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József főherczeg látogatása.
1900. junius hő 9-ike a szakiskola történetének mindenkor a legfényesebb lapját fogja képezni. E napon látogatta meg ugyanis József főherczeg 0 Fensége és magas
kisérete szakiskolánkat.
Ö Fenségét szakiskolánk igazgatója d. u. 4 óra tájban a lépcsőháznál üdvözölte, majd bemutatva a tantestületet, kíséretével együtt végig kalauzolta az összes tantermeken.
A mühelymunkálatok, a berendezés s az intézetben
talált példás rend és tisztaság Ö Fenségének és kíséretének a legnagyobb tetszését érdemelte ki; kegyesen fogadta
azt a művészi kivitelű színes engobokkal festett és egy
márványból készült szenteltvíz-tartót emlékképpen; melyet
az intézet a hódoló tisztelet és szeretet annyi bensöségével
nyújtott át Ö Fenségének.
Ö Fensége az intézet tantestületének és növendékeinek lelkes éljenzései között hagyta el az intézet falait,
azon óhajtásunktól kisérve, hogy az ég áldása legyen
minden lépésén a rajongásig szeretett főherczeg 0 Fenségének.

Hegedűs Sándor magy. kir. kereskedelemügyi
miniszter látogatása.
Igen nevezetes, jelentőségteljes nap intézetünk életében 1900. julius hó 1-eje, midőn Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter ur Ő Nagyméltósága székelyföldi
útjában Székely-Udvarhelyen kiszállva, meglátogatta iskolánkat is. Ünnepi diszt öltött e napon iskolánk külseje-belseje.
Julius hó 1-én d. e. 11 óra tájban lépett intézetünkbe
kedves nejével és leányával, továbbá kíséretével Ö Nagyméltósága.
Munkás öltönyben, a Hymnussal fogadták az intézet
növendékei Ö Nagyméltóságát. Hargita Nándor igazgató
örömteljes szivvel üdvözli Magyarország kereskedelemügyi
miniszterét s most illusztris családja és Szterényi József
miniszteri tanácsos s az egész felügyelő bizottság kiséretében. Hargita Nándor igazgató kalauzolása mellett megtekintette az intézet összes helyiségeit. A miniszternő Ö
Nagyméltóságának és kedves leányának egy-egy élő virágcsokorral, a miniszter ur Ö Excelentiájának mindkét szakon
egy-egy csinos munkadarabbal kedveskedtek az intézet
tanulói, pár szó kíséretében nyújtották át ezen önmagukban véve értéktelen munkadarabokat, a melyeknek értékét
igazán az az öröm, a hála azon érzelmei adták meg, a melyek az ifjúság arczán oly hün tükröződtek vissza.
Midőn Ö Nagyméltósága az intézetből távozott, egy
érzés hasította át szivünket, hogy ifjúságunknak szerető
atyját még máskor is üdvözölhessük intézetünk falai között.

Iparos osztályunk.
Bár sajnosan, de ki kell mondanunk, hogy a magyar társadalom u. n. felsőbb rétegei — tisztelet a kivételnek — az iparos osztálylyal szemben még máig is bizonyos feszes magatartást, hogy ne mondjam idegenkedést
tanúsítanak.
Ha iparos osztályunk lelki műveltségét tekintjük, bizonyos, hogy igen jelentékeny része nem üti meg a kellő
mértéket. S talán éppen ez emelte volna a válaszfalat, a
mely iparos osztályunk és a társadalom érintettem rétegei
közt fenn áll?
Igazságtalanok lennénk! Hisz! hogyan támadhatott
volna hazánkban egy lelkileg müveit iparos osztály, midőn
éppen az iparos pálya volt az, a melyre ki-ki minden elméleti előképzettség nélkül léphetett! S hogy ez máig is
igy van — ártalmára hazánk ipari fejlődésének, szégyenére
a 19. századnak — bizonyítja az, hogy az u. n. alsófoku
iparos tanoncziskoláinkban előkészítő osztályokról kell
gondoskodni ,az írni és olvasni nem tudók számára.
S most kérdem, ki itt a hibás, maga az iparos osztály-e,
vagy a lársadalom?
Bizonyára a társadalom, az a társadalom, a mely még
máig is a szellemileg tehetségesebb gyermekeket — csupa
előítéletből — elvonja az iparos pályától, mi több, arra éppen alkalmasoknak találja az oly ifjakat, kiknek már minden
iskolában utilapit kötöttek lábaikra, nem egyszer olyanokat,
kik még a legelemibb ismereteket sem sajátíthatták el.
Tagadhatlan az, hogy mindaddig, a mig az u. n. jobb
családok gyermekeiket az iparos pályától elvonják, általános-

ságban szólva, a mig a magyar társadalom a testben-lélekben
satnya, neveletlen gyermekeket küldi az iparos pályára,
acldig az iparos osztá'ytól lelki műveltség tekintetében vajmi
keveset várhatunk.
Napról-napra tapasztalhatjuk azt, hogy kormányunk
atyai gondoskodása nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem
iparos osztályunk szellemi és anyagi védelmére, támogatásával sietni. A serdülő iparos generáció részére, hogy a
szükséges elméleti ismereteket elsajátíthassák, hogy ki-ki
az iparához szükséges rajzkészségre tehessen szert, egymásután nyitja meg az alsófoku iparos tanoncz-iskolákat. Iparos szakiskoláiban maga látja el korszerű szakképzettséggel és lelki műveltséggel az iparos pályára
készülő ifjakat. Hogy a már meglevő, sajnosan tapasztalt
hiányokon segitsen, ezen ipari szakiskolákkal kapcsolatosan még a felnőttek részére is rendez tanfolyamokat. Kisiparunkat a hatalmas gyári iparral szemben támogatja,
védelmezi. Sorsát szivén hordozza, midőn iparczikkeinek
piaczokat teremt; midőn iparcsarnokokat állit föl, a hol a
megszorult iparos czikkét bármikor is értékesítheti.
A kormány tehát jó példával jár elöl: a társadalomnak szent kötelessége azt követni
Az iparos osztályt, anyagi és szellemi érdekeinek támogatása bizalomra, becsülésünk fokozott tevékenységre
készti. Ezt megérdemli tőlünk a kézimunka embere, a ki
reggeltől estig fáradva, arczának verejtékével rakja le a
társadalmi jóllét alapját, az a hazafias gondolkozású és
érzésű iparos osztály, mely csekély műveltség mellett is a
szeplőtelen hazaszeretetnek oly fényes jeleit mutatja, melynek humánusán érző szive nem eg^ emberbaráti intézmény létesítéséhez járult.
S a mi fő, a müveit társadalom lássa be már egyszer azt, hogy az ipar emberei, ha megfelelő szakképzettség mellett lelkileg is müveitek: az anyagi jólét sokkal
biztosabb alapját rakhatják le, mint azok a kisebbszerü
hivatalnokok, kik egész életükön át az Íróasztal mellett
görnyedve, pár száz forint fizetéssel tengetik életüket.

