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AZ INTÉZET TÖRTÉNETE A LEFOLYT ISKOLAI ÉV 

ALATT. 
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lefolyt tizenkettedik tanévben a beiratások szeptember hó 
1—3-ig tartattak meg. A tanév szeptember hó 5-én a 
szokott módon megnyittatott. Beiratkozott 51 tanuló. 

A tanévet 47 rendes tanuló fejezte be; még pedig 
a kőipari szakon 23, az agyagipari szakon 24 tanuló. Ezeken ki-
vül beiratkozott 5 rendkívüli tanuló. 

A félévi vizsgák január hó 27. és 28-án az igazgató és Sándor 
Mózes felügyelőbizottsági alelnök, az évzáró vizsgák pedig junius 
hó 27. és 28-án Zsolnay Miklós miniszteri biztos elnöklete alatt 
tartattak meg. 

A negyedik évfolyamon az Írásbeli vizsga julius hó 8—9-én 
a miniszter ur által megbízott vizsgáló-bizottság jelenlétében külön 
tartattak meg. Ugyanakkor a negyedéves tanulók által készített 
önálló műhelyi vizsgatárgyak mutattattak be. A IV. évfolyam vizs-
gáló-bizottsága következő tagokból állott: Diemár Károly f. b. tag, 
Solymossy Endre f. b. tag, Reisenauer Vilmos építőmester, Hargita 
Nándor igazgató és k. i. műhelyvezető t. helyettes, Pillich Lajos a. i. 
műhelyvezető tanár és Spaller József tanár. 

A tanév végén az intézet a tanulók által készítette rajzokból 
és mintázásokból kiállítást rendezett, mely julius hó 1—10-ig volt 
nyitva és amely kiállítást ugy a tanférfiak mint a közönség is sű-
rűn tekintették meg. 



Egész julius hóban műhelygyakorlat volt, kivéve a negyedik 
évfolyam növendékeinek, kik már julius hó 15-én az iskolából 
nyert végbizonyítványokkal távoztak. 

Meglátogatta szakiskolánkat január hó 30-án és 31-én Péterffy 
Lajos miniszteri osztálytanácsos ur, ki szintén az iskola előadásait, 
műhelyi készítményeit és az iskola ügymenetét vizsgálta meg. 

Mint szomorú tény felemlítendő, hogy iskolánk felügyelő-
bizottságának egyik lelkes tagja, gróf Lázár Ádám volt vármegyei fő-
jegyző elhalálozásával nagy ürt hagyott maga után. Helyébe Becsek 
Aladár helybeli lapszerkesztő és nyomdatulajdonos választatott be. 

Víg Albert m. kir. iparoktatási főigazgató ur két izben, októ-
ber hó 4. és 5-én és április hó 27. és 28-án látogatta meg szak-
iskolánkat, mely alkalommal a tanulók elméleti oktatását hallgatta 
meg, majd a rajzokat, műhelyi gyakorlatokat, internátust s végül a 
szakiskola belső ügymenetét vizsgálta felül. 

A lefolyt tanévben volt 1 igazgató-tanár, 5 rendes tanár, to-
vábbá három hitoktató, négy rendes művezető, egy intézeti orvos. 
Alkalmazva volt még egy élelmező nő és két rendes iskolaszolga. 

A tantestület egészségi állapota e tanévben nem volt kedvező-
nek mondható, amennyiben ugy az egyes tanároknek, mint műve-
zetőknek kisebb-nagyobb betegségek folytán az intézetből távol kel-
lett lenniök. A betegségek miatt távol levő tanerők helyettesítéséről 
mindig szakszerűen gondoskodott az intézet igazgatósága. 

A tanuló között 35 megbetegedés merült fel. 
A betegségeket csoportosítva: 9 hevenyfertőző betegség. Ebből 

6 bélfertőzés, 3 járványos fültőmirigylob. A fertőzések közül há-
rom esetnél a hasihagymáz teljesen kifejlődvén, kórházban kezel-
tettek. A betegek 3 esetben enyhébb lefolyású intézeti kezelésben 
részesültek. Idült fertőző betegség nem volt, trachoma szembeteg 
nem észleltetett. A gyógyeredmény igen jó, dacára a súlyos be-
tegségeknek, halálozás nem történt. 

Budapesten a kereskedelmi minisztériumban január hó 3-án 
tartott igazgatói értekezleten az intézet igazgatója is részt vett, to-
vábbá az iparművészeti társulat által Budapesten rendezett kará-
csonyi kiállítás tanulmányozására Petrányi Miklós tanár küldetett 
ki. Részt vett ugyancsak Petrányi Miklós tanár a Budapesten ren-
dezett országos rajztanári kongresszuson is. 



