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HARGITA N Á N D O R 





HARGITA NÁNDOR 
1853. január 27. — 1913. október 26. 

Fájdalom tölti el ismét egész valónkat, amikor emlékét 
e helyen is megörökíteni óhajtván, lelki szemeink elé idéz-
zük a mólt képét és benne a Megboldogultnak egyéniségét. 

Mennyi nemes tulajdonsága volt! Végtelen szerény-
sége, szívjósága, megalkuvást nem ismerő igazságossága és 
főképen lebilincselő modora jóemberévé tett mindenkit, a 
kivel érintkezett. 

Boldog családi életet élő gondos családapa, áldozat-
kész és figyelmes hívatalfőnök és kartárs; künn a társa-
dalmi életben pedig a közügyek önzetlen munkása és so-
kaknak szolgálatkész jóbarátja. 

A gondozására bízott székely ifjaknak valóságos atyja 
és minden igyekezetével rajta volt, hogy embert faragjon 
belőlük. Találóan írja a „Magyar Iparoktatás" akkori szá-
mában róla: ,, . . . Két nagy jellemvonását ismertem meg. 
Egyik törhetetlen kötelességérzete, a másik a székely nép 
iránt való lángoló szeretete. Noha nem volt a Székelyföld 
szülötte, nálánál nagyobb lelkesültséggel magyar ember 
talán sohasem tanította a székely ifjúságot. Egy-egy volt 
tanítványának síkere könnyeket tudott csalni szemeibe. 
Gyönyörűség volt látni tanítványai között; azt szerette 
volna, hogy mindenik ugy tudjon mintázni, mint ő." 

Nem engedte meg a sors, hogy fáradságos munkában 
töltött élete alkonyán nyugalomban élvezhesse munkája 
gyümölcseit. 



Az emberiség legkínzóbb betegsége fészkelte be magát 
a daliás és páratlan munkabíró férfiú szervezetébe. De tör-
hetetlen kötelességérzete kínszenvedései közepette ís folytonos 
munkában tartotta Őt és csak a legutolsó időkben dőlt be-
tegágyába, amikor már kifogyhatatlannak látszó energiája 
végkép elapadt. Hosszú időnk lehetett volna a veszteségre 
elkészülni, mert szomorú sorsa már évekkel azelőtt előre 
látható volt: és mégis villámcsapásként hatott halálának híre. 

Elete delén, egyéniségének és képességeinek teljes pom-
pájában távozott el tőlünk. De szelleme közöttünk maradt, 
felénk sugárzik hajlékunk minden zugából és ez a szellem 
fogja további munkásságunkat ís áthatni. 

Hargita Nándor budapesti szerény polgári családból 
származott. Családi neve Scheffler volt, amelyet í 898-ban 
változtatott meg a magyar hangzású Hargitá-ra. Budapes-
ten végezte közép- és iparművészeti iskolai tanulmányait, 
amelyeknek befejezése után ÍO évig működött külömböző 
bel- és külföldi neves szobrászművészek műtermeiben. Idő-
közben, í 887-ben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
óraadó-tanári minőségben megbízta a budapesti középípar-
iskolán a mintázás tanításával, ahonnan eredményes műkö-
dése folytán í893-ban a kereskedelemügyi minisztérium 
által az akkor szervezett székelyudvarhelyí kő- és agyag-
ipari szakiskola igazgatójává neveztett ki. 

Ipari szakoktatásunk, amely ma harmonikus egységé-
vel és magas színvonalával páratlanul álló szervezet, akkor 
bölcsőkorát élte s így sokszoros nehézségek háramultak az 
úttörőkre. Hargita Nándor nagy energiájával győzedelmes-
kedett ezeken a nehézségeken és kiváló gyakorlati érzékével 
s tudásával iskolánkat a modern s gyakorlati céljuknak 
teljesen megfelelő intézetek sorába emelte. 

Sokoldalú hivatalos elfoglaltsága mellett ís víssza-víssza 
tért ideáljához, a szobrászművészeihez. Úgyszólván minden 
szabad percét tervezéssel és mintázással töltötte és az ipar-



művészeti pályázatoknak majdnem mindegyikén résztvett. 
Nagyobbszabásu tervezetei, illetve munkái: a Székelyud-
varhely város által emelt millennárís emlék, Halmágy köz-
ség részére készített Erzsébet királyné márványszobor, Ud-
varhelyvármegye székházában elhelyezett és székelykaput 
motiváló gazdag díszítésű emléktábla, továbbá az agyag-
falvi réten, a székelységnek a szabadságharc idejében tartott 
nemzetgyűlései színhelyén felállítandó monumentális em-
lékmű. 

Ez utóbbi tervezete volt a megboldogultnak utolsó na-
gyobb alkotása. Már beteg volt, amikor ezt újból és újból 
átrajzolta, megmintázta, megbíráltatta, csakhogy minél töké-
letesebbé tegye azt. Kinszenvedéseí alatt ismételten kifejezte 
abbeli hő vágyát, hogy még legalább ennek a müvének 
kivitelét érhetné meg és a súlyos betegek türelmetlenségével 
sürgette a munka kivitelének megkezdését. Sajnos, ez a 
vágya már nem teljesülhetett. Halála évfordulóján azonban 
már helyén fog állani e mü, a beavatottak szemében leg-
megfelelőbb emlékoszlopa gyanánt az elhunytnak. 

Ezeken kívül több kisebb síremléket tervezett és igen 
nagy azoknak a plaketteknek, családi címereknek, portrék-
és egyéb apróságoknak száma, amelyekkel időről-időre jó-
akaróinak és számos barátjának kedveskedett. 