Czifranyomoruságnak nevezhetnök ezt az életet, melynek
ifjaink jelentékeny része ki van téve, csak azért, mert
szülőik a szurtos kéztől irtóztak; csak azért, mert annak
idejében az iparos pálya iránti hajlamot, szeretetet nem
hogy ápolták volna szivükben, hanem egyenesen elfojtották azt: az iparos pálya és annak munkásával szemben
tanúsított kicsinyléseikkel, lenézésükkel.
Bezzeg máskép gondolkozik a praktikus angol. Angliában a munkáskezet cseppel sem nézik kevesebbre a tanult főnél; az iparos pályára készülő ifjút, a felsőbb
iskolák hallgatójánál.
Ott a kézimunkát az elemi iskolától kezdve majdnem
minden iskolában a legfelsőbbig tanítják, mert ismerik a
kézimunka nevelő befolyását. Anglia müveit társadalma
szívesen adja az ifjút az iparos pályára, mert a kézimunkát a szellemivel egyrangunak tartja.
A kézimunka szeretete, a munkáskéz tisztelete meg is
termette Angliában a maga áldásait. Irigy szemmel tekinthetnek Európa többi nemzetei e nép virágzó iparára
s az ezen alapuló vagyonosodásra.
Nálunk uri ember vajmi ritkán adja gyermekét az
iparos pályára. Tudósokat akarnak mindannyiból nevelni.
Félnek, nehogy az ősök megforduljanak sírjaikban; nehogy a szent hamvak megszentségtelenitessenek, ha valamelyik unoka kalapácsot, vagy gyalut merne kezébe
venni.
Innen azután az az élet-halál harcz, a melyet a szellemi téren működő ifjaknál egy-egy jobb állás elnyerése
alkalmával tapasztalunk: kiölve lelkűkből minden önérzetet;
örökös rabszolgaságra kárhoztatva nem egyszer azokkal
szemben, kiknek kenyerüket köszönhetik. Ez már aztán
valóban igazi ok volna arra nézve, hogy az ősök unokáik
keserves élete fölött fájdalmas könyeket hullasanak!
A törekvő, szorgalmas iparos kenyere biztos; amig a
szellemi téren működő ember sokszor a legnagyobb erőfeszítés mellett is nélkülözésnek van kitéve.

Épen ezért „nincs miért többre becsülnünk azt, a ki
a feje után koplal, mint azt, a ki a két keze munkája
után tisztességesen megél/'
Vajha hazánkban is megadnék már egyszer a kézi
munkásnak a polgárjogot; ha társadalmunk érzületében,
gondolkozásában végre-valahára gyökeret verne a kézimunka tisztelete, becsülete. Innen aztán friss, uj életnedvet
meríthetne hazánk ipara: jövö fejlődéséhez, felvirágozásához.
Épen ezért a müveit magyar társadalom saját jól felfogott érdeke mellett hazafias kötelességet is teljesítene, ha
szakítva az előítéletekkel, nevelési rendszerében oda hatna,
hogy a kézi munka iránt kedvet gerjesszen a gyermeki
kebelben; ha jó példaadásával rajta lenne, hogy tiszteletre,
becsülésre szoktassa azok iránt, kiknek két keze munkája
után remélhető hazánk anyagi gyarapodása. Mert ne feledjük azt, hogy ma már valamely nemzet életíöltételei között az ipar elsőrangú tényezővé nőtte ki magát.
Ám, ha a társadalomnak meg vannak kötelességei az
iparos osztálylyal szemben, magára az iparos osztályra
nézve is hova-tovább fontosabb teendők várnak nemcsak
önmagával szemben, hanem szemben amaz iparággal is,
a melynek egyen-egyen munkásai, művelői.
Mint már említettem is az iparos embernek bizonyos
fokú műveltségre kell szert tenni, szóval el kell sajátítania
azt az általános műveltséget, melyre már emberi méltóságánál fogva is szüksége van s a mely nélkül ma már az
eke szarva melleit működő ember is alig boldogulhat.
Az általános emberi műveltség megszerzésének utja
nem is oly tövises, mint azt sokan hiszik. Csak akarni
kell! Nem kell azon téves hitben élniök, hogy a mit kis
korukban el nem sajátíthattak: azt nagy korukban sem
tanulhatják meg. A magyar ipar története fényesen igazolja
azt, hogy voltak és vannak iparosaink, a kik írni és olvasni
felnőtt K o r u k b a n tanultak meg; ám azért kitartó szorgalmukkal az általános emberi műveltség terén is tiszteletre
méltó, mondhatjuk bámulatos eredményeket értek el.

Hogy azután a magyar iparos az iparban előbbre haladott nemzetekkel lépést tarthasson, csupán a kézimunkája
nem elég. Számító ész, nemesült izlés hassa át a kéz
munkáját.
Öntsön lelket a durva anyagba, mert a müveit közönségre, ipar czikkeinek értékesítésénél csak ezen esetben
számithat.
Ám a szép eszméje csak a müveit lélekben fogamzhatik meg. Műveletlen lelkű ember művészit még soha elő
nem állithatott.
Ezen igazságot a magyar iparosnak mélyen szivébe
kell vésnie.
Ezer alkalma nyílik az életre való, törekvő iparosnak
arra, hogy a szükséges lelkimüveltséget elsajátíthassa, —
másrészről, hogy a szakmájába vágó hiányos ismereteit
pótolhassa, bővíthesse s a mi szintén igen lényeges, hogy
bizonyos fokú rajzkészségre tegyen szert.
Hazánk szakemberei, tanárai, tanitói s/ives készséggel
állanak az iparos osztály rendelkezésére valahányszor lelki
életük táplálékot keres.
A tanulás a felnőtt kórban sem szégyen. Szégyeljc
magát az, aki valamely iparágnak hívatlan, mert ahhoz nem
értő munkása.
A mennyiben jelen fejtegetésemmel öszefüggésben áll,
lássuk az újonnan szervezett állami ipari szakiskolákat.
A szép intenczió, a mely kormányunkat ezen ipari
szakiskolák felállítására indította: m egyes iparágak szakszerű, rendszeres oktatás által hazánk iparát művészi színvonalra emelni; a hazánkban az időig nem űzött iparágakat meghonosítani; másfelől, hogy ezen ipari szakiskolákból
egy olyan generáció kerüljön, a mely korszerű szakképzettség mellett a lelki műveltség tekintetében is megállhassa helyét a társadalomban.
Mily bensővé, mily áldásthozóvá tuhetnök a viszonyt
ezen ipari szakiskolák és iparos osztályunk között, ha
iparosaink belátva azoknak fontos czélját: szívvel-lélekkel
támogatnák azokat, ha ezen iskolák tanerőit megtalálva,

most hiányos elméleti ismereteiket gyarapítanák, majd a
rajzolásban és általában a szakképzettség egyéb ágaiban
is igyekeznének ama jártasságra szert tenni, a melyre
kinek-kinek saját ipara sikeres üzésében múlhatatlanul
szüksége van.
Ipari szakiskoláink szabályzatában gondoskodva van,
hogy ott, ahol kellő számú jelentkezők vannak, ezen iskolákkal kapcsolatosan a felnőttek részére is tanfolyamok
állíttassanak föl.
Kár, hogy az állam ezen jótéteményét igényben nem
veszik.
Nézetem szerint ezen tanfolyamok látogatását, legalább is az iparos segédek részére kötelezővé kellene tenni:
hisz azl csak bekötött szemmel nem nézhetjük, hogy a
korral haladni nem kivánó iparosok közönyén nemzetünk
legfontosabb, legvitalisabb érdeke szenvedjen hajótörést:
hogy még évtizedekre is szárnyát szegjük a magyar ipar
fejlődésének.
Nem mulaszthatjuk el ezúttal azt sem, hogy iparos
osztályunk figyelmét föl ne hivjuk az iparos tanonczok
sorsára. Hisz sorsuk, jövendő boldogságuk a mesterük kezében van letéve. Felelősök érette Isten és ember előtt!
Ma napság, a ki ezen serdülő ifjak életét figyelemmel
kiséri, lelkét bizonyára aggodalom tölti el, ha vájjon képesek lesznek-e annak idején megfelelni ama várakozásnak,
a melyeket nemzetünk a jövő iparosnak személyéhez füz?
Épen ezért a mesternek szent kötelessége az, hogy
a kezére bizott növendékek erkölcsi élete fölött szüntelenül
őrködjék. Szent kötelessége oda hatni, hogy a környezet
humánus bánásmódja, jó példaadása következtében tanoncza
szive-lelke napról-napra nemesedjék Legyen gondja arra,
hogy a műhely szentély legyen, melegágya azon erkölcsi
tulajdonságoknak, melyek hazánk kis népének életét majdan boldoggá tehetik, a melyek a munka emberének személyét tiszteletté, becsü'etté teszik azok előtt, a kik a földi
élet legdrágább kincséül a jellemet, az erkölcsi élet
tisztaságát tartják.