Strohoffer Béla tanár félévig szabadságon volt, mely idő alatt 
Olaszországban tett tanulmányokat. 

Iskolánk által felkarolt iparágakban a süriin érkezett megke-
reséseknek az igazgatóság és a tantestület mindig iparkodott a leg-
messzebbmenően eleget tenni. A tantestület a maga részéről igye-
kezett az iparosokkal közvetlenül érintkezni, tervekkel, szakbeli út-
mutatással szolgálni. A tanári és művezetői kar hivatásának meg-
felelően működött s társadalmilag is igyekezett érvényesülni. Meg-
rendelésekkel e tanévben az iskola el volt halmozva, melyek na-
gyobbrészt a kőipari szakon számos sírkőből — eredeti tervek 
után — s egyéb szakbeli munkákból állott, az agyagipari szakon 
pedig nagyobbrészt csempekályhák, disz- és használati edények, 
gipszformák és egyéb megrendelések tétettek. Ezenkívül az intézet 
számos hazai kályhásmestert látott el uj mintákká! és használati 
formákkal. 

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 IV. és V. osztályú növendékei 
részére egy mintázási és rajztanfolyamot rendezett, amelyen 81 ta-
nuló vett részt. A mintázás, valamint a rajz, minden iskolával 
külön-külön heti 2—2 órában tartatott meg. Továbbá heti 2 órai 
mintázásra az áll. főreáliskoiából 25, a róm. kath. főgimnáziumból 
25 és az ev. ref. kollégiumból 27, összesen 77 tanuló iratkozott 
be. Az összes tanfolyamok 10 hónapon át tartattak meg. Az ipa-
rosok számára rendezett könyvviteli tanfolyamnak 21 hallgatója 
volt. Ezen tanfolyam este hetenként kétszer 1—1 órában — hat 
hónapon át — tartatott meg. 

Az alsófoku iparos tanonciskolából a kereskedelmi miniszter 
ur Ő Nagyméltósága engedélye folytán 90 tanulónak az iskolai rajz-
terem (rajzoktatás céljából) minden vasárnap d. e. 9—12-ig és d. 
u. 2—5 óráig ingyen engedtetett át. Az összes tanfolyamokon 
részt vett tanulók száma 269 volt. 

Az összes tanfolyamok a jövőben is ismétlődni fognak. Vala-
mennyi tanfolyam szép eredménynyel fejeződött be és a készített 
mintázások és rajzokból a tanév végén kiállítás rendeztetett. 

Az ifjúsági önképzőkör működése. Önképzőkörünk ez évben 



is azon volt, hogy kitűzött célját minél szebb sikerrel oldhassa 
meg. A kéthetenkint tartott ülések tárgyait különféle értekezések, 
szavalatok, mintázások és szabad kézi rajzoknak bemutatása ké-
pezték, amely munkák mindig szakszerűen biráltattak meg. Az 
önképzőkör által rendezett ünnepélyek között felemlitendők, az 
Erzsébet királyné ünnepély, azután a szabadság nagy napjának, 
valamint az 1848-iki törvények szentesítésének emlékére rende-
zett ünnepélyek. A jelzett hazafias ünnepélyek bizonyára szép 
nyomokat hagytak hátra ifjuságunk lelkében; fejlesztve, ápolva 
bennök a hazaszeretet szent tüzét. Az önképzőkörrel kapcsolatos 
ifjúsági daloskört Spaller József tanár vezette. 

Az önképzőköri kedv és munkásság fokozására pályadijak tű-
zettek ki. Könyvtár és az önképzőköri vagyon évről-évre örvende-
tesen gyarapodik. Az önképzőkör változatos műsora és szépen 
sikerült záróünnepélyt rendezett. 

Önképzőköri könyvjutalomban részesültek Petrányi Miklós ta-
nár által a mértani, illetve a szabadkézi rajzban tanúsított szor-
galom és haladásért: I. évf. Lőrincz István, Száva Arthur, Szolga 
Sándor. III. évf. Bánszky Sándor, Keresztes Kálmán, Kovács Imre 
és Pusztai Jenő. 