A közügyek terén való önzetlen munkásságból ís ki-
vette részét. Tagja volt a városi képviselőtestületnek, a 
megyei iparfejlesztő bízottságnak, a r. k. egyháztanácsnak, 
a városi iskolaszéknek, a színügyí bízottságnak és a kisded-
óvó felügyelőbízottságának. Az iskolának ís ezáltal a társa-
dalom minden rétegében mindenkor csak közbecsülést 
szerzett. 

I9Í3. október 28-íkán helyeztük örök nyugalomra; 
és a kí őt életében nem ismerte volna, annak megmu-
tatta a társadalom részéről megnyilvánult szokatlanul nagy 
részvét, hogy kí volt Hargita Nándor. 

Gyászoltunk mindannyian egyformán őszinte fájda-
lommal és kegyelettel fogjuk emlékét megőrizni. 



Az intézet története a 
lefolyt iskolai év alatt. 

Az 1913/Í4. tanévvel intézetünk fennállásának huszon-
egyedik évét töltötte be. 

A beíratások szeptember hó első három napján tar-
tattak meg. A tanév szeptember 4-én kezdődött és az ok-
tatás fennakadás nélkül folyt julius végéig. 

Az intézet népessége. Beiratkozott 57 rendes tanuló, 
amelyekből a tanévet 53 fejezte be, még pedig a köíparí 
szakon 35, az agyagíparí szakon Í8 tanuló. Évközben 4 
tanuló maradt ki, mindannyian I. évesek. Ezeken kívül 4 
rendkívüli növendékünk volt t egy, a mult tanévben végzett 
agyagiparos tanuló, aki a IV. évfolyamot önként ismételte 
és 3 szobrász-müvésznövendék, akik a kőfaragás techniká-
ját óhajtották elsajátítani. 

A külön tanfolyamokra felvett tanulók száma 2Í4 volt. 

Vizsg-ák. A félévi vizsgálatokat 1914. évi január hó 
29-én és 30-án, az évzáró osztályvizsgálatokat juníus hó 
18. és Í9. napjain tartottuk meg. Ez utóbbiakkal kapcsola-
tosan a tanulók különféle rajzaiból kiállítást rendeztünk, 
amely egy hétig volt nyitva. 



A IV. évfolyam tanulóinak mühelyi, továbbá rajz- és 
Írásbeli feladatait az e czélra kinevezett vizsgálóbízottság má-
jus hó 25-én tartott értekezletén állapította meg. A IV. éve-
sek május 27-én fogtak mühelyi vízsgamunkáíkhoz. Rajz-
és Írásbeli képesítő vizsgáik julíus hó 3-án és 4-én voltak, 
amikor mühelyi munkálataikkal ís beszámoltak. 

A képesítő vizsgálatot mind a 9 negyedéves tanuló : 
8 kőíparos és í agyagiparos, sikerrel tette le, mire megkap-
ták végbizonyítványaikat és az igazgatóság közvetítése foly-
tán különböző műhelyekben mindannyian alkalmazást 
nyertek. 

A vizsgálóbizottság elnöke ebben a tanévben "Weisínger 
György budapesti kőfaragómester és kőbányatulajdonos, ki-
küldött miniszteri biztos volt. 

Tanfolyamok. Iskolánkban ebben a tanévben ís ren-
deztünk míntázási, illetve rajztanfolyamokat heti 2—2 órá-
ban a helybeli áll. főreáliskola, róm. kath. főgimnázium és 
a református kollégium önként jelentkező alsóbb osztályú, 
továbbá az állami és a szentferenczrendí elemi iskolák IV., 
V., VI. osztályú növendékei részére. Ezekre a 9 és fél hó-
napig tartó tanfolyamokra összesen 2Í4 tanuló iratkozott 
be. Ezeken kívül kereskedelemügyi m. kír. Miniszter Ur-
nák engedélye alapján 73 íparostanoncz részesült szakszerű 
rajzoktatásban az intézet rajztermeiben minden vasárnap 
délelőtt. 

Változás a felügyelőbizottságban. Az iskola fel-
ügyelőbízottságának megbízatása az Í9Í3. év végével lejár-
ván, Miniszter Ur Őnagyméltósága a bízottságnak az inté-
zet érdekében kifejtett közhasznú tevékenységéért köszöne-
tét s elismerését kegyeskedett kifejezni és az Í9Í4—Í9Í6. 
évek tartamára ismét Ugrón János főispán ur elnöklete 
alatt uj bízottságot nevezett kí. A bizottságba ugyancsak ez 
ujabb 3 évre Udvarhelyvármegye, Székelyudvarhely r. t, 
város és a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
képviseletében 2—2 tagot küldött kí. 

Az uj felügyelőbízottság f. évi juníus hó I3-án tar-
totta alakuló gyűlését. 



A tantestület és működése. Súlyos csapás érte inté-
zetünket a lefolyt tanévben. Megteremtője és 20 éven át 
volt igazgatója, Hargita Nándor í 913. október 26-án hosszú 
szenvedés után meghalt. Már Í9Í3. évi juníus hó elseje óta 
szabadságon volt, amely időtől kezdve az igazgatói teendők 
ellátásával magas miniszteri rendelettel Maráth József tanár 
bízatott meg, aki ennek a feladatnak megfeszített munkás-
sággal és a legnagyobb lelkiismeretességgel tett eleget. 

Nagyrészben ennek a körülménynek s az egész tan-
testület buzgó, együttes munkálkodásának tulajdonítható, 
hogy az intézet működése fennakadás nélkül tovább folyt. 

A helyettesítés Í9Í4. február í-íg tartott, amikor is 
Miniszter Ur Onagyméltóságának Í9Í3. évi november hó 
26-án kelt 8523 í/VI. B. számú magas rendelete alapján 
Gáli József kínevezett igazgató, azelőtt brassói ipari szakis-
kolai tanár, vette át az intézet vezetését. 