Ne tűrjék többé iparosaink műhelyében a szivet, lelket
megmételyező nemtelen beszédeket, meséket; a trágár
dalokat, a káromkodást, a helytelen, durva bánásmódot.
Száműzzék műhelyeikből az u. n. „Blaumontagok" szenyes, állatias hajlamú alakjait.
Ha az iskolától megköveteljük azt, hogy ne csak tanítson, hanem neveljen is; ha az iskola czéljait csak akkor
éri el, ha az ismeretnek a sziv a megszentelője; ugy a
műhelytől is méltán elvárhatjuk azt, hogy illemes, becsületes és erkölcsös életre szoktassa hazánk iparos ifjúságát.
A lélek tisztasága, ép ugy tükröződik vissza a kéz munkáján,
mint a verőfényes nap a víz sima tükrén.
Való az, hogy iparos tanonczaink erkölcsi életének nemesedése egykoron kitartásra fokozottabb tevékenységre sarkalja
őket, megkétszerezi erejöket; hogy a tiszta sziv fejleszti, nemesiti szép érzéküket. Ezen szép tulajdonoknak aztán áldását érezni fogja a mester; érezni fogja az ifjú és végül érezni
fogja a haza.
Tudom jól, hogy mennyi küzdés, mennyi fáradtság és
mennyi önfeláldozás árán vivható ki épen ezen serdülő korban a siker.
Ám minden egyebet feledve, azt sohasem szabad
szem elöl tévesztenünk, a mit Kölesei mondott: ,,Minden
áldozat kicsiny ahhoz képest, a mit e hazának kivánni
joga van."
Spalier József,
ipariskolai tanár.

I.

intézet története a lefolyt
Iskolai év alatt.
Mielőtt a lefolyt tanévről beszámolni kívánunk, elsőbben is
hálánkat és mélyen érzett köszönetünket fejezzük ki a nagyméltóságú kereskedelmi Miniszler Urnák intézetünk iránt legújabban
is tanúsított azon áldozatkészségeért, hogy intézetünket tetemes
költséggel kibővítette: nagy előnyére ipari szakoktatásunknak.
Az 1899—900. iskolai évvel a szakiskola fennállásának hetedik évét töltötte be. A beiratkozások szeptember hó 15-én, a
tanév kivételesen ugyan e hó 18-án nyilt meg.
A későbbi tanévmegnyilást, az intézetben folyamatban levő
építkezés okozta.
Beiratkozott 45 tanuló. Félévi vizsgálatok január 29—31-ig.
Évi vizsgák junius hó 23—25-ig. 26-tól kezdve mühelyi gyakorlat,
egész julius hóban szintén.
Junius hó 23-tól julius hó 1-éig rajzkiállitás az egész tanévben elkészített elemi mértan-, ábr. mértan-, szabadkézi-,'szakrajz
és irásrajzi rajzokból. A közönség köréből mintegy ezeren látogatták meg.
Az intézetben alkalmazott rendes tanárok, művezetők, stb.
száma:
1 igazgató-tanár.
5 rendes tanár.
4 rendes művezető.
3 hitoktató.
1 intézeti orvos.

38 egész ösztöndíjas, 3 fizető és 4 bennlakó, künnétkező
tanuló. 2 rendes iskola-szolga.
A tanszemélyzet hivalalos működésén kivül következőkkel számolunk be:
Hargita
Nándor igazgató több szobortervet és más mintázásokat készített magánosok és műhelyek részére.
Marátli
József tanár több magánfélnek agyagot vizsgált, illetve adott szakvéleményt.
PUlich
Lajos tanár több szervize- és disziárgy-tervet készített a külföldi porczellán-gyárak megrendelésére.
Harmatit
Ödön tanár „Krisztus" alakpostamentet a kereszténység 900 éves fönnállásának emlékére.
Sir oh off er Béla tanár több sirkő- és postament tervet a
műhely részére.
Spalier
Józsaf tanár irt czikkeket a Mir/i/ar
Iparoktatás
a Székely-Udvarhelyben és a Közművelőd
r s-ben .
az Erzsébet királyné emlékére rendezett ünnepélyen, valamint az
ifjúsági önképzőkör által április hő 11-én (illetve 21.) tartott iskolai ünnepélyen.
Továbbá a szakiskola tantestülete kiváló munkásságot fejtett
ki a helyben rendezett iparkíállitás rendezésén.
A művezetők szintén több szakbavágó munkát végeztek.

ifjúsági önképző kör működése.
November 26-án Harmath
Ö dön tanár védnök elnöklete alatt
alakuló gyűlést tartott.
A tisztikar következőkép alakult meg:
Elnök Boér Gyula, alelnök: Vetési Sándor, titkár: Belle
Zoltán, jegyző: Jakabfi József, pénztáros: Kauer Imre, ellenőr:
Csiszár János, gondnok: Mihály István, könyvtárosok : Macskásy
Miklós és Büchler Sándor tanulók.
A választmány tagjai: Kreschka János rendk. hallgató, Szálló
Béla, Benkő Mihály és Tunner Alajos növendékek.
Az 1899-1900. első felében Harmath Ödön tanár védnök
vezette. A kereskedelemügyi miniszter folyó évi 2431. számú magas rendeletével II. félévtől kezdve Spaller József, mint az elméleti
tantárgyak tanára vetteát a vezetést, mely magas rendelettel egyidejűleg
a kereskedelemügyi miniszter ur ő nagyméltósága Harmath Ödön
tanárnak elismerését fejezi ki az „Önképzőkör" eddigi vezetéséért.
Az 1899—900. tanévben összesen 9 rendes gyűlés tartatott
a melynek tárgyát különféle felolvasások, szavalatok és müolvasás
képezték. Az önképzőkört üléseken a szereplők nagyobb része jól
állotta meg helyét.
Általában elmondhatjuk, hogy önképző körünk a kitűzött czélt
minden tekintetben igyekezett megközelíteni, az önképzési vágyat,
a tanítási kedvet nagyban fokozta.
Nem hagyhatjuk emlités nélkül itt azokat a szépen sikerült
ünnepélyeket sem, amelyeket az önképző kör rendezett.
Folyó évi márczius hó 5-én Vig Albert ipar oktatási főigazgató intézetünket meglátogatva, a szeretve tisztelt főigazgatót ked-

ves kis háziünnepélylyel lepte meg. A mi szívből jön, az szívbe
megy. Bizonyítja az, hogy főigazgatónk könnyezve mondott köszönetet a hála ily szép megnyilatkozásáért.
Márczius 15-ének nagy napját is megünnepelte ifjúsági „önképző kör"-ünk, megünnepelte házilag, csendben: az ifjü sziv
lelkesedésével, szeplőtelen hazaszeretettel.
Az 1848-iki törvények szentesítésének emlékére rendezett
ünnepély nyilvános volt. Számos érdeklődő közönség gyűlt össze,
hogy e munkás kis nép által rendezett ünnepélyen részt vegyen. A
gazdagon összeállított, teljesen alkalomszerű programm minden
egyes pontja kitűnően sikerült. Meggyőződhetett a közönség, hogy
ez az iparos nemzedék nem csak mesterséget tanul az intézet
falai között, mely részére tisztességes megélhetést biztosit, hanem
lelkét is műveli, hogy aztán annál hivatottabb munkása legyen az
általa választott iparnak, mondjuk annál tiszteltebb tagja legyen a
társadalomnak.

