
26 27
ÖRÖKSÉGÜNK VII. évf. (2013) 3. sz.

Udvarhely városában lakó Iromos 
Péterné Judit: „[…] az Udvarhely pi-
acán és ország után [útján], egyik fe-
lől való vicinussa az Török Jánosné 
háza, más felől való vicinussa az Ud-
varhely piacán való elromlott kápolna 

8[…]”

Kézdi György, Udvarhely városi: 
„[…] mely örökségnek vicinussa egy 
felől Nagy János, más felől az ország 
uta, az mely az Piac al végéről me-

9gyen Szombatfalva felé […]”

Sükői Orbán János: „[…] az fenn 
megmondott Mihály Mesternek fele-
sége, Erzsébet asszony az elmúlt 
1613. esztendőben, Szent Pál nap tá-
jat, amikor az tatárok elől az városnak 
népe és az székbeliekben is az várba 
beszorultak volna, ő mégis nem tart-
ván ahhoz magát, hogy ő is ott benn 
tűrt, szenvedett volna; hanem kiment 
az városba, tüzet gyújtott házánál, úgy 
annyira, hogy az háza meggyulladott 
és az tűz elébb-elébb menvén, az én 
házaim is megégtek, úgy mint két szo-
ba, egy pitvar avagy kéménes ház, egy 
csűröm két istállóval egyetembe, 
amellett életemen deszkakertem, me-
lyek sasba voltak rakva; mely házam-
nak és életemnek vicinussa egy felől 
Mezei István uram nemes ember háza, 
más felől Pajzsos Vidné város szeribe 
való háza az Botos utcában, Udvar-
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helyszékben.”

Kézdi György, Udvarhely városi: 
„[…] Udvarhely városában, az piac 
fel végén, az Sámbokréti [Miklós] és 
Kuti Andrásné háza szomszédságá-

11ban az úton […]”  „[…] az első 
hatalmaskodást az hol cselekedte, 

annak is vicinussa mind körül az város 
12piaca.”  

Szabó Menyhártné Erzsébet asz-
szony: „Tudom, hogy Csiki György és 
Kézdi Györgyné Kata vonakodának 
vala az szekér végett a vár előtt. Erő-
vel, mind a szekéren való borral 
együtt, elvevé tőle Csiki György és 
bevivé a várba, közel egy hétig tartá a 

13szekeret borostól szállásán.”

Nagy Péter, Udvarhely városi: 
„[…] találtam meg az I. [Oláh János] 
kezénél egy őstől maradt örökségemet 
és házamat, mely vagyon in sede Ud-
varhely, Udvarhely városában, mely-
nek vicinussa egy felől Sebesi Mihály 
az anyjával, Horvát Mihálynéval, más 
felől Kőműves Miklós. Ezt a meg-
nevezett örökséget és házat kévánom 
meg az I-től, mert ez a megnevezett 
örökség az én atyámé, Ifjú Jánosé 

14volt, én annak fia vagyok.”

Dékán alias [másként] Sánta Ta-
más, Udvarhely városi: „[…] az fenn 
megnevezett Udvarhely városban, az 
Piac szerben, az Istvánfi János és 
Istvánfi Antalné város szerben való 

15házok szomszédságában […]”

Néhai Basa András relictaja [özve-
gye], Anna asszony, nemes személy: 
„[…] itt, az megnevezett városban és 
székben, az város piacán, mely piac az 
város közepben, az Kósa György és 
Kósa Péter nemes emberek házok, s 
több sok jámbor házok vicinitásában 

16vagyon […]”

Székely Sára asszony, Udvarhelyt 
lakó Somosi Mártonné: „[…] Szőcs 
Istvánnak az atyja, Szőcs Tamás ud-
varhelyi néhai hámoros János deáktól 
és annak feleségétől pénzen vette meg 
azt a helyet Udvarhelyt, melyen most 
Ötvös György lakik; és azt cserélte 
volt azután Máté Istvánnak és az fiá-
nak, Máté Jánosnak az keményfalvi 
peres örökségért, ki mellett pénzt is, 
negyven forintot, adott volt Szőcs 

17Tamás.”

Kósa Györgyné Erzsébet asszony: 
„Tudom mikor az édesatyám, Orosz-
hegyi Albert udvarhelyi házát az mos-
toha atyám, Hámoros János deák ti-
zennyolc forinton Szőcs Tamásnak ad-

ta, áldomást is ivánk. Azt is tudom, 
hogy Szőcs Tamás Máté Istvánnak 
adá a keményfalvi örökségért, mert 
valamíg meg nem vevé Máté István-
nak az atyám örökségét, addig Szőcs 
Tamás ki nem teheté az keményfalvi 

18örökségből.”