A személyzet ebben a tanévben az igazgatón kívül 4 
rendes és egy óraadó tanár, 4 rendes művezető, í intézeti 
orvos, 3 hitoktató, 3 rendes szolga és 3 segédmunkás-
ból állott. 

A tanszemélyzet egészségi állapota a szomorú halál-
esettől és még egy súlyos megbetegedéstől eltekintve, amely 
már a javulás utján van, kielégítő volt. 

A rendes tanári és művezetői karnak minden tagja az 
intézet keretén kívül ís fejtett ki közhasznú és egyéb mun-
kásságot. Tervekkel és szakszerű útbaigazításokkal szolgál-
tak a tanácsért hozzájuk forduló iparosoknak és magáno-
soknak, szakirodalmi munkásságot fejtettek kí, továbbá kü-
lömböző iparművészeti pályázatokon vettek részt. 

A mult tanév végén Maráth József és Píllích Lajos 
agyagíparí szaktanáraink tanulmányutí kiküldetésben része-
sültek, amely alkalommal megtekintették a Zsolnay-féle 
pécsi majolíkagyárat, a herendi porczellán-, a városlödí kő-
edény-, a csávái Hg. Eszterházy és a budapesti Drasche-
féle agyagárugyárakat. 



A tantestület az Í9I3—Í4. tanévben íí rendes és 8 
rendkívüli értekezletet tartott. A jegyzői teendőket, önként 
vállalkozva, ebben a tanévben ís Véber Ernő tanár látta el. 

Látogatások. Főhatóságunk részéről kitüntették inté-
zetünket látogatásukkal Péterffy Lajos miniszteri tanácsos 
ur Bánhegyi Aladár iparoktatási főigazgató úrral, Víg Al-
bert udvari tanácsos, iparoktatási íőígazgató ur, továbbá a 
IV. évesek záróvizsgája alkalmából Weísínger György mi-
niszteri biztos ur. Azonkívül meglátogatta az intézetet Ug-
rón János főispán úrral élükön felügyelőbízottságunk több 
tagja, továbbá Hamar István theol. akadémiai tanár, Ko-
vács Gábor műszaki tanácsos, Félegyhází Antal tanár és 
még számos érdeklődő. Végül tanulmánykírándulásuk al-
kalmából látogatóink voltak 2 tanáruk vezetése mellett a 
székelykereszturí áll. tanítóképzőíntézet 47 növendéke. 

Internátus és konviktus. Ebben a tanévben 49 benn-
lakó és bennétkező tanulónk volt, akik felett a közvetlen 
felügyeletet az igazgató, mint ínternatusfelügyelő és az in-
tézeti orvos gyakorolták. 

A tanulók egészségi állapota, eltekintve egy vakbél-
gyuladás esetétől, amely sikeres operáczió folytán rövid idő 
alatt gyógyult és egy enyhe lefolyású tífoíd esettől, — tel-
jesen kielégítő volt. 

Önképzőkör. A „Zsolnay Vilmos" ifjúsági önképző-
kör a lefolyt tanévben ís eredményesen működött. A kör 
I alakuló, Í4 rendes, í félévi és í évvégí nagygyűlést és 
3 emlékünnepélyt rendezett. A gyűléseken az ifjak szava-
latokkal, felolvasásokkal, szakbavágó dolgokkal és ezeknek 
megbírálásával fejlesztették tudásukat és műveltségűket. Az 
önképzőkört Dékán Samu, a magyar nyelv óraadó ta-
nára vezette. 

Ösztöndijak, adományok, jutalmak. Az intézet nö-
vendékei közül állami ösztöndíjképen 27-en élveztek telje-
sen ingyenes és 5-en félíngyenes ellátást. 
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A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara haza-
fias áldozatkészségével ebben a tanévben is 500 K-val já-
rult az intézet fenntartási költségeihez és ezenkívül még 20 
székely tanuló teljes ellátására egyenként 264 koronát ado-
mányozott. Az Udvarhelymegyeí Takarékpénztár pedig egy 
megyebeli szegénysorsu tanuló ellátására nagylelkűen 220 
koronát szavazott meg. A budapesti „Székely Egyesület" 
négy jóelőmenetelü székely tanuló részére 5—5 K, összesen 
20 K jutalomdíjat utalt ki. 

Udvarhelyvármegye „Agyagíparískolaí alap" cz. 76 
koronás alapítványának egy évi kamatát Kelemen József 
IV. éves agyagíparos tanuló nyerte el jutalomképen. 

Tanulók tanulmányutazása. Miniszter Ur Önagymél-
tóságának kegyes engedelmével és támogatásával julius hó-
ban mindkét szakosztályunk III. és IV. éves növendékei 2, 
illetve 3 tanerő vezetése mellett tanulmányutazást tettek. 

A kőíparosok a Krassószörénymegyében levő modern 
berendezésű bukovaí és ruszkíczaí márványköbánya-telepe-
ket, továbbá a gyulafehérvári székesegyház restaurálás' 
munkálatait, az agyagiparosok pedig Kolozsvár, Torda és 
Nagyenyed agyagíparí s egyéb gyári telepeit és kulturális 
intézményeit, azonkívül az élesdí samottárugyárat és annak 
agyagbányáít tekintették meg. 

Ifjaínk és vezetőik az illető teleptulajdonosok, igazga-
tóságok, hatóságok és magánosok részéről mindenütt a leg-
figyelmesebb fogadtatásban és támogatásban részesültek. 

Ezzel az alkalommal intézetünk tantestülete és növen-
dékei nevében igazgatóságunk hálás köszönetét fejezi ki 
mindazon nagylelkű adományokért és támogatásért, amely-
ben intézetünket és tanulóinkat egyes hatóságok, intézetek 
és magánosok részesítették. 