Nagy a reményünk, hogy, ha az ifjúsági „önképző köru a
megkezdett uton halad, törekvését Isten áldása fogja kisérni.
Egészségügy.
Az intézet egészségügyi viszonyai a tanszemé
zetre vonatkozólag, a lefolyt tanév alatt nem mondható kedvezőnek, amennyiben a tanszemélyzet nagyobb része gyakran és súlyosan beteg volt; a tanulók között pedig egy-egy súlyos betegségen
kivül csakis enyhébb, kisebb betegségek fordultak elő.
Az intézeti orvos által „az első segély nyújtás és a közegészségtan fogalmáról"* több szabad előadás tartatott.
Pénzsegélyek: a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara
200—200 kor. egy-egy első éves tanulónak, Udvarhelymegyei Takarékpénztár 140 korona szintén egy szorgalmalmas tanuló részére,
Székelyegyleti Takarékpénztár „Önképző Köri nek 40 koronát adományozott. Nem mulaszthatjuk el ezen a helyen is a nemes adományokért hálás köszönetünket kifejezni. Az év folyamán az intézetet több ízben hivatalosan is látogatták. Nevezetesen Vig Albert
iparokt. főigazgató, Petrich Lajos felső szakiskolai tanár, mint az
orsz. iparoktatási tanács kiküldött tagja látogatta meg az iskolát és
ezalatt behatóan szemügyre vette az elméleti és gyakorlati oktatás
minden ágát. Winkler János miniszteri számtiszt, Bérezik István

miniszteri számvizsgáló, végül számos látogató vendége volt az
intézetnek.
József főherczeg ő fensége és Hegedűs Sándor kereskedelmi
miniszter magas látogatásáról más helyen számolunk be.
A tantestületben
e tanévben következő változás történt: Spal
József uj rendes tanár a közismereti tárgyak tanítására Zalathnáról
helyeztetett el. Ugyanennek az évnek folyamán való előléptetése.
Hargita Nándor igazgató internátusi felügyelőnek, Huber Antal
internátusi segéd-felügyelőnek neveztetett ki. Janecek József művezető véglegesítése és SO.frt jutalomdíj, Halbich Jakab művezető
előléptetése. A párisi nemzetközi kiállítás tanulmányozására Hargita Nándor igazgató és Janecek József művezető küldettek ki. Nesnera Aladár, aradi szakiskolai igazgató 25 éves jubileumán Hargita
Nándor igazgató és Harmalh Ödön tanár képviselte az iskolát.
A tantestület a lefolyt tanévben 10 rendes és 2 rendkívüli
ülést tartott, mely ülésben a tanügyre vonatkozó dolgok tárgyaltattak.
A párisi nemzetközi kiállításon az intézet számos nagyobb
és kisebb tárgyakkal részt vett.

Miniszteri rendeletek.
Az ügyirat
száma
és kelte

Az ügyirat tárgya

45725
IX|99.

Hivatalos használatban levő összes papirnemüekről minta küldendő be.

4231
ein. 99.

Körrendelet a katonai kötelezettségnek teljesítése
végett bevonuló államtisztviselők tárgyában.

4548
ein.

Állami tisztviselő fiárváinak engedélyezett nevelési járuléka beszüntetendő-e avagy nem ?

ad
42335
IX.

Az Erdólyrészi Kárpát-Egyesület, a Néprajzi muzeum keretében, mintagyüjteményt állit össze és díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

60246
IX.

Iparszakiskolát végzett tanulók védkötelezettségéről
szóló rendelet.

5311
ein.
1899.

A magyar Agrár és Járadékbank Részvénytársaság
által kibocsátott 4 és fél °/0-kal kamatozó záloglevelekről értesít.

72707
1X2.

A népfelkelési tettleges szolgálat alól való ideiglenes felmentés tárgyában.

Háború esetén polgári alkalmazásukban megha4835
ein. 1895 gyandó egyének tárgyában.
5676
A tényleges katonai szolgálatra bevonuló állami
ein. 1899 tisztviselők ügyében.
48781
IX. 1899

Iparoktatási intézetek portómentességéről értesítve.

75829
IX.

Tanári minőségben töltött szolgálati idő arányosítás számítása ügyében.

79213
IX.

A korona értékben való kötelező számítás behozataláról szóló rendelet.

—
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Az ügyirat
száma
és kelte

Az ügyirat tárgya

79695
JX.

Ipariskolai tanulók, ha a póttartalékba soroztattak
be, az iskolai szünidőkben képeztessenek ki.

37059
IX.

Az 1900. évi költségvetés jóváhagyásáról értesítve.

82620
IX.

A bélyegjegyek felülbélyegzésére szolgáló időjelző
tárgyában.

4267
IX.

Ipari- és más terménybeli szükségleteinek beszerzéséről szóló rendelet.

14402
IX.

Az ipari szakiskolák végzett tanulói katonai szolgálatuk alkalmával lehetőleg mesterségük körében alkalmaztatásáról szóló rendelet.

*

%

felügyelő bizottság névjegy*
zeke.
Hollaki Arthur elnök: Udvarhelymegye főispánja (keresk. miniszter részéről), Sándor Mózes kir. tanácsos, tanfelügyelő: alelnök
Udvarhelymegye részéről, Hargita Nándor igazgató, előadó : hiv.-ból a
kereskedelmi miniszter részéről, Dr Török Albert nyug. főispán
f. b. tag a kereskedelmi miniszter részéről, Diémár Károly kir.
ügyész f. b. tag a kereskedelmi miniszter részéről, Solymossy Endre
ev. ref. coll. tanár f. b. tag a kereskedelmi miniszter részéről, Dr
Kassay Albert orvos f. b. tag Udvarhely város részéről, gróf Lázár
Ádám megyei főjegyző f. b. tag Udvarhelymegye részéről, Demeter Dénes helyettes polgármester f. b. tag Udvarhely város részéről, GyertyáníTy Gábor vaskereskedő f. b. tag a marosvásárhelyi
kereskedelmi és iparkamara részéről, Bartók István lakatosmester
f. ü. b. tag a kereskedelmi miniszter részéről, Pillich Lajos tanár,
jegyző hivatalból.
A lefolyt tanévben a felügyelő bizottság 5 rendes és egy
alakuló ülést tartott, melyen az intézet fontosabb ügyeit tárgyalta.
Figyelemmel kisérték havonkint a tagok felváltva a tanitás rendjét, az ifjúság magaviseletéi, az együttlakást, convictust stb.

A tanszemélyzet névjegyzéke.

Hargita
Nándor igazgató-tanár, szobrász, az iparművészeti
társulat és az orsz. középisk. tanáregyesület rendes tagja, megyei
iparfejlesztő bizottsági tag stb.
Tanította a III., IV. évfolyamban a szabadkézi rajzot heti
6—6 órában. A felügyelőbizottság előadója, az ifj önképző-kör
tb. elnöke. Heti óraszáma első és harmadik félévben 12 óra.
Ilarmatli
Ödön mintázó tanár, az iparművészeti társulat, a
képzőművészeti társulat, az orsz. középiskolai tanáregyesület, az
erdélyrészi Kárpát egyesület, a term. tudományos társaság rendes
tagja, a tanári könyvtár könyvtárosa, a IV. osztály főnöke, tanította
a mintázást az I, IV. évfolyamon heti 6—6 órában. Heti óraszáma
első és második félévben 24 óia.
Maráth
József szakiskolai tanár, az iparművészeti társulat és
az orsz. középiskolai tanáregyesület rendes tagja, intézeti számadó. a. II. osztály főnöke.
Tanított az I. évfolyamon heti 2 órán elemi mértant; 4
órában elemi mértani rajzot és 1 órában szép irást; a III. és IV.
évfolyamban heti 2—2 órán át agyagipari technológiát; a II. évfolyamon heti 2 órán át a vegy- és ásványtant; vegytani gyakorlatot a III. és IV. évfolyambeli tanulókkal heti 4—4 órán át irásrajzot a III. évben heti 1 órán. Heti óraszáma első félévben 20,
másodikban 22 óra.
Pillich
Lajos szakiskolai tanár, az orsz. középiskolai tanáregyesület rendes tagja. Tanitolta az 1. és 11. évfolyamon a szabadkézi rajzot heti 6—6 órában; tanította a mühelyi gyakortalokhoz
tartozó agyagipari festést a III. évfolyamnál heti 2 órán; a IV. évfolyamnál heti 4 órában, továbbá mind a négy évfolyamon vezette
az agyagipari műhelyt; a III. osztály főnöke. Hetióra száma az első
és másod félévben 18 óra.