Ugyancsak könyvjutalomban részesültek jó előmenetel és 
szorgalom jutalmául az igazgatóság részéről : 

I. évf. Lőrincz István, Száva Arthur. 
II. évf. Szakács György. 
III. évf. Bánszky Sándor, Keresztes Kálmán, Kovács Imre és 

Pusztai Jenő. 
IV. évf. Dáné Gyula, Dobai Zsigmond, Nagy Zoltán és Reichel 

Adolf. 
A lefolyt tanévben a szakiskola iránti érdeklődés szép és ne-

mes példáival találkozunk. A marosvásárhelyi keresk. és iparka-
mara a fentartási költséghez 500 koronával járult hozzá, az ud-
varhelymegyei takarékpénztár egy megyebeli szegénysorsu tanuló 
részére 180 K-t adományozott. Ziegler Ferenc, Czeizel Ernő és Gál 
F. József agyagipari rendkívüli tanulók, a vallás és közokt., illetve 
keresk. minisztérium által pénzsegélyben részesültek. Bánszky Sán-
dor III. éves rendes tanuló, Szeged szab. kir. város tanácsától 
191 K 76 f. ösztöndíjban részesült, ezenkívül a szükséges tan-



szer- és ruházati költségeket fedezte. Továbbá: Zsolnay Miklós 
majolikagyáros miniszteri biztos ur az évi vizsgák alkalmából 50 K 
jutalmat adott az ifjúságnak. A keresk. minisztérium magas rende-
lete folytán a rendes költségvetés hitele terhére Nágel Miksa és 
Balogh István I. éves és Török Róbert III. éves árva tanulók ré-
szére a szükséges tanszerek beszerzése megengedtetett. Brezina 
Viktor, Buday Gyula I. éves tanulók és Stefáni Ernő II. éves ta-
nuló a m. kir. pénzügyminisztériumtól évi 500—500 korona ösz-
töndíjban részesültek; végül az Udvarhelymegye házipénztára által 
kezelt 76 koronányi agyagipariskolai alap kamatait egy a díszítő 
munkában kiváló eredményt tanúsított növendéknek adományozott. 
Ezen utóbbi adományt e tanévben a tantestület ajánlására Reichel 
Adolf IV. éves agyagiparos nyerte el. Barabás Endre áll. képezdei 
tanár „Udvarhelyvármegye közigazgatási állapota" cimü müvének 
egy példányát iskolánknak ajándékozta. Továbbá régi edényeket is 
igen szép számban ajándékoztak magánosok az intézetnek, akik 
az iskola régi edénygyüjteményét ezzel gyarapították. Évközben 
igen értékes szakkönyveket, valamint egy 25 drbból álló és kü-
lönböző kivitelű edénygyüjteményt ajándékozott a kereskedelmi 
Miniszter ur Ő Nagyméltósága. Ez alkalommal az intézet tantestülete 
növendékeinek nevében is, az előbb felsorolt hatóságoknak, egy-
leteknek, intézeteknek, valamint magánosoknak az igazgatóság kö-
szönetét és igaz háláját fejezi ki. Köszönetünket nyilvánítjuk még 
Dr Urbányi István cs. és kir. ezredorvos urnák is azért, hogy az 
intézet növendékeinek a foghúzást a lefolyt tanévben is ingyen 
végezte. Különös köszönet illeti meg az egyes hitfelekezeteket az 
ifjúság erkölcsi életét azon mélyen érintő intézkedésért, mely sze-
rint a vallást egész éven át teljesen ingyen tanították. 

A szakiskola mindkét szakra a Marosvásárhelyt október hó-
ban rendezett ipari segéd- és tanoncmunkakiállitáson résztvett 
készítményeivel és ez alkalommal a kiállítás biráló bizottsága is-
kolánkat elismerő oklevéllel jutalmazta. 

Látogatóink: A más helyen emiitett látogatóinkon kivül inté-
zetünket látogatásával megtisztelte Tauszik B. Hugó kir. tanácsos 
kamarai elnök, Petrik Lajos budapesti felső ipariskolai tanár, Ágo-
tái Lajos székesfővárosi iparrajziskolai igazgató, Dózsa János bras-
sói áll. ipari szakiskolai igazgató, Milodánovits Simon m. kir. hon-



védőrnagy, br. Bandenstein Ottó m. számvizsgáló hiv. minőségben, 
Freiberger Jakab cs. és kir. őrnagy és még számos látogató, kik 
nagyobbrészt bevásárlásokat is tettek. 

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

Hargita Nándor igazgató egy Erzsébet-szobrot, néhány csem-
pekályha-tervet, különböző mintázásokat s egyéb terveket készí-
tett a kőipari műhely részére. Felolvasást tartott a „motívumokról 
általában" az Iparos önképzőkörben. Tanította továbbá az elemi-
iskolásokat heti 4 órában és a középiskolai tanulókat szintén heti 
4 órában a mintázásra, összesen heti 8 órában. 