Köszönetünket nyilvánítjuk még Dr. Urbányí István 
cs. és kír. törzsorvos urnák azért, hogy növendékeink fog-
kezelését a lefolyt tanévben is ingyen végezte ; valamint fo-
gadják hálánk kifejezését az egyes hitfelekezetek t. vallás-
oktatói is, akik a hittant iskolánkban egész éven át szintén 
ingyen tanították. 
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A tanév folyamán érkezett  fontosabb 
miniszteri rendeletek. 

51695—1913. Varga Ferencz szolgát Budapestről intéze-
tünkhöz helyezi át. 

53625—1913. Szakiskolai 'tanulók az iskola keretén kívül 
álló egyesületnek nem lehetnek tagjai. 

56737—1913. Petrik Lajos: „Az agyagíparos chemíája" cz. 
munkáját segédkönyvül engedélyezi. 

36389—1913. A szakiskolák állandóan alkalmazott személy-
zetének a baleset elleni biztosítás alól való 
felmentése tárgyában. 

79013—1913. A felügyelőbízottság elnökévé Ugrón János 
főispánt nevezi kí. 

85231— 1913. Gáli József szakiskolai tanárt Brassóból igaz-
gatói minőségben 1914. febr. í-étől kezdődő-
leg az intézethez áthelyezi. 

91861—1913. Píllích Lajos tanárt a VIII. fizetési osztályba 
kínevezi. 

1438—1914. A felügyelőbízottság elnökét és tagjait 8 évre 
újból kinevezi. 

23901 —1914. Az „Ipariskolai általános segélyalap"-ot lé-
tesítí. 

1597—1914. Végbizonyítvány-másolatok kiállításának en-
gedélye a bizonyítványok kiosztásakor. 

7493— 1914. A tanulók egészségügyi ellenőrzésének szi-
gorúbb kezelése tárgyában. 

27190—1914. Az iparoktatási főigazgató felügyeleti jogát 
a budapesti felsőíparískolára is kiterjeszti. 

31584—1914. A tanulók ez évi tanulmányutazását enge-
délyezi. 

36859— 1914. A záróvízsgálatokhoz miniszteri biztosi mi-
nőségben Weisínger György budapesti kőfa-
ragó-mester és kőbányatulajdonost küldi ki. 

35880—1914. Gáli József igazgatót a budapesti agyagípari 
telepek és az ungvári agyagípari szakiskola 
tanulmányozására küldi kí. 
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II. 

A felügyelőbízottság 
névjegyzéke» 

Elnök: Ugrón  János, Udvarhelyvármegye főispánja. 

Alelnök: Sándor  Mózes kir. tanácsos, nyug. kír. 
tanfelügyelő. 

Előadó : Gáli József igazgató. 
Jegyzők: Csánky József és Pílíích  Lajos műhelyfőnökök. 

Tagok : 
Gotthárd  János polgármester 
<Pál István apátplébános Kereskedelemügyi 
Dr. <Pail Árpád megyei főjegyző miniszter Ur által 
Bartók  István lakatosmester kinevezett tagok. 

Dr. Sebest János alispán | Udvarhelyvármegye 
'Becsek Aladár lapszerk.-kiadó. j részéről. 

Soó Domokos városi I. tanácsos j Székelyudvarhely r. t. 
Dr. Kassay Albert v. tiszti főorvos J város kiküldöttei. 

Persián János kereskedő \ A m.-vásárhelyí keresk. 
Szöllösi Samu gyáros [ és iparkam. kiküldöttei. 



III. 

Igazgató : 

Gált József,  egyszersmind internátusí felügyelő. Taní-
totta a második félévben a mértani és ábrázolómértaní 
rajzot az I. évfolyamon heti 6, a II. évfolyamon heti 2 
órában. 

Heti óráinak száma 8. 

Tanárok: 

Csánki József  igazgató, rendes tanár, az ev. ref. egy-
háztanács tagja. A kőiparí műhely főnöke. Tanította a 
kőíparí szakrajzot a II., III. és IV. évfolyamon heti 4—4 
órán, az építési alaktant az II. évfolyamon heti 2, a kőiparí 
technológiát a III. és IV. évfolyamon heti 2, illetve í órá-
ban, a mintázást a II. és III. évfolyamon összevonással heti 
4—4, illetve a II. félévben csupán a Hl. évfolyamon heti 4 
órában, végűi a kőíparí költségvetést a IV. évfolyamon 
heti I órában. A IV. osztály főnöke. 

Heti órák száma 22. 

!Dékán Samu óraadó tanár, a ref. kollégium rendes 
tanára. Tanította a magyar nyelvet mind a 4 évfolyamon 
heti 2—2, összesen heti 8 órában. 

A szakiskola 
személyzete» 



SMaráth  József  rendes tanár, a tanári könyvtár keze-
lője, Udvarhelyvármegye iparfejlesztő bizottságának és a 
helybeli tanonczískola választmányának tagja. 

Tanította a számtant az I. és III. évfolyamon heti 2, 
illetve I órában, a természettant az I. évfolyamon heti 2, 
vegytan és ásványtant, továbbá az agyagíparí alaktant a 
II. évfolyamon heti 2—2 órában, az agyagíparí technológiát 
a III. és IV. évfolyamon heti 2, illetve í órában, írásrajzot 
a III. évfolyamon és könywíteltant a IV. évfolyamon heti 
í — í órában. Vezette azonkívül a III. és IV. évfolyamon 
heti 4—4 órában az agyagíparí laboratóriumi gyakorlatokat. 

Az I. osztály főnöke. 
Heti óráinak száma 22. 