Strohoffer
Béla szakiskolai tanár tanította a III. és IV. é
folyamon a leiró épités-alaktant heti 2—2 órában ; a III. évfolyamon a kőipari technológiát heti 2 órában ; a II. évfolyamon ábrázoló mértant heti 2 órában és ábrázoló mértani rajzot heti 4 órában ;
a kőipari szakrajzot a III. és IV. évfolyamon, továbbá vezette mind
a négy évfolyamon a kőipari műhelyt, az I. osztály főnöke.
Heti óraszáma első és második félévben 18 óra.
Spaller
József szakiskolai tanár, az orsz. középiskolai tanáregyesület tagja, a székelyudvarhelyi községi hitelszövetkezet igazgatósági tagja, elnökhelyettese, a bőripar szövetkezet felügyelőbizottságának elnöke. Tanította az I —IV. évfolyamokon a magyar
nyelvet heti 6 órában ; a számtant az I—IV. évfolyamokon heti 8
órában; a természettant az első évfolyamon heti 2 órán; az első
félévben vegy- és ásványtant, második évfolyamon heti 2 órán és
szépírást az első évfolyamon heti 1 órán. Az ifjúsági önképző-kör
vezetője. Tanította az ifjúságot szabad időben énekre. Tantestületi
jegyző.
Heti óraszáma első félévben 21, második félévben 18 óra.

Hitoktatók:
György
Lázár róm. kath. lelkész; tanította heti 2 órán át a
vallástant.
Kállai
Farencz ev, ref. lelkész; tanította heti 2 órán át a
vailáslant.
Vári
Albert unitánius lelkész; tanította heti 1 órán át a
vallástant.

Művezetők:
Janccek
József kőipari művezető; vezette az I. és IV. évfolyamot.
Huber
Antal kőipari művezető ; vezette a II. és III. évfolyamot.
Kobori
Ferencz agyagipari művezető; vezette a korongolási,
égetési és kályha készítési munkálatokat.
Halbich
Jakab agyagipari művezető; vezette a korongolási,
égetési és kályhamunkálatokat; valamint a forma-öntést a III. és
IV. évfolyamon.

-
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Intézeti orvos:

Dr Kassay
Albert városi tiszti orvos, mint intézeti orvos az
összes tanulókat kezelte.
Iroda:

Hargita

Nándor igazgató, iroda főnök.
Iskolaszolgák :

Likmán

\

Ignácz és Jakab

Albert.

Az 1899—900. tanévben bevégzett tananyag.
I-

é vf

oly

a

m..

1. M
a
g
y
a
r nyelv.
a) A magyarnyelv és helyesírás: gyakorlati alapon; az irály
fogalma felosztása és kellékei. A levél különböző fajai.
b) Olvasmány az ipar köréből s kivált a magyar történelemből.
Müolvasás; egy pár költemény könyv nélkül. Mindkét félévben heti
2 órán tanította:
Spaller

József,

tanár.

2. Számtan.
Tizes számrendszerben. Egész, közönséges és tizedes tört számok leírása, kiolvasása. Méterrendszer, hosszterület, ür- és az időmértékeknek ismertetése. Nevezetlen és nevezett egész, közönséges
és tizes törtszámokkal a négy alapmivelet. Közönséges törtalakok
tizedesben és viszont kifejezve: kamatszámítás, négyzet- és köbre
emelés. Minkét félévben heti 3 órán tanította:
Spaller

József\

tanár

3. Mértan.
A méter rendszer hosszmértékci: a sík mértan alaptételei,
szögek mérése, miveletek egyenesekkel és szögekkel. Háromszög,
négyszög és sok szögek. A kör körbe és körülirt sok szögek. A
tojás idom. Csigavonal. Ellipsis. Terület számítás. Hasonló és egybevágó idomok szerkesztése. Symmetria. Testmértan, hasáb gula
tenger, kup idom ismertetése; felszínének, köbtartalmának kiszámítása. Mindkét félévben heti két órán tanította:
Marátli

József

tanár.

4. Mértani rajz.
A szögek szerkesztése. Müveletek szögekkel. A síkidomok,
kör tojásidom, csigavonal, ellipsis és parabola szerkesztése.
Mértani sikdiszitmények. Egyszerű testek adanametrikus ábrázolása, árnyékolása.
Mindkét félévben heti 4 órán tanította:

Maráth

József\

tan

5. Természettan.
A testek közös tulajdonságai. Anyag szerkezete. A testek
mozgása. A szabad esés. A munka és a gépek. A folyadékok. A
légnemű testekről. A melegségről. A tágulás, fagyás, olvadás, elgőzölgés és cseppe^ülés. A keverék, oldat és vegyület magyarázata. A víz és levegő alkotó részei és anrak tulajdonságai; az
oxigén és égés. Az oxidálás és rozsdálás.
Mindkét félévben heti 2 órán tanította:

Spaller

József

tanár

6. Szabadkézi rajz.
A szabadkézi rajzban való általános bevezetés. Táblai előrajzolás, mintalapok, fali minták és dróttestek után való rajzolás
irónnal és szinezés.
Mindkét félévben heti 6 órán tanította:

Piltich

Lajos , tanár.

7. Mintázás.
Egyszerű elemi alakok fősz-modellek után.
Mindkét félévben heti 6 órán tanította:

Ilarmath

Ödön , tanár.

8. Szépírás.
Folyó- és rondirás.
Tanította heti 1 órán első félévben:

Spaller
Második félévben:

József

tanár.

II.

é vf

olya

m.

1. M
a
g
y
a
r
n
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Üzleti levelek és fontosabb polgári ügyiratok.
Olvasmány az ipar körébe vágó dolgokról, müolvasás; néhány
vers könyv nélkül.
Mindkét félévben heti 2 órán tanitotta:
Spalier

József,

tanár.

2. Számtan.
Számolási előnyök: rövidített szorzás és osztás. Négyzetre
emelés, gyökvonás ; egyszerű és összetett aránylatok, alkalmazva a
kő- és agyagiparhoz szükséges példákon, Pénzátszámitások: a honi,
franczia és német pénzrendszerek, illetőleg pénznemeknek magyar
korona értékre való átszámítás.
Mindkét félévben heti 2 órán tanitotta:
Spaller

József\

taná

3. Ábrázold mértan.
A vetítés fogalma. Derékszögű vetítés két képsikon. Három
képsík. Különböző tételek egyenesek és idomok vetítéséről. Csavarvonalak vetítése. Egyszerűbb geometriai testek izametrikus és derékszögű vetülete. Testcsoportok izametrikus képe. Árnyéktan saját és
vetett árnyék. Távlattan. Távlati kép szerkesztése derékszögű vetületből, eltűnési pontok segélyével combinált módszer. Távlati árnyék szerkesztése. Testcsoportok, oszlopok, emlékkövek stb. tárlati
képének szerkesztése természet után.
Mindkét félévben heti 2 elméleti és 4 rajzi órán tanította-'
Strohoff

er Béla,

4. Szabadkézi rajz.
Várdai-féle lap- és faliminták, valamint drót- és gypstestek
utáni rajzoltatás irón és tussal, egyes lapok színezve.
Mindkét félévben heti 6 órán tanitotta:

tanár

5. Mintázás.
Mintázás agyag- és viaszkban, egyszerű díszítésű gypsminták
után a tanulók tehetsége szerint.
Mindkét félévben heti 6 órán tanította:
Harmath

Ödön , tanár.