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

Spaller József tanár cikket irt a különféle szak-, politikai, 
társadalmi és közgazdasági lapokba. Szabad előadást tartott a 
helybeli „Iparos ifjak" önképzőkörében és az iparosok részére ren-
dezett 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 és tervezésével foglalkozott. Kiállított a képzőmű-
vészek karácsonyi és a nemzeti szalon tavaszi kiállításán. Iparmű-
vészeti pályázatokban résztvett és egy cserépkályha tervét az ipar-
művészeti társulat megvásárolta. 

Tanította továbbá az áll. polgári leányiskolában heti 6 órá-
ban, a községi elemiben heti 2 órában és az iparos tanonciskolá-
ban heti 6 órában a szabadkézi rajzot, összesen 14 órában. 

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



MINISZTERI RENDELETEK. 

Az ügyirat 
száma és kelte 

Az ügyirat tárgya 

34826. 
1904. VI. 26. 

Az intézet által készített néhai Lukács Béla sír-
emlék munkájáért az igazgatóságnak és tan-
személyzetnek megelégedését fejezi ki. 

50928—VII. 
1904. VII. 21. 

A pénzügyi tisztviselők által betett biztositéka 
tárgyában. 

42173—VII. 
1904. VII. 21. 

A magyar korona országain kivül fekvő helyen 
tartózkodó tisztviselők napidijak rendezése tár-
gyában. 

6236. dm. 
1904. VIII. 5. 

Igazolványnyal ellátott állami tisztviselők részére 
menetdíj kedvezményes engedélyezése tárgyá-
ban. (Zágráb—samobori vonal.) 

58711—VII. 
1904. VIII. 23. 

A Damaskin-féle alapítványi ösztöndíjas helyre 
pályázati hirdetmény teendő közzé. 

51491. 
1904. VIII. 15. 

Körrendelet az iparoktatási intézetek reform-ter-
vezetéről. (1905—6. tanévben életbe léptetendő.) 

57157—VII. 
1904. VIII. 26. 

59017—VII. 
1904. VIII. 30. 

Körrendelet, az iparoktatási intézetek oktatásá-
nak gyakorlatiasabbá tétele tárgyában. 

Az 1904. évi költségvetés véglegesen jóváhagyva. 



_ 

Az ügyirat 
száma és kelte 

Az ügyirat tárgya 

72731—VII. 
1904. X. 24. 

Körrendelet, mely szerint a tanulók kereseti juta-
léka a jövőben minden évvégén ki fog fizettetni. 

71495—VII. 
1904. X. 24. 

Körrendelet, az egyes megrendelő felek tartozá-
sai, illetve behajtására vonatkozó tudnivalók 
tárgyában. 

71494—VII. 
1904. IX. 26. 

Körrendelet az intézet tanerőinek vezetése mel-
lett a tanulóifjúság tanulmányútra vitessék. 

82933—VII. 
1904. XII. 29. 

Az 1905. évi költségvetés jóváhagyva meg-
küldve. 

21519—VII. 
1905. IV. 4. 

Személyi pótlék cimén Huber Antal és Halbich 
Jakab művezetőknek 400 K helyett 1905. évi 
május hó 1-től 600 K folyósítva. 

26493—VII. 
1905. IV. 30. 

Gróh István „Magyar stylusu rajzminták" cimii 
mű megküldve. 

15870—VII. Körrendelet, mely szerint az uj tanítás tervet a 
IV. évfolyamon szabályozza. 

21941—VII. 
1905. V. 4. 

Petrik Lajos felső ipariskolai tanár által össze-
állított ólomtartalmú fazekasmázak mérgessége 
cimü tanulmányát küldi. 

33111—VII. 
1905. VI. 14. 

Vizsgáló bizottságba 3 évi időtartamra Reise-
nauer Vilmos helybeli építőmester kikiildve. 



II. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG NÉVJEGYZÉKE. 

Elnök: Hollaki Arthur, udvarhelyvármegye főispánja. Alelnök: 
Sándor Mózes, kir. tanácsos nyug. tanf. Előadó: Hargita Nándor, 
igazgató. Jegyző: Pillich Lajos, tanár. Tagok: Diemár Károly kir. 
ügyész, Solymossy Endre ev. ref. koll. tanár, Jung-Cseke Lajos 
apátplébános, Bartók István lakatos mester, keresk. miniszter ur 
által kinevezve. Dr Kassay Albert városi tiszti orvos, Demeter Dé-
nes városi tanácsos, Székelyudvarhely r. t. város kiküldöttei. Gróf 
Lázár Ádám vármegyei főjegyző évközbeni elhalálozása folytán: 
Becsek Aladár lapszerkesztő, üdvarhelyvármegye részéről. Gyer-
tyánffy Gábor vaskereskedő, Persián János kereskedő, Marosvásár-
helyi kereskedelemi és iparkamara kiküldöttei. 