Nyírő Andrásné Istvánfi Anna asz-
szony, Udvarhely városában lakó: 
„[…] mely cserében adott örökség va-
gyon ezen Udvarhely városában és 
székben, melyet Oroszhegyi Albert 
örökségének híttanak, melynek vi-
cinussa egy felől Borbély Mátyásné 
öröksége, más felől penig az Boldizsár 

19deák öröksége.”

Mihály János

1. Román Nemzeti Levéltár Kolozs 
Megyei Hivatala, Kolozsvár. Udvar-
helyszék Levéltára. F 16. Törvény-
kezési jegyzőkönyvek. II/6. 233v.
2. Uo. II/5. 79.
3. Uo. II/5. 149.
4. Uo. II/5. 151.
5. Uo. II/5. 154.
6. Uo. II/5. 169.
7. Uo. II/5. 179.
8. Uo. II/5. 419.
9. Uo. II/5. 435.
10. Uo. II/5. 445.
11. Uo. II/5. 449.
12. Uo.
13. Uo. II/5. 452.
14. Uo. II/5. 455.
15. Uo. II/5. 507.
16. Uo. II/5. 521.
17. Uo. II/5. 538.
18. Uo. II/5. 539.
19. Uo. II/5. 595.

Székelyudvarhelyt iskolaváros-
ként szokták emlegetni. A nagy múlt-
tal rendelkező, humán beállítottságú 
felekezeti iskolák mellett a XIX.  szá-
zad második felében még két iskola 
alakult: az Állami Főreáliskola (1871) 
meg a Kő- és Agyagipari Szakiskola 
(1893). Az utóbbi magalapítása óta 
120 év telt el.

A XIX. század végére az Oszt-
rák–Magyar Monarchia magyaror-
szági részének keleti felében egyre 
érezhetőbbé vált az ipar fejlesztését 
szolgáló intézkedések hatása. Ezek-
nek az intézkedéseknek a célja a gaz-
dasági helyzet javítása, a munkaerő 
helyben tartása volt. A hajdani helyzet 
és intézkedések hasonlóak a napjaink-
ban tapasztalható állapotokhoz. A 
gazdaság fellendítését és a munkaerő-
fölösleg itthon tartását az illetékes 
szervek a szakoktatás támogatásával 
és a már meglevő helyi kisipar fellen-
dítésével próbálták elérni. Többek kö-
zött ezt a célt szolgálta a székelyud-
varhelyi Kő- és Agyagipari Szakis-
kola magszervezése is.

Az iskolalapítás 100. évfordulója 
alkalmából, 1993-ban Róth Edith, az 
utódiskolának számító Dr. Bányai Já-
nos Iskolaközpont történelem tanára 
egy könyvet állított össze. Ebben a 
fennmaradt szakiskolás iratanyagok 
alapján (iskolai értesítők, évkönyvek, 
tantestületi gyűlések jegyzőkönyvei, 
anyakönyvek) részletesen összefog-
lalta az iskola történetére és működé-
sére vonatkozó tudnivalókat. 

Az iskola 1893-ban létesült, de a 
kezdeményezés jóval korábbra tehe-
tő. A marosvásárhelyi római katolikus 
szeminárium igazgatójának felhívá-
sára 1854-ben Dávid Antal Mózes, az 
Eszterházy grófok abosfalvi tisztje 
alapítványt hozott létre egy Székely-
udvarhelyen létrehozandó „ipartano-
da” számára. Ezt követően több tör-
vény is szabályozta az ipari oktatást, 
majd 1893-ban, Lukács Béla keres-
kedelemügyi miniszter felhívását kö-
vetően, hogy a megye és a város te-
gyen javaslatot egy ipari szakiskola 
felállítására, megalakult a szakiskola. 

1893 márciusában volt az iskola fel-
ügyelő bizottságának alakuló gyűlése. 

Az állam a várostól telket vásárolt 
iskolaépítés céljával a Petőfi utcában. 
1893 szeptemberétől megindult az el-
ső évfolyam. Az állami támogatás 
mellett az iskola felhasználta a Dávid 
Antal Mózes alapítvány fele jövedel-
mének haszonélvezeti jogát, továbbá 
támogatók voltak a Marosvásárhelyi 
Kereskedelmi és Iparkamara, az Er-
délyi Magyar Közművelődési Egye-
sület, az Udvarhely Megyei Takarék-
pénztár, a helybeli önképzőkör és a 
város.