6 Vegy- és ásványtan.
A fontosabb elemek, u. m.: oxigén, hidrogén, nitrogén, chlor,
brom, jod, flour, carbon, kén, phosphor, arzén, magnézium, bárium,
strantium, aluminium, chrom, kobalt, horgany, ón, ólom, réz, vas'
mangan, urán, antimon, higany, bismuth, arany, ezüst, platina és
ezek leggyakrabban előforduló vegyületeinek megismertetése. A
vegytannal kapcsolatosan a nevezetesebb ásványok is megismertettek.
Az első félévben heti 2 órán tanította:
Spaller

József\

taná

*
József\

< *. *
taná

A második félévben ugyancsak heti 2 órán át:

1

•

*

Marátli

III.
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v
l.
a) Az ipariörvény legfontosabb részének ismertetése.
b) Olvasmányok az ipar és a történelem köréből.
Üzleti levelek és polgári ügyiratok gyakorlása.
Mindkét félévben heti 1 órán át tanította:
Spaller

József

2. Számtan.
Négyzet- és köbszámitás. Mértani testek és különféle edények felületének és köbtartalmának kiszámítása. Költségszámítás.
Mindkét félévben heti 2 órán át tanította:

tanár.

3. Szabadkézi rajz.
Tanmenetben fokozatosan összeállított testek (Fősz öntvények) természet után való gypsminták rajzolása. Tömeges rajzolás.
Árnyékolt ornamentek; kezelés: szénnel, felrajzolva irónnal, krétával és tollal kidolgozva.
Mindkét félévben heti 6 órán át tanította:
Hargita

Nándor

, igazgató.

4. Kőipari technologia.
Általános ismeretek. Kőzetek geológiai alakulása, faragható
kövek ismertetése. Rétegek. Bányászás. A kő megmunkálásához
való szerszámok és gépek. Kőragaszok. Fősz használata. Csiszolás,
fényezés és aranyozás.
Mindkét félévben heti két órán át tanitotta:
Strohoffer

Bcla,

tanár.

5. Agyagipari technologia.
Az agyagipar rövid története. Az agyagiparban alkalmazott
nyers anyagok minősége és tulajdonsága. Az agyagnak fő- vagy
normál alkatrészei, mellék alkatrészei, vagy idegen anyagok, soványító, olvadó, mázképző és festőanyagok. A nyersanyagok nyerése
és előkészítése, az agyagkeverék előállítása, az agyag feldolgozása,
az agyagáruk szárítása és égetése. A máz előállítása és mázolása.
A leggyakrabban használt munkagépek és készülékek (rajzokban
való) megismertetése.
Mindkét félévben heti 2 órán át tanitotta:
Maroth

József

tanár.

6. leiró, építési és alaktan.
(Kőipari

szalc.)

Általános ismeretek. Görög és római építészeti jelképes részletek. I. M. W. Mauch: „Die architektonischen Ordnungen der
Griechen u. Römer" felmérései után. Dór, jón, korinthusi oszlop-

rendek. Ajtók, ablakok, tetőzet, belső elrendezés és szerkezettan
alapismeretei történet áttekintés.
Minkét félévben heti 2 órán át tanította:

Slrohoffer

Béla , taná

7. Mintázás.
Egyszerű és komplikáltabb diszitési alakzatok mintázása, fősz
modellek és lapminták után agyag és viaszban. Gypsz és enyvformázás.
Mindkét félévben heti 6 órán át tanította :

Harmath

Ödön , tanár.

8. Irásrajz.
Római számok és betűk. Vázbetűk. Góth betűk. Rondirás.
Ó-Frankbetük. Arabsszámok és újkori góth Írásnak való megrajzolásu szerkesztéssel, fali minták után.
Mindkét félévben heti 1 órán át tanította :

Marátli
9.

József\

tan

S z a k r a j z.
(Kőipari

szak.)

(Alaktani és kőmetszési gyakorlatok.) Egyszerű boltív szerkesztéssel párkányok, őv- és főpárkányok, consolok, pillérek, erkélyek, lépcsők, portálok, homlokzatok, egyszerűbb és díszesebb sírkövek szakkönyvek után, oszlopok, ballustradeok stb.
Mindkét félévben heti 6 órán át tanította:

Strohoffer

Béla , tanár

10. Vegytani gyakorlat.
Az agyagnak empirikus uton való megvizsgálása. Agyagkeverékek, különböző szinü engobok cs mázok előállítása, Valamint
ezeknek gyakorlati alkalmazása.
Mindkét félévben heti 4 órán át tanította:

évfolya m..

l. M
a
g
y
a
r nyelv.
A három előbbi év tananyagának ismétlése és az ipar körébe
vágó olvasmányok alapján a müolvasás gyakorlása.
Mindkét félévben heti 1 órán át tanitotta:
Spalier
József\

ta

2. Számtan.

A három évfolyamon tanultak ismétlése. Mindkét félévben
heti 1 órán át tanitotta:
Spalier
József
, taná

3. Könyvvitel.
A könyvvezetésről általában. Adós és hilelező fogalma. A
számlák különböző nemei. Kereskedelmi könyvek s a rájokvonatkozó
törvényes határozatok.
Leltár, pénztárkönyv, napló és főkönyv berendezése és vezetése. A segédkönyvek közül a rovanyzók (áru, nyers anyag, küldemény és intézvény rovanyzó) megrendelési, lejárati, másolati munkakönyv ism- rtetésc. Leltár és mérleg készítés. A főkönyvi számlák
lezárása. Egy hóra szóló üzletterv' kidolgozása, a lényeges és segédkönyvekben. Saját és idegen váltó. A váltó ismertetése.
Mindkét félévben heti 2 órán át tanitotta:

Spalier

József\

ta

4. Szabadkézi rajz.
Szakkönyvek utáni minták rajzolása irónnal, tussal, creonnal,
szénnel, valamint festékkel. Gyps minta utáni rajzolás. Fejek (mellszobrok) rajzolása. Természet utáni rajzolás, különös tekintettel a
kő- illetve agyagipar körében előforduló alakokra a növendékek
iparága szerint.
Miodkét félévben heti 6 órán át tanitotta:

Hargita

Nándor

, igazgató

5. Szakrajz.
(Kőipari

szak.)

Szökőkutak, sírkövek, kandallók stb. rajzolása. Boltozatok,
lépcsők metszetekkel és részletezéssel: Oszlop rendek, Góthikus
boltívek, díszesebb portáleok. Természet utáni rajzolás, sírkövek és
egyéb építési részletek vázlatkönyvekben, ballustradeok különböző
stylmagyarázattal. Góthikus diszcsucsok stb.
Mindkét félében heti 6 órán át tanította:

Stróhoffer

Béla , taná

6. Mintázás.
Rajzok és fényképek utáni mintázás. Gyakorlati értékű mintázások a tanulók iparága szerint a növéndékek tehetségéhez mér"
ten. Figurális másolatok agyagban. Tervezések. A mintázás tanításával kapcsolatosan a styl formák magyarázata. Gyps és enyvformázás.
Mindkét félévben heti 6 órán át tanította:

Harmath

Ödön , tanár.