A felügyelő bizottság a tanév folyamán többször tartott ülé-
sében foglalkozott az iskola ügyeivel s tagjai gyakran meglátogat-
ták intézetünket. 

III. 

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 összevonva heti 
4—4 órában. Továbbá Strohoffer Béla műhelyvezető tanár szabad-
sága folytán, a II. évf. a leiró építés- és alaktant heti 2 órában 
s végűi kőipari műhelyvezető tanár helyettes volt majdnem egész 
tanéven át. Heti óraszáma első és második félévben 10. 

RENDES TANÁROK: 

M a rá t h József ipariskolai tanár, az iparművészeti társulat 
rendes tagja, intézeti számadó, az ifjúsági önképzőkör pénzkeze-
lője 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. évfolya-
mon heti 2—2 órában agyagipari és illetve Strohoffer Béla tanár 
szabadsága folytán kőipari technológiát, a III. évfolyamon heti 1 
órában irásrajzot, a IV. évfolyamon heti 1 órában agyagipari tech-
nológiát. Vezette a III. és IV. évfolyamon heti 4—4 órában az 
agyagipari vegytani gyakorlatokat. Az I. osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben 18. 
P i 11 i c h Lajos ipariskolai tanár. Tanította a II., III. és IV. év-

folyamon agyagipari szakon a szakrajzot heti 3—3 illetve 4 órá-
ban. Halbich Jakab művezetővel együttesen az agyagipari festést 
a III. és IV. évfolyamon, továbbá mind a négy évfolyamon vezette 
az agyagipari műhelyt. A IV. osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben 10. 
S p a 11 e r József ipariskolai tanár, a székelyudvarhelyi tisztvi-

selői kör- és községi hitelszövetkezet alelnöke, a „Muzeum egylet" 
választmányi tagja. Tanította az I. és III. évfolyamon a magyar 
nyelvet heti 6 órán; a számtant I—III. évfolyamon heti 5 órán ; 
a természettant az I. évfolyamon heti 2 órán; a költségvetést III. 
és IV. évfolyamon heti 3 órán; a szépírást az I. évfolyamon heti 
1 órán. Az ifjúsági Önképzőkör és dalárda vezetője. A III. osztály 
főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben 17. 
Strohoffer Béla ipariskolai tanár. Hosszas szabadsága 

folytán tantárgyaiban helyettesittetett. 
Petrányi Miklós ipariskolai tanár, oki. középiskolai rajz-

tanár, festő, a rajztanárok orsz. egyesületének, a nemzeti szalon, 



az orsz. középiskolai tanáregyesület rendes tagja és a székelyud-
varhelyi tanári körnek pénztárosa. Tanította az I. évfolyamon a 
mértant, mértani rajzot és ábrázolót heti 6 órában, az ábrázoló 
mértant és árnyéktant II. évfolyamon heti 2 órában, a szabadkézi 
rajzot az I—III. évfolyamokon heti 12 órán és a kőipari szakon a 
szakrajzot (helyettesítés) a II—IV. évfolyamokon összevonva heti 
4 órán. A II. osztály helyettes főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben 24. 

HITOKTATÓK : 

Hadnagy János róm. kath. hitoktató. 
Szabó András ev. ref. hitoktató. 
Friedmann Pinkász izr. hitoktató. 

INTÉZETI ORVOS: 

Dr K a s s a y Albert, városi tiszti orvos, tanította a közegész-

ségtant a IV. évfolyamon heti 1 órán. 

MŰVEZETŐK: 

Janecsek József, kőipari művezető. Vezette az I. ésIV. évfo-

lyamokon a műhelyi gyakorlatokat. 

H u b e r Antal kőipari művezető. Vezette az II. és III. évfo-

mon a műhelyi gyakorlatokat. 
K ó b o r i Ferenc, agyagipari művezető. Vezette a korongolási 

munkálatokat az I—IV. évfolyamokon. A mázak és engóbeok őre. 
Halbich Jakab, agyagipari művezető. Vezette a formaön-

tést, égetési és kályhakészitési munkálatokat az I—IV. évfolyamo-
kon. A szerszámok és segédeszközök őre. 