Az iskola az első világháborúig za-
vartalanul működött, épülete a Petőfi 
utcában volt, a mai Palló Imre Művé-
szeti Szakközépiskola épületében. Az 
eredetileg L alakú, egyemeletes épü-
letet fokozatosan bővítették az elkö-
vetkező években, míg végül elnyerte 
mai formáját, teljesen zárt udvara lett. 
A korabeli sajtó élesen bírálta az épü-
letet: zártnak, levegőtlennek, toldo-
zott-foltozottnak, értelem nélkülinek 
nevezte. 1915-ben a szomszédból át-
terjedt tűzvész megrongálta az épü-
letet, de a helyreállítás után sem vál-
tozott az épület jellege.

Az 1916-os román támadás miatt 
az iskola Budapestre menekült. 1917 
augusztusában már ismét Székelyud-
varhelyen működött. 1918-ban, Er-
délynek új államhatárok közé ke-
rülésével, az iskola életében is nagy 
változások következtek be. Bevezet-
ték tanítási nyelvként a románt, az 
intézetbe román tanulók és tanárok 
érkeztek. Rövid idő alatt a régi tanári 
kar nagyobb része kénytelen volt el-
hagyni az iskolát. A kőipari tagozatot 
1922-ben Zalatnára helyezték. A kö-
vetkező tanévtől faipari szak nyílt asz-
talos és fafaragó osztályokkal.

1940 őszével az iskola ismét Ma-
gyarország tulajdonába került. Az át-
adást követően újabb lendülettel fog-
tak az intézmény újraszervezéséhez. 
A tanítás három szakon folytatódott 
tovább: agyagipari, fafaragói és asz-
talos. Az 1943-1944-es tanévvel kez-
dődően az oktatás villamosipari tago-
zattal is bővült, de nem működött to-
vább az asztalos szak.

Még 1940-ben, a megváltozott kö-
rülményekre való tekintettel, kérték a 
volt állami főreáliskola épületét. 
1943-ban ítélték oda az épületet, de az 
átvételre csak a második világháború 
befejezése után kerülhetett sor. Az is-
kola új igazgatója dr. Bányai János 
mérnök lett. 1945 szeptemberével az 
intézmény új névvel, de magyar nyel-
ven kezdte meg tevékenységét. 1948-

Százhúsz éves a székelyudvarhelyi 
Kő- és Agyagipari Szakiskola
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ban sikerült a már régóta igényelt Szé-
kelytámadt várbeli épületbe költözni. 
Rövid időre az iskola villamossági 
gép és faipari szakban, illetve építé-
szeti szakban is nyújtott képzést.

Az 1950-1951-es tanévvel kez-
dődően újjászervezték az ipari szak-
oktatást. Az iskola számára ismét az 
egykori Petőfi utcai épületet jelölték 
ki. Az intézmény különböző nevek 
alatt működött tovább 1974-ig. A la-
katos, asztalos és kályharakó szak-
osztályok mellett megjelent a fémfor-
gácsoló, esztergályos szak is, később 
textilipari és villanyszerelő szakosz-
tályokkal is bővült.

A hatvanas évek végétől csatlako-
zott az intézményhez a városban mű-
ködő közgazdasági szakközépiskola 
is, így néhány évig közigazgatási– 
ipari jelleggel működött az iskola. 
1974-ben összevonták a két iskolát, 
megszüntették a közigazgatási szak-
osztályt. Az új intézményt a Budvár 
utca 8. szám alá költöztették. A lét-
rejött intézmény a Székelyudvarhelyi 
Fémipari Iskolaközpont volt, egy lice-
ális és szakiskolás osztályokkal mű-
ködő szakoktatási intézmény.

1990 őszétől az intézmény ismét új 
nevet vett fel: Dr. Bányai János Ipari 
Iskolaközpont.

Az iskola története és tevékenysé-
ge nagyjából két szempont szerint ta-
nulmányozható: az egyik a gazdasági 
szempont, a szakoktatásban kifejtett 
tevékenység, a másik az első világhá-
borúig terjedő időszakra vonatkoztat-
ható művészeti tevékenység.

A szakoktatásban kifejtett tevé-
kenység az évek távlatából vizsgálva 
mindenképpen jelentős volt. Bár nem 
váltotta be azon kezdeti reményeket, 
amelyek a helyi iparművészet felvi-
rágoztatását célozták, de csak azért 
nem, mert a változó idők más szak-
mák előtérbe kerülését hozták, és va-
lójában az államalakulat, amely életre 
hívta, nem is érte meg az iskola kitel-
jesedését. 