8. Agyagipari technologia.
Különleges keramia: a tégla, terracotta, alapcsövek, tűzálló
agyag áruk (közönséges fazekas edények) svájczi majolika, kőedény,
finom és durva kőagyag áru, az olasz majolica ; porczellán agyagáruk megismertetése. A különleges agyagárukra alkalmazott mázak
festékeinek összetétele és kiégetése.
Az előbbiekben említett áruk előállítása körül gyakrabban
használt gépek és eszközök (rajzok által, való) megismertetése. Különféle cserépkályha és kandallók belszerkezetének megismertetése,
különös tekintettel a különböző festőanyagokra.
Mindkét félévben heti 2 órában tanította:

9. Leíró építés és alaktan.
A görög-római formák tovább fejlődése a byzanci román,
góth átmeneti, Got, továbbá a renaiszance és a bárok stylben.
Beosztás : általános elrendezés, oszlop, pillér, párkány, kapuajtó, ablak, orom, boltozás, gyámivek. Szerkezet. Történeti áttekintés.
Mindkét félévben heti 2 órán át tanitotta:

Str

hoffer

Béla , taná

IV.

A rijühelyi oktatásban elért
eredmény.
a) Kőipari szak I—IV. évfolyamig fokozatos tanmenetszerü
beosztásban építészeti részletek faragása homok és mészkőből,
trachitból, márványból.
A párisi kiállításra szánt önálló munkák; egy márványkandalló készült Törk Ernő építész terve után. Több nagyobbszafrásu megrendelt sírkő Strohoffer Béla tanár és Hargita Nándor tervei után, egy kőpad Janecek József művezető terve után,
egy kőasztal Huber Antal művezető terve után.
Ezen szakosztály a lefolyt tanévben az emiitetteken kivül
több megrendelést teljesített
b) Agyagipari szak 1. évf. tanmenet szerint korongolási gyakorlatok. Egyszerűbb használati edények korongolása. Egyszerűbb
lapok és hamutartók stb. formázása.
II. évf. Használati edények, egyszerűbb görög és római
edényalakoknak kész minta utáni korongolása. formázása és esztergályozása, színes agyagpéppel (engobe) való öntés. Kályha"
csempék és kisebb terracotta tárgyak stb. formázása.
III. évf. Diszebb edények, görögés római edények korongolása és esztergályozása, minta és rajz után, engobe öntés. Előformázást és bevonást igénylő csempék, párkányok és díszesebb
terracották formázása s azoknak mázolása és égetése. Gypsöntési
műveletek: egyszerűbb formák öntése és sokszorosítása, esztergályozás, sablonok készítése. Agyagipari festés heti 2 órában.
IV. évf. Díszesebb edények, tálak, görög és római edényalakok korongolása és esztergályozása rajz után. Nagyobb kerli-

vázák és edények formázása, kályharészek formázása és szabása,
azoknak mázolása, égetése és felállítása.
Gypsforma öntési müveletek: összetett darab formák öntése
és berendezése a kívánt sokszorosításnak megfelelöleg. Minták
öntése és esztergályozása rajz után. Sablonok. Agyagipari festés
heti 4 órán.
Ezen szakosztály a lefolyt tanévben több megrendelést teljesített, raktárra és a párisi kiállításra küldött tárgyakon dolgozott.
1899. évben beszerzett anyagok értéke 4609 kor. 44 fill., a
fogyasztott anyagok értéke 4535 kor. és 6 fúl., a készült áruk
értéke 4334 kor. és 40 fill.
Az eladott áruk értéke 409 korona és 90 fillér.

V.

OST é TT

Vallás és illetőség

Első
Bedő Vincze
2 Gagyi Ferencz
í

3 Miklós Dénes

osztály.

ev. ref. lelkész
16 ev. ref. Petek
napszámos
13 ev. ref. Körispat.
róm kath.
földész.
16
Bogárfalva

4 Molnár Péter

14

5 Tunner Alajos

16

6 Zonda István

15

ev. ref.
Magy.-Hermány
róm. kath.
Nagy-Becskerek
róm. kath.
Kézdi-Polyán

Második
í

Adorján István

Szülők
foglalkozása

Általános
osztályzat

I

Kőipari szak.
Életkor

Sorszám 1

A tanulók névjegyzéke.

3
2!
2j

hatósági erdőőr

2I

kőfaragó mest.

1

anyja földmivelő

2

osztály.

15 ev. ref. Héjasfalva ev-. ref. lelkész
róm. kath.
B.-Magócs

2

2 Bach József

14

3 Benkő Mihály
4 Büchler Sándor

16 ev. ref. Betfalva
földmives
18 róm. kath. Illava asztalos mester

2

5 Végh Arthur

14 unit. Tordátfalva

földmives

2

kőfaragó

2

6 Wolkán János

17

róm. kath,
Kémetóvár

Harmadik

postamester

róm. kath.
Ötvöskop.
Somogym. ev. ref.
Szent-Erzsébet

államvasuti
állomás előljáró

2

irnok

2

15

2 Jakabfy József

18

3 Krisán Miklós

16 gör. kath. Alsó-jára anyja házicseléd

4 Mihály István

17

5 Soós Kálmán
5 Szálló Béla

1

osztály.

Bolla Zoltán

í

3

róm. kath.
Kézdi-Polyán

2

földmives

2

17 ev. ref. Fiátfalva

ev. ref. lelkész

2

17 r. kath. Kézdi-Po'yán

földmives

O
u >

Vallás és illetőség

Negyedik
í

Boér Gyula

Szülők
foglalkozása

Általános
osztályzat

v

Életkor

Sorszám |

IT é

osztály.

18 róm. kath. Gyéres
ev. ref.
Sz.-Keresztur
róm. kath.
Miklósfalva
róm. kath.
Farkaslaka
róm. kath.
Sz.-Keresztur

2 Belle Zoltán

18

3 Csont Lázár

18

4 Fancsali Bálindt

18

5 Macskássy M. K.

18

6 Szüts Gyula

18 cv. ref. Antalfalva

pályafelvigyázó

1

áll. képezd, tanitó

2

földmives

2

anyja földmivelő

2

mészáros

2

irodaigazdató

2

v

szak.
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Első

Szülők
foglalkozása

Altalános
osztályzat

IST é

Életkor 1

Sorszám 1

b) A g y a g i p a r i

osztály.
róm. kath.
Maros-Uivár

í

Borbély János

12

2

Imre Lajos

13 ev. ref. Muzsna
unitárius
Firtos-Váralja

bánya-őr

2

főldmivelő

3

tanitó

3

3 József Dezső

14

4 Kovács Albert

14 unitárius Muzsna

máv. pályaőr

2:

5 Nemes Mózes

15 unitárius Kadács

főldmivelő

2

6 Szabó Bálint

13 róm. kath. Dálya

földmives

kimaradt

7 Weiner Marczel

Második
í

Balázs Imre

2 Hodgyai József

15

osztály.

ev. ref.
Fehéregyháza

15 ev. ref. Miklósfalva

3 József Jenő

15

4 Kárász Mihály

15

unitárius
Firtos-Váralja
rom. kath.
Szt.-Mihály

5 Lukácsfy Zsigmond

ki

Harmadik
í

Csiszér János

2 Kiss Károly
3 Lakatos Sándor

2 |

17

3

földmives

2

tanitó

2

ispán

2

maradt

osztály.

róm. kath.
Héjasfalva

16 ev. ref. Héjasfalva
17

szabómester

róm. kath.
Malomfalva

vasúti pályaőr

2

vasúti pályaőr

2

főldmivelő

2'

o

Szülök
foglalkozása
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Altalános
osztályzat
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Életkora 1

a

-tS
*eöJ

osztály.

rom. kath.
Krzaébetváros
ev. ref.
H.-Szt.-Márton

anyja napszámos
csel d

2

irnok

2

l Bartha Pál

17

2 Gáspár Károly

18

3 Koncz Imre

15 unitár. Kis-Solymos anyja földmivelő

2

4 Kreschka János

19 rom. kath. Bonyhád kályh »s mester

1

5 László József

18

anyja földmivelő

2

földmives

1

: 6 Vetési Sándor

ev. ref. Bögöz

19 ev. ref. Rugonfalva

Jutalmat nyertek:
I. osztály: Tunncr
Alajos az elméletben kifejtett szorgalmáért
és gyakorlati ügyességéért.
II. osztály: JBenJcó
Mihály az elméletben kifejtett szorgalmáért
és kiváló gyakorlati ügyességéért, Hodgyai
József gyakorlati ügyességéért.
III. osztály: Kiss
Károly kiváló gyakorlati ügyességéért.
IV. osztály: Csont Lázár kiváló gyakorlati ügyességéért, László
József kiváló gyakorlati ügyességéért.