T'ílüch  Lajos rendes tanár, Udvarhelyvármegye ipar-
fejlesztő bizottságának tagja. Az agyagíparí műhely főnöke. 
Tanította az agyagíparí szakrajzot a II., III. és IV. évfo-
lyamon heti 3—3, illetőleg 4 órában, szépírást az I. évfo-
lyamon heti í, számtant a II. évfolyamon heti 2, agyag-
íparí költségvetéstant a IV. évfolyamon heti í órában, to-
vábbá mintázást az I. félévben az I. évfolyamon heti 4 
órában. 

A III. osztály főnöke. 
Heti óráinak száma 12. 

Véber  Ernő  rendes tanár, a tantestületi értekezletek 
jegyzője. Tanította a szabadkézi rajzot az I—III. évfolya-
mon heti 4—4 órában, a mértani és ábrázolómértani raj-
zot az I. félévben az I. és II. évfolyamon heti 6, illetve 2 
órán, végül a mintázást a II. félévben az I. és II. évfolya-
mon heti 4—4 órában. 

A II. osztály főnöke. 
Heti óráinak száma 20. 

Intézeti orvos. 

Dr. Kassay cAlbert,  városi tiszti főorvos, tanította az 
egészségtant a IV. évfolyamon az I. félévben heti í órán. 



Hitoktatók. 

Dézsy Lajos, róm. kath. hitoktató. 
Kiss Ferencz,  református hitoktató. 
Hölöni Vilmos,  unitárius hitoktató. 

Művezetők. 

Janecsek József  művezető. Vezette az I. és II. évfo-
lyamon a kőiparí mühelyi gyakorlatokat, kezelte a nyers-
anyagraktárt. 

Huber  cAntal művezető. Vezette a III. és IV. évfolya-
mon a kőíparí mühelyi gyakorlatokat és kezelte a szerszám-
raktárt. A mühelyi értekezletek jegyzője. 

Kóborí  ferencz  művezető, vezette a korongolásí mun-
kálatokat az I—IV. évfolyamon. A mázak és engobeok 
őre és a mühelyi nyersanyagok kezelője. A műhelyí érte-
kezletek jegyzője. 

Halbich Jakab művezető. Vezette a formaöntést, égető 
és kályhakészítő munkálatokat a II—IV. évfolyamon, to-
vábbá az agyagípari mühelyi festést. A szerszámok és 
segédeszközök őre. 

Iskolaszolgák. 

Jakab cAlberi. 
Varga  Ferenc. 
Pál Mózes. 

Segédmunkások. 

Kovács Miklós agyagípari segédmunkás. 
Joó Gergely  kőcsíszoló. 
Orbán Lajos kőcsiszoló. 



IV. 

A műhelyí oktatásban 
elért eredmény» 

a) Kőipari  műhely. A tanulók kizárólag megrendelt 
munkákon dolgoztak fokozatos tanmenetí beosztással. Ké-
szült a mühelyfőnök tervei szerint több kisebb-nagyobb 
síremlék, keresztelőkut, szenteltvíztartó, 3 nagyobbszabásu 
márványoltár, több épületmunka-rész, végül Hargita igaz-
gató tervezete alapján az agyagfalví réten felállítandó em-
lékmű alsó része. A feldolgozott anyag főként ruszkíczai 
fehérmárvány, bukovaí márvány és dévai trachít volt. Köz-
ben alkalma nyílt a tanulóknak a márványcsíszolás, betű-
vésés és aranyozás gyakorlására, készmunkák csomagolá-
sára és végleges összeállítására is. 

A feldolgozott anyagok értéke . . 3587 K. 
A termelt készáru értéke . . . . . 5870 ,, 
Félkész áruk értéke . . . . . . . 7500 „ 

b) cAgyagipari  műhely. A műhelyoktatásban elért ered-
mény megfelelő volt. Az oktatás az I. évfolyamon végzett 
kezdő gyakorlatok befejezése után, az osztályoknak meg-
felelő fokozatban felkarolta az edény, terrakotta és a kály-
hakészitést; a míntaformák és formaberendezések készíté-
sénél követendő eljárást, valamint az áruk mázolása, ége-
tése és kályhák felállítása körül előforduló munkálatokat. 



A mőheíy ebben a tanévben megrendelésre és raktárra 
dolgozott. Kályhák* takaréktűzhelyek, terrakották, engobe 
és színes mázakkal festett edényeken kívül készült egy 
majolika falikút és egy oltár. 

Saját szükségletének fedezésén kívül több agyagíparost 
és kályhásmestert látott el a műhely sokszorosítás czéljára 
szolgáló gípszformákkal, mintákkal és más segédeszközök* 
kel Végül több tanintézet részére készített a rajzoktatás 
czéljaíra szolgáló míntasorozatot. 

A feldolgozott nyersanyag értéke . . Í332 K. 
A termelt készáru értéke . . . . . 3Í29 „ 



V. 

A szakiskola 
tanterve» 

a) Köípart  szakosztály. 

A) Általános tárgyak 
Heti tanítási óraszám 

A) Általános tárgyak I. II. III. IV. A) Általános tárgyak 
é v f o l y a m 

2 2 2 2 

Számtan 2 2 I — 

Mértani és ábrázolómértaní rajz 6 2 — — 

Szabadkézi rajz 4 4 4 — 

2 — — — 

Vegytan és ásványtan . . . . — 2 — — 

1 — — — 

— — í — 

I 

B) Szaktárgyak. 

Könywiteltan és költségvetéstan — — — 2 

Technología . . . . . . . — — 2 l 
— 2 — — 

— 4 4 4 
2 4 4 — 

Műhelygyakorlatok . . . . . 27 2 9 3 6 4 4 

Összesen . 4 8 5 í 5 4 5 4 

b) cAz agyagíparí  szakosztály tanterve ugyanez, azzal 
a külömbséggel, hogy a szakrajzból a II. és III. évfolyamon 



csak 3—3 heti óra van, a III. és IV. évfolyamon pedig 4—4 
órában még laboratóriumi gyakorlatok vannak. Ehhez ké-
pest a II. évfolyamon I mühelyi órával több, a III. és IV. 
évfolyam pedig 3-al kevesebb van. 