ISKOLA SZOLGÁK: 

Likmán Ignác és Jakab Albert, 



IV. 

A MŰHELYI OKTATÁSBAN ELÉRT TANEREDMÉNY. 

a) KŐIPARI SZAK-

A műhelyi oktatásban elért taneredmény megfelelő volt. Az 
I. és II. évfolyam ez évben a tanmenetszerü munkák mellett sir-
kőmegrendeléseken, a III. és IV. évfolyam kizárólag megrendelése-
ken dolgoztak, melyek saját tervek után készültek. A lefolyt tan-
évben a műhelyek túlnyomó részben márványban dolgozhattak. 

A megrendelések keretében architektonikus darabok is ké-
szültek. 

A kőipari szakosztály évi műhelytermelésének értéke 407 K 
78 fillér. 

b) AGYAGIPARI SZAK-

Az agyagipari szak műhelyi oktatása az I. évfolyamon vég-
zett kezdő gyakorlatok befejezése után, az osztályoknak megfelelő 
fokozatban felkarolta az edény, terrakotta és kályhakészitést; a 
minta, forma és formaberendezéseknél szükséges műveleteket, va-
lamint az áruk mázolása, égetése és a kályhák felállítása körül 
előforduló munkálatokat. 

A díszedényeken kivül említésre méltó készítménye volt a 
műhelynek 3 drb díszes festett majolika kályha. 

E szakosztály évi műhelytermelésének értéke 1680 K 08 f. 
Az 1904—905. tanév műhelyi termelésének összértéke 2087 K 

86 fillér. 



A TANULÓK NÉVJEGYZÉKE. 

a) KŐIPARI SZAK. 

I. OSZTÁLY. 

E 
Név 

Általános osztályzat 
Jegyzet N 
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Név 
elméletből 

műhelyi gya-
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4 

5 
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Bálint Gáspár 

Balogh István 

Brezina Viktor 

Ferenczi József 

Kiss József 

Máthé Zoltán 

Nágel Miksa 

Szabó Kálmán 

Szolga Sándor 

2 

2 
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2 

2 
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II. OSZTÁLY. 
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Goldberger Miklós 

Hoffmann István 

Kásás Ferenc 

Pap Mihály 

Stefáni Ernő 

Szakács György 
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III. OSZTÁLY. 
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IV. OSZTÁLY. 

1 

2 

3 

4 

Dénes János 

Dobay Zsigmond 

Nagy Zoltán 

Pittinó Sebestyén 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

egész ösztöndíjas 

» » 

» » 
» » 

b) AGYAGIPARI SZAK. 

I. OSZTÁLY. 
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András Albert 

Buday Gyula 
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II. OSZTÁLY. 

E 
Név 

Általános osztályzat 
" 1 

Jegyzet N 
10 
O 
UD 

Név 
elméletből 

műhelyi gya-
korlatokból 

" 1 

Jegyzet 

1 

2 

3 

4 

Bárány Iván 

Böjthe Lázár 

Sterba János 

Szabó István 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

egész ösztöndíjas 
» » 

fél ösztöndíjas 

» » 

III. OSZTÁLY. 
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IV. OSZTÁLY. 
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Rendkiviili növendék volt az agyagipari szakon 3, a kőipari 
szakon 1 és 1 növendék, ki a szabadkézirajzot és mintázást hall-
gatta u. m. 

n • , r- » . szül- éve 
Lzeizel Ernő a. í. (allami segelylyel, keres-

kedelmi minisztériumtól) 1880 
Gál I. József a. i. (állami segélylyel a keres-

kedelmi minisztériumtól) 1881 
Ziegler Ferenc a. i. (állami segélylyel) vég-

zett iparművész (vall. és közokt. min.) 1884 
Kandó János k. i 1875 
Bartók István 1890 

AZ ISKOLÁNÁL HASZNÁLT OSZTÁLYZATI FOKOZATOK-

Magaviseletből Szorgalomból Előmenetelből 

jó (1) igen szorgalmas (1) jeles (1) 

megfelelő (2) szorgalmas (2) jó (2) 

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

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



VI. 

AZ 1903—904. ÉVBEN VÉGZETT TANULÓK FOGLAL-

KOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA. 

a) KŐIPARI SZAK. 

S
or

sz
ám

 

A végzett tanuló 
neve 

Ipari szak Kinél nyert alkalmazást? Hol? 