_ =2 -A

intézetben Végzett tanulóknak a gyakorlatban Való alkal*
mazása.
1898|99. iskolai évben végzett tanulók foglalkozásának kimutatása.
1. Karda Károly köiparos Hausman S. Budapest.
2. László Lőrincz
„
Nagy Testvérek Kolozsvárt.
3. Muszták Ferencz
„
Hausman S. Budapest.
4. Nagy Géza
„
Ney Ede Budapest.
5. Siklódy Lőrincz
„
Iparm. tanoda növ. Budapest.
6. Simó Benjamin
„
Hausman S. Budapest.
7. Farkas József agyagiparos Ugrón G.-féle gyár Betlenf.
8. Kiss Szilárd
„
„
„
„
»
9. Nemes Mózes
„
Kályhagyár Brassó.
10. Kolcsár Béla
»
„
Kolozsvár.
11. Sófalvi Sándor
„
„
N-Szeben.
12. Szokovits Gyula
„
„
Brassó.
Az intézet fennállása óta 332 rendes és 9 rendkívüli tanuló
vétetett fel; ezek közül 54 végezte be tanulmányait. Az összes
felvett tanulók közül tudomásunk szerint 17 lépett más pályára, 2
meghalt, a többi mind a választott pályán maradt.

VII.

Statistikai kimutatás.
Blsó évfolyam.
NJSl
t-t
o
7

.

N é v

cn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bedő Vineze
Borbély János
Tunner Alajos
Gagyi Ferencz
Imre Lajos
Kovács Albert
Molnár Péter
Miklós Dénes
Nemes Mózes
Szabó Bálint
Weiner Marczel
Zonda István

í-i
o
o
«
16
12
16
13
13
14
14
16
15
13
15

Előképzettség
11. középisk. oszt.
VI. elemi oszt.
IV. polgári oszt.
4 elemi és f. v. v.
VI. elemi oszt.
VI. „
II. gymnasium.
VI. elemi oszt.
VI. „
VI. „
Kimaradt.
II. középisk. oszt.

a) Beíratott:

1. A kőipari szakon 24 rendes.
2. Az agyagip. szakon 20 „
3. Rendkivüli . . .
t
Összesen: 45.
b) Nemzetiség

1. Magyar
2. Oláh
3. Olasz

szerint

43
1
1
Összesen . . 45

:

|

— 40

—

c) Vallás szerint:
1.
2.
3.
4.
5.

Róm. kath. .
Ev. ref.
.. .
. .
Unitárius . .
Görög kath. .
.
Izraelita . .
összesen .

. 19
. 18
6
. 1
. 1
. 45

d) Születési év szerint :
o tanuló.
10 »
7 »
. 7 »
9 »
6 »
. 4
Összesen 45 tanuló.

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

e) Évközben
f)

kimaradt

A tanév

végén

: 2 rendes tanuló.

volt:

a kőipari szakon
. 24
Az agyagipari szakon 19
Összesen 43 tanuló.

/

intézet 1899-ik évi tényleges
fentartási költsége.
Személyi járandóságok:
28174 kor
Dologi kiadások:
20816 „
7
Ösztöndijak:
080 „
Összesen: 56071 kor

— fill.
— „
— »
- fill.

Az intézet bevételei. Hozzájárulások.
Dávid A. Mózes-féle alapítvány
750 kor — fill.
Marosvásárhelyi keresk. iparkamara
500 „ — „
2 8 0
Emke
» ~ Összesen: 1230 kor — fill.
Bevétel áruk eladásából
409 kor 90 fill.
Összesen: 1939 kor 90 fill.

Felszerelés és leltárak gyarapodása.
Ingó vagyon.
a) 1898. év végén álladék
b) 1899. évi álladék

6104 darab
6471 „

26649 kor. 68 fill
29186 „ 04 . „

Gyarapodás: 367 darab

2541 kor. 36 fill.

II. Ingatlan vagyon.
Épület-telek stb.

96304 kor. 50 fill.

A nagyméltóságú m. kir. minisztérium a lefolyt tanévben több
rdekes szakkönyvvel (ajándék utján) járult a leltár gyarapításához.)

X.

Értesítés az 1900—90í. taijéVre.
A székelyudvarhelyi m. kir. állami kő- és agyagipari szakiskola czélja: négyéves tanfolyama alatt tanulóit elméletileg és gya^
korlatilag képzett iparosokká nevelni.
Az iskola felöleli a kőipari szakon az épületdíszek faragását,
valamint általánosan a kőfaragásban előforduló összes munkálatokat.
Az agyagipari szakon a kályhakészitést és a korongozást,
díszedények készítését és épület terracotta munkákat.
Rendes tanulókul az első évfolyamra felvétetnek, kik a) 12
éves kort betöltötték és ehhez képest kifejlett, munkaképes testalkattal birnak; b) legalább 2 középiskolai vagy pedig elemi népiskolai Ví. osztályt jó sikerrel végeztek.
Beiratáskor tartozik minden tanuló bemutatni: a) születési
bizonyítványát; atyja vagy gyámja beleegyezését tartalmazó nyilatkozatát, melyben kifejezendő annak kötelezettsége is, hogy az illető
a tanidő teljes tartamát bevégzi; c) iskolai bizonyítványát; d) az
ujraoltásról szóló bizonylatot.
Az intézet tanulói sem beiratási, sem tandijat ez idő szerint
nem fizetnek.
Minden (rendes és rendkívüli) tanuló a beiratáskor mühelyi
biztosíték czimén 3 frtot tartozik az intézet pénztárába fizetni,
melyből a tanulók által önhibájukból eredő károk fognak megtéríttetni.
Szegény sorsú, de jó magaviseletű és szorgalmas tanulók
részére, több egész ösztöndíjas (ingyenes) illetve félösztöndijas (félingyenes) hely áll rendelkezésre.

Pél vagy egész ösztöndíjas helyre pályázó tanulók a fentemlített okmányokon kívül szegénységi bizonyítványt is kötelesek
kérvényükhöz mellékelni.
A kellően felszerelt felvételi s illetve ösztöndíj iránti kérvények az iskolai felügyelőbizottsághoz czimezve, legkésőbb f. évi
aug. hó 10-ig az igazgatóság elé nyújtandó be.
Az intézettel kapcsolatos internátus és convictus (benlakás
és étkezés) áll fenn, melyben a (nem ösztöndíjas) tanulók (ez idő
szerint) havi 16 korona 32 fillért fizetnek.
Az intézet internátusába felvett tanulók, a szülők vagy hozzátartozóik részéről a következőkkel látandók el: 2 drb 170 cm.
hosszú és 75 cm. széles fehérített vászon szalmazsák (surdé), 4
drb a szalmazsák nagyságának megfelelő és fehérített vászonból
készült' lepedő; 1 drb rövidszőrü takaró (pokrócz); 1 drb 70 cm.
hosszú és 50 cm. széles vánkos; 3 drb vánkos áthuzat; 2 drb
kék vászon kötény (surcz); 1 öltözeí, ünneplő és 1 öltözet mühelyi
ruha, ezenkívül a szükséges fehérnemű (u. m.: ing, alsónadrágok,
kapezák, törülközők stb.-vei).
A beiratások az 1900-901. tanévre szept. 1 -4-ig az intézet irodahelyiségében tartatnak meg.
Székely-Udvarhely, 1900 julius hóban.
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