VI. 

A tanulók 
névjegyzéke* 

a) Kőtpart  szak. 
I. osztály. 

B 
•ot ** 
03 
»4 
O 

C/3 

N é v 
Általános osztályzat 

Jegyzet B 
•ot ** 
03 
»4 
O 

C/3 

N é v 
Általános osztályzat 

Jegyzet B 
•ot ** 
03 
»4 
O 

C/3 

N é v 
elméletből mühelyi 

gyakorlatból 

Jegyzet B 
•ot ** 
03 
»4 
O 

C/3 

N é v 
elméletből mühelyi 

gyakorlatból 

Jegyzet 

I Bálint Sándor 2 2 ösztöndíjas 
2 Cserník Sándor 2 2 tt 
3 Fodor István 1 1 >t 
4 Hauer Ottó — — kimaradt 
5 Nagy Miklós 2 2 ösztöndíjas 
6 Papp Sándor 2 2 tt 
7 Szabó Béla 2 2 tt 
8 Szabó István 3 2 tt 
9 Szabó Mózes 2 2 tt 

10 Szép Ödön 3 2 tt 
í í Szilágyi Pál — — kimaradt 
Í2 Szilágyi Sándor 3 2 ösztöndíjas 
13 Varga András I I tt 



iö 

II. osztály. 

Sá
rs

zá
m

 

N é v 
Általános osztályzat 

Jegyzet 

Sá
rs

zá
m

 

N é v 
elméletből mtíhelyí 

gyakorlatból 

Jegyzet 

J Barabás Béla 2 í ösztöndíjas 
2 Bilibók Péter 2 2 » 
3 Bodoní Géza 2 1 yy 

4 Borbáth Árpád 3 2 yy 

5 Hodgyaí Albert 2 1 yy 

6 Horváth András 2 2 yy 

7 Józsa Béla 2 2 yy 

8 Krompaszky Árpád 3 2 yy 

9 László Gábor 2 2 yy 

ÍO Tóth Gyula 2 2 yy 

III. osztály. 

l Brassay Dávid 2 J ösztöndíjas 
2 Horváth Árpád 2 2 yy 
3 Jánosi Árpád 2 2 yy 

4 Péter László 3 2 yy 

5 Tóth Győző 2 1 yy 
6 Wührl Géza 2 2 yy 



IV.  évfoíyam. 

a •rt X W t* O CO 

N é v 
Általános 

elméletből 

osztályzat 

műhelyí 
gyakorlatból 

Jegyzet 

í Balog Gábor 2 1 ösztöndíjas 
2 Bell József 2 í » 
3 Fazakas Sándor 3 2 tt 
4 Gabaí László I í tt 
5 Gróh Ferenc 2 i tt 
6 Lőríncz János í i tt 
7 Réthy Zsolt 2 2 tt 
8 Szász Kálmán 2 í tt 

b) cAgyagipari  szak. 

I. osztály. 

\ Borbély Dénes 3 3 ösztöndíjas 
2 Kiss Béla — — kimaradt 
3 Kóborí Ernő í 1 ösztöndíjas 
4 Lőrínczí Izsák — — kimaradt 
5 Ríchtscheíd József 2 í ösztöndíjas 
6 Sínkó András 2 í tt 



II. osztály. 

a •rt vi * 
o (/} 

N é v 
Általános osztályzat 

Jegyzet 
a •rt vi * 
o (/} 

N é v 
elméletből mühelyi 

gyakorlatból 

Jegyzet 

Boda András l í ösztöndíjas 
2 Csíkí István 2 2 tt 
3 Mátyás József 2 2 tt 
4 
5 

Szabó János 
Tufár Béla 

2 
2 

2 
í 

tt 
tt 

III.  osztály. 

í Keresztes Géza 2 í ösztöndíjas 
2 Kleer Imre 2 1 tt 
3 Málnásí László 2 2 tt 
4 Nyáguly Albert 3 2 tt 
5 Pál Jakab 2 2 tt 
0 Szentgyörgyí Dom. 3 2 tt 
7 Varga Béla 2 2 tt 
8 Vaszí János 3 3 tt 

/F.  osztály. 

í Kelemen József 2 2 ösztöndíjas 



cRendkivüíí  tanalók. 

Szép András, mult tanévben végzett agyagíparos tanuló. 
Keleti Sándor, iparművészeti iskolát végzett növendék. 
Gardí Cyula, szobrászművész-növendék. 
Gärtner Elek, szobrászművész-növendék. 

VI. 

Az intézetet végzett ta-
nulóknak a gyakorlat-
ban való alkalmazása» 

So
rs

zá
m

 

Név Ipari 
szak Kinél nyert alkalmazást ? Hol? 

I Balogh Gábor kőíp. Székesegyház-restaurálás Gy.-fehérv. 
2 Bell József tt Fancsali Bálint kőf. m. Sz-udvarh. 
3 Fazakas Sándor tt Bojtor István kőfaragó m. Gy.-ujfalu 
4 Gabaí László tt Gabaí Sándor kőszobrász Bpest 
5 Gróh Ferencz tt Tanulmányait folytatja tt 
6 Lőrinc János » Gabaí Sándor kőszobrász tt 
7 Réthy Zsolt tt Fekete temp. restaurálása Brassó 
5 Szász Kálmán tt Székesegyház-restaurálás Gy.-fehérv. 
9 Kelemen József agyag-

iparos Kelemen Ferenc fazakas-
és kályhásmester Tenke 



VII. 

