlatban leendő el-
helyezését az igazgatóság közvetíti. 

Az intézetben rendezett külön szaktanfolyamok  u. m.: min-



tázás és szabadkézi rajz, szeptember hó elejétől junius hó végéig, 
az iparosok részére rendezett könyviteltani tanfolyam  pedig októ-
ber 1-től március hó végéig tart. 

Az iskolára vonatkozó mindennemű felvilágosítással  úgyszin-
tén az iskola szervezetét és tantervét feltüntető  nyomtatványokkal 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A beiratások az 1906—1907. tanévre szeptember hó 1—3-ig 
az intézet irodahelyiségében tartatnak meg. 

A tanév megnyitása szeptember hó 4-én lesz. 
Székelyudvarhely, 1906. julius hóban. 

Az igazgatóság. 
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