1 

2 

3 

4 

5 

Lukács János 

Nagy Zsigmond 

Papp Gyula 

Román István 

Salamon Sándor 

kő
ip

ar
os

 

Bibel János kőfaragó m. 

n v  » n 

Leonárd Testv. ornam. gy. 

Nagy János kőfaragó m. 

M. kir. iparművészeti tanodán 
folytatja tanulmányait 

Karánsebes 

» 

Odessza 

Kolozsvár 

Budapest 

b) AGYAGIPARI SZAK. 

1 

2 

3 

Dénes Sándor 

Orbán Antal 

Szenti Dezső 

ag
ya

gi
pa

ro
s 

Telek Arm. agyagáru gy. 
M. kir. iparművészeti tanodán foly-

tatja tanulmányait 

Hg Esterházi-féle aeyagáru gy. 

Szliács 

Budapest 

Csáva 

Az intézetbe fennállása óta 179 tanuló vétetett fel. (Ezen szám 
ugy értelmezendő, hogy évről-évre csakis az újonnan felvett I. éves 
tanulók számíttattak mindig hozzá, továbbá az iskola fennállásának 
első három évében tanulók nem végeztek, mert az évfolyamok 
fokozatosan évenként léptek életbe. 

A tanulók közül végzett 96, ezek közül agyagiparos volt 47, 
kőiparos 49. 



VII. 

STATISZTIKAI ADATOK A TANULÓKRÓL. 

Az 1904—905. tanévben felvett összes tanulók 

Illetősége Nemzetisége Vallása Szülők polg. áll. 
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FENTARTÁSI KÖLTSÉGEK. 

Az intézet 1904. évi tényleges fentartási költségei a főkönyv 
idevonatkozó adatai szerint a következők voltak. 

A) BEVÉTELEK. 

Ipartermékek eladásából 2098 K 26 f 
Hozzájárulások a fentartáshoz és ösztönd. a ma-

rosvásárhelyi keresk. és ipark 500 K — f 
Az udvarhelymegyei takarékpénztár 180 K — f 
Szeged szabad királyi város tanácsa 191 K 76 í 
Pénzügyminiszter 15QQ K — f 

összes bevétel: 4470 K 02 f 

B) KIADÁSOK. 

a) Személyi járandóságok. 

Fizetések, lakpénzek és ötödéves pótlékok . . . 31380 K — f 
Ruhaátalány 200 K f 
Tiszteletdijak 1340 K f 

összesen: 32920 K — f 

b) Dologi kiadások. 

Épületfentartás (tisztogatás stb.) 664 K 40 f 
Felszerelés és berendezés 1758 K 10 f 
Ügyviteli költségek 3616 K 46 f 
A gyakorlati oktatás költségei 2959 K 45 f 
Ösztöndijak és növendékek ellátása 5773 K 95 f 
Vegyes kiadások 224 K 94 f 

Összesen: 15097 K 30 f 
Személyi járandóságok 32920 K — f 
Dologi kiadások 15097 K 30 f 

Főösszeg összesen: 48017 K 30 f 



IX. 

VAGYONI ALLAPOT. 

Az intézet felszerelésére és vagyoni állapotára nézve a következő 
adatok tájékoztatnak. 

Álladék az 1904. év végén 
Címenként Összesen 

Álladék az 1904. év végén 
drb 

érték 
drb 

érték Álladék az 1904. év végén 
drb 

K f 
drb 

K 1 f 

Felszerelés. 

Könyvek és rajzminták . . . . 857 6782 42 
Gypszminták 240 1621 59 
Fizikai eszközök . . . . 43 811 80 
Laboratóriumi eszközök . 143 1958 56 
Bútorok 1172 14734 24 
Műhelyi berendezés . . . . 734 5696 24 
Vegyes felszerelési tárgyak . . 293:2359 34 3482 33964 19 

Anyagok. 

Kőipari nyersanyagok . . . . 2102 64 
Agyagipari nyersanyagok . . . • — 575 69 — 2678 33 

Készáruk. 

Kőipari cikkek 23 3544 _ 

Agyagipari cikkek 256 808 20 279 4352 20 
Ingó vagyon 3761 40994 72 
Ingatlan vagyon: telek, épület stb. 120655 28 
Vagyonálladék összesen . . . 161650:00 



FOLYÓIRATOK ÉS SZAKLAPOK. 

Magyar Iparművészet. 
The Studio. 
Magyar Paedagogia. 
Magyar üveg- és agyagujság. 
Központi értesítő. 
Magyar iparoktatás. 
Sprechsaal (agyagipari szaklap). 
Budapesti építészeti szemle. 
Der österr. ungarische Steinbildhauer. 
Kiviteli szemle. Iparegészségügy. 
Deutsche Kunst und Decoration. 