A tanulókra vonatkozó 
főbb statisztikai adatok* 

Az első évfolyamra felvett tanulók között volt î 

12 éves . . . . . . . 9 
J3 „ 7 
J4 „ 1 
J5 . . . 2 

Összesen 19 

Előképzettségre nézve: 

VI. elemi osztályt végzett . . . 18 
II. középiskolai osztályt végzett 1 

Összesen 19 

Az összes tanulók között volt nemzetiségre nézve: 

Magyar 54 
Német 2 
Horvát . . . . . . . 1 

Összesén 57 

Illetőségre nézve s 

Helybeli 6 
Megyebeli 15 
Más megyebeli . . . . 33 
Külföldi . . . . . . . 3 

Összesen 57 



Vallásra nézve az összes tanulók között volt: 

Róm. kath. . . . . . . 28 
Református 23 
Unitárius 5 
Görög keleti 1 

Összesen 57 

A szülök polgári állását a következő kimutatás 
tünteti fel: 

Őstermelő . . . . . . 23 
Iparos . . . . . . . . 1 4 
Tisztviselő 13 
Más foglalkozású . . . . 7 

Összesen 57 

Az év végén tanúsított eredményről a következő 
kimutatás ad számot: 

Elméletből: 

Jeles 5 
Jó 38 
Elégséges . 10 
Elégtelen — 

Összesen 53 

cMühelyböl: 

Jeles 20 
Jó 31 
Elégséges 2 
Elégtelen . , . . . . . — 

Összesen 53 



VIII. 

Az intézet fenntartási 
költségei az 1913* évben» 

Kiadások: 

Személyi járandóságok 4Í640 K 
Óradíjak és tiszteletdíjak . . . . . . . . 4360 „ 
Dologi kiadások . . . . . . . . . . . 20200 ,, 

Összesen . 66200 K 

cBevéte!ek : 

Ipartermékek elárttsításából . . . . . . . 4200 K 
Hozzájárulások a fenntartási költségekhez . . 500 „ 

Összesen . 4700 K 



Vagyoni állapot 19Í4. juníus 30-án. 
A felszerelés és szertárak gyarapodása Í9I3. január í-töl Í914. juníus 30-áíg. 

a 'rt N 
G O 00 

A csoport megnevezése 
Álladék 

Í9I2. év végén 
Gyarapodás 

Í9I4. jun. 30-ig 
Álladék 

I9Í4. jun. 30-án 
a 'rt N 
G O 00 

A csoport megnevezése 

drb K f drb K f drb K f 
I Tantermek és tanári szobák felszerelése J35J 19912 41 39 1608 8í Í390 2I52Í 22 
2 Szertárak, könyvtár, gyűjtemények . . 1730 Í6680 95 295 Í530 n 2025 I82ÍÍ 06 
3 Műhelyek felszerelése . . . . . . . 939 Í83Í6 42 Í84 1672 28 í J 23 19988 70 
4 Különfélék . . . . . . . . . . 2Í0 Í666 15 12 Í6Í 2í 222 Í827 36 

Összesen 4230 56575 93 530 4972 4Í 4760 61548 34 

Ingatlan vagyon (iskolai épület és telek) . . . 123817-89 K. 
Ingó vagyon (leltári tárgyak értéke) . . . . . 61548*34 „ 

Ingatlan és ingó vagyon összesen . . Í85366'23 K. 



X. 

Tájékoztató az 1914-1915. 

iskolai évre» 
A székely udvarhelyi m. kir. állami kő- és agyagíparí 

szakiskola tanulóit elméletileg és gyakorlatilag képzett kő-
faragó- vagy agyagíparos segédekké neveli s ehhez képest 
nyújtja mindazon elméleti és gyakorlati ismereteket, ame-
lyekre az ezen iparágak terén működő müveit és szakkép-
zett iparosoknak szükségük van. A gyakorlati kiképzés az 
intézet műhelyeiben történik. 

A tanfolyam tartama 4 év; a tanév íJ hónapig tart, 
vagyis szept. í-től julíus 3J-éíg. Julius hóban csak gyakor-
lati oktatás folyik. A napi tanídő, a mühelyi munkát is 
beleértve, d. e. 7—Í2, d. u. 2—6 óráig tart. 

A szakiskola minden végzett növendéke végbizonyít-
ványt kap, amelynek alapján a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter urnák 55768 —í 898. sz. rendelete szerint az illető 
iparban munkakönyv váltására és két évi segédí működés 
után tanult mesterségének önálló gyakorlására van jogosítva. 

Azok a tanulók, akik a szakiskolát annak bevégzése 
előtt hagyják el, nem tarthatnak igényt végbizonyítványra, 
hanem egyszerű látogatási bizonyítványt kapnak. 

Amennyiben az ily tanuló ösztöndíjat élvezett volna, 
annak szülői, vagy gyámja az élvezett ösztöndíj összegét 
megtéríteni tartoznak. Ez alól való felmentést csak a ke-
reskedelemügyi m. kir. miniszter Ur adhat. 

A szakiskola tanulói kétfélék: a) rendesek és b) 
rendkívüliek. 



Rendes tanuló az lehet, aki valamely közép vagy pol-
gári iskola 2 osztályát, vagy az elemi népiskola 6 osztá-
lyát, vagy pedig az íparostanonczískola III. osztályát jó si-
kerrel végezte. A megkívánt iskolai végzettség hiányában 
kivételesen felvételi vizsga alapján is történhetik felvétel. 
Szükséges azonkivül, hogy a felveendő ifjú Í2. életévét be-
töltötte legyen és ehhez képest fejlett, egészséges és erős 
testalkatú legyen. 

Az I. évfolyamra való felvétel előjegyzés alapján 
történik. 

A felvétel iránti bélyegmentes kérelmek az igazgató-
sághoz czimezve augusztus hó JO-éíg nyújtandók be. A 
kérvényben ki kell jelenteni, hogy az ifjú mely szakra 
óhajt felvétetni s ha azon a szakon már hely nem volna, 
hajlandó-e a másik szakra is beiratkozni. A kérvényhez 
mellékelni kell: 

1. születési bizonyítványát; 
2. atyja vagy gyámja beleegyezését tartalmazó nyilat-

kozatot, amelyben kifejezendő annak kötelezettsége is, hogy 
az illető a tanídő teljes tartamát bevégzi; 

3. iskolai bizonyítványát; 
4. ép és egészséges testalkatáról kiállított orvosi bi-

zonyítványt ; 
5. ujraoltási bizonyítványát. 
A jelentkezett tanulók az intézeti orvos által is meg-

vizsgáltatnak és ennek eredményétől függ a végleges felvétel. 
Rendkívülí növendék lehet minden iparos, vagy ípa-

rossegéd, aki iparában alaposabban ki akarja magát ké-
pezni gyakorlatilag, vagy elméletileg. 

Az intézet rendes tanulói sem beíratásí, sem tandíjat 
nem fizetnek. Mühelyí bíztosíték czímén azonban minden 
tanuló 6 koronát tartozik a beíratáskor letenni, amely ösz-
szeget, hogyha kárt nem okoz, tanulmányai után visszakap. 
Ezenkívül minden tanuló a kereskedelemügyi miniszter Ur 
által legújabban létesített „Ipariskolai általános segélyalap" 
javára minden évben ÍO koronát fizet. 

Az intézettel kapcsolatban internátus és konvíktus áll 
fenn, amelyben az egyhavi teljes ellátás díja jelenleg 24 K. 



Szegénysorsu, de jó magaviseletű és szorgalmas tanulók 
részére  több egész és félösztöndíjas hely, azaz teljesen in-
gyenes vagy félíngyenes ellátás kedvezményével járó hely 
áll rendelkezésre. Az erre pályázó tanulók a fennemlített 
okiratokon kívül még szegénységi bizonyítványt ís kötele-
sek kérvényükhöz mellékelni. A fizető tanulók az ellátási 
díjat félévenként, vagy havonként előre fizetik le. 

Minden, az internátusba felvett tanuló köteles magát 
ellátni s I párnával, 3 párnahuzat és 3 ágylepedővel, azon-
kívül a szükséges fehérnemükkel: ingek, lábravalók, ha-
risnyák, vagy kapczák, zsebkendők és törülközőkkel; va-
lamint szappan, fésű, czípőfénymáz, lakatok, ruha- és 
czípőkefével. Legyen azonkívül I ünneplő és í hétköznapi 
ruhája. Az ínternátusban a tanulóknak ágy, szalmazsák és 
takaró pokrócz, továbbá szekrény és fiók áll rendelkezé-
sükre. Kívánatos paplan beszerzése ís, megfelelő huzatokkal. 

Ezenkívül minden tanuló tartozik beszerezni: erős 
vitorlavászonból készült munkaköpenyt és sapkát, jó rajz-
eszközt, fejes vonalzó és háromszögeket, rajzpapírt, írószert, 
mérővesszőt, füzeteket és tankönyveket. Mindezekre körül-
belül 25 K szükségeltetik. Rajztáblát szegénysorsu növen-
dékek használatra az intézettől kapnak. Együttes vásárlás 
esetén az utóbb említett kellékeket jobb minőségben és ol-
csóbban be lehet szerezni. E tekintetben szívesen támoga-
tást nyújt az igazgatóság, illetve a tantestület. 

A bennlakó tanulók fehérneműinek mosását vállalkozó 
végzi. A mosásdíj egész évre 20 K, amely összeg a beirat-
kozásnál, vagy félévi előleges részletekben a beiratkozásnál 
és február í-én fizetendő le. 

Minden tanuló tagja az ifjúsági Önképzőkörnek ís, 
amelyben a beíratásí díj í K, tagsági díj pedig havi 20 fil-
lér, vagyis évi 2 K 20 f. Ezzel szemben az ifjúságnak szép-
irodalmi és szakkönyvekből álló könyvtár ís rendelkezésére 
áll. Ez a 3 K 20 f-nyí összeg szintén a beiratkozásnál 
fizetendő le. 

Az igazgatóság ajánlja a felvett tanulóknak, hogy 
magukat a munkásbíztosító pénztárnál baleset és betegség 
esetére biztosítsák. 



3í 
Felkérjük a szülőket, hogy tanévközben a tanulók 

apró szükségleteinek fedezésére szánt pénzküldeményeket 
ne az ifjak, hanem az igazgatóság czimére tegyék postára. 
Pénzt egyáltalában csak az igazgatóság állal láttamozott 
kérőlevelekre küldjenek. Az összes érkező csomagokat, mi-
előtt azokat az ifjaknak kiadjuk, a czimzett tanuló jelen-
létében felbontjuk s hogyha romlott, vagy gyanús ételne-
müek találtatnak benne, azok megsemmisíttetnek. 

A felvételt kereső ifjak szüleit a tanév megnyitása 
előtt augusztus 20-íg értesitjük kérelmeik elintézéséről, ami-
dőn a fel nem vett növendékeknek okmányait visszaszár-
maztatjuk és a kedvező elintézést nyerteket pedig felhívjuk, 
hogy szeptember í—3-án, lehetőleg szülőik kíséretében, az 
intézet igazgatóságánál beiratkozás végett jelentkezzenek. 

A beíratásokat szeptember három első napján tartjuk 
meg és a tanév megnyitása szeptember 4-én lesz. 

Mindennemű egyéb felvilágosítást készséggel nyújt 

az igazgatóság. 