X. 

TÁJÉKOZTATÁS AZ 1905—906. 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 tör-
ténik, a hol szakképzett művezetők vezetése alatt tanulja az ifjú-
ság iparának gyakorlati részeit. 

Az iskolai tanulók kétfélék: a) rendes és b) rendkívüliek. 
Rendes tanulókul az I. évfolyamra felvétetnek azok, a kik a) 

a 12. életévüket betöltötték és ehhez képest kifejlett, egészséges, 
munkára való testalkattal birnak, b) akik legalább 2 középiskolai, 
vagy pedig elemi népiskolai VI. osztályt, vagy pedig az iparos ta-
nonciskolát 3 éven át jó sikerrel végezték. 

Beiratkozáskor tartozik minden tanuló bemutatni: 
a) születési bizonyítványát; 
b) atyja vagy gyámja beleegyezést tartalmazó nyilatkozatát, 

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



c) iskolai bizonyítványt; 
d) ujraoltásról szóló bizonyítványt. 
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 pályára 
utasítja. 

Az intézet tanulói sem beiratási, sem tandijat ez idő szerint 

nem fizetnek. 
Minden rendes és rendkívüli tanuló behatáskor műhelyi biz-

tosíték címén 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, ta-
nulmánya befejezése után visszakapja. 

Szegénysorsu, de jó magaviseletű és szorgalmas tanulók ré-
szére több egész ösztöndíjas (ingyenes), illetve fél ösztöndíjas (fél 
ingyenes) hely áll rendelkezésre. Fél, vagy egész ösztöndíjas 
helyre pályázó tanulók a fent emiitett okmányokon kivül szegény-
ségi bizonyítványt is kötelesek kérvényükhöz mellékelni. A kellően 
felszerelt felvételi, illetve ösztöndijak 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 15 K 
98 f. fizetnek. Egész tanévre 11 hónapot számítva (mivel csak 
augusztus hónapban van szünidő) az élelmezés dija 175 korona 
78 fillér. A havi tápdij mindig előzetesen befizetendő. 

Az intézet internátusába felvett tanulók a szülők vagy hoz-
zátartozóik részéről a következőkkel látandók el: 4 darab fehérí-
tett vászonból készült lepedő, 1 darab paplan, 1 darab 70 cm. 
hosszú és 50 mc. széles vánkos, 3 darab vánkos áthuzat, 2 darab 
szürke erős vitorlavászonból készített munka köpeny sapkával, 
1 öltözet ünneplő és 1 öltözet műhelyi ruha, ezenkívül a szüksé-
ges fehérnemű (u. m.: ing, gatya, kapcák, törülközők stb., valamint 
szappan, fésű, tükör, cipőfénymáz, ruha- és cipőkefe stb.) 



Önképzőköri beiratási dij 1 korona, amely összeg a beiratás-
nál befizetendő, a további önképzőköri tagsági dij havi 20 fillér, 
amely összegért a tanulóifjúságnak szépirodalmi és szakkönyvek-
ből álló könyvtár áll rendelkezésére. 

Ezen 11 havi összeg (2 K 20 f) szintén a tanév elején fize-
tendő be. Ugyancsak a tanév elején előzetesen az első félévi mo-
sásdijak (6 korona) a II. félévi mosásdijak pedig február hó 1-én 
6 K (összesen 12 korona) fizetendők le. 

A szükséges rajzeszközöket, valamint rajztáblákat szegény-
sorsú növendékeknek az állam díjmentesen adja. Azonban rajzsin-, 
háromszög-, rajzpapir-, irón-, tankönyvről minden tanuló maga 
tartozik saját költségén gondoskodni. 

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

A beiratkozások az 1905—906. tanévre szeptember 1—3-ig az 
intézet irodahelyiségében tartatnak meg. 

A tanév megnyitása szeptember hó 4-én lesz. 

Székelyudvarhely, 1905. julius hóban. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 





TARTALOM. 

Lap 

I. Az intézet története 3 
II. A felügyelő bizottság névjegyzéke 11 
III. Az intézet személyzetének névjegyzéke 11 
IV. A műhelyi oktatásban elért eredmény 14 
V. A tanulók névjegyzéke 15 
VI. Az intézetben végzett tanulók foglalkozásának kimutatása 19 
VII. Statisztikai adatok 20 
VIII. Fentartási költségek 21 
IX. Vagyonállapot 22 
X. Értesítés az 1905—906. tanévre 23 







f 