Az ipari szakoktatás az 1960-as 
évekre kiteljesedett, ezt követően saj-
nos egy hanyatlási folyamatnak le-
hetünk tanúi. Érthetetlen módon nap-
jainkban ismét, akárcsak a kezdetek-
kor, a lenézett iskolák közé tartoznak a 
szakiskolák. Mindezek ellenére az is-
kola mindvégig igyekezett, az utód-
iskola pedig a mai napig igyekszik 
megfelelni a változó igényeknek.

A kifejtett művészeti tevékenység 
szempontjából elemezve az eredmé-
nyeket: a kezdeti években az iskola 
jelentősen hozzájárult a város és a 
környező települések arculatának ala-
kításához. Sajnos ez nem érvényesül-
hetett kellőképpen, hiszen az első vi-
lágháborút követő időszakban a kő-
ipari szak elköltözésével nem ké-
szültek többé maradandó köztéri al-
kotások, sőt egy részüket le is rom-
bolták, az agyagipari termékek több-
sége elkallódott. A második világhá-
borút követő időszakban már senki 
nem tartotta fontosnak a szakiskola ta-
nárai és diákjai által készített műem-
lékek gondozását és népszerűsítését.

A készített munkák általában köz-
téri emlékművek, templomi berende-
zések, sírkövek, épületdíszek és ke-
rámiatárgyak voltak. A művészi 
igénnyel megformált alkotások legin-
kább az alapítástól 1918-ig terjedő 
időszakban készültek. A korabeli he-
lyi sajtó rendszeresen cikkezett a köz-
téri emlékművekről. A korszak nép-
szerű folyóiratai (Magyar Iparművé-
szet, Magyar Művészet, Magyar Üveg 
és Agyagújság) rendszeresen jelentet-
tek meg cikkeket és fényképeket a 
szakiskola által készített munkákról.

Az új megyeháza felépítése és a 
millenniumi emlékünnepségek idején 
Hargita Nándor szobrász, az iskola 
igazgatója elkészítette az ezredéves 
emlékoszlopot. Az emlékmű egy obe-
liszk volt, amelyet két oroszlán fogott 
közre. Az obeliszk talapzatának négy 
oldalán egy-egy címer volt, melyek 
közt Udvarhely vármegye és Székely-
udvarhely város címere.

Vofkori György Székelyudvarhely. 
Várostörténet képekben című köny-
vében láthatunk egy érdekes fény-
képet, amelyen a szakiskolás tanárok 
mulatoznak, a háttérben pedig a mil-
lenniumi oszlop egyik oroszlánjának 
gipszmintája látható. Az emlékmű 
másolatát nemrégiben újra felállítot-
ták Székelyudvarhely főterén.

Szintén Hargita Nándor készített 
egy emléktáblát, amelyet a vármegye-
házán helyeztek el. Ma már nem tud-
juk pontosan, hogy az épület melyik 
részén lehetett, 1898-ban a Magyar 
Iparművészet közölt fényképet róla. 
1899-ben Hargita Nándor tervei alap-
ján egy fekete márványtáblát készí-
tettek Erzsébet magyar királyné em-
lékére, melyet a homoródalmási 
cseppkőbarlangban helyeztek el. 

1901-ben állították fel az úgyne-
vezett Katolikus emléket. Alkotója 
Harmath Ödön volt, aki a szakiskolá-
ban mintázást tanított. Az emlékmű 
egy Jézus-szobor, a Márton Áron tér 
felső részén található, nemrég restau-
rálták.

1904-ben a kőipari szak diákjai 
Lukács Béla kereskedelemügyi mi-
niszter síremlékét készítették el Bu-
dapesten. 1905-ben Homoródkará-
csonyfalva számára készítettek egy 
Erzsébet-emlékművet.

1906-ban Hargita Nándor Erzsébet 
királyné emlékére szobrot készített 
Halmágy község számára. 1909-ben 
ugyancsak ő Agyagfalvára egy nagy-
szabású 1848-as emlékművet terve-
zett, amely nem került kivitelezésre 
halála és később a világháború ki-
törése miatt.

Az iskola tanáraihoz és diákjaihoz 
köthető többi alkotás (a köztéri em-
lékműveket leszámítva) jellegüknél 
fogva nincsenek annyira szem előtt, 
így kevésbé ismertek a város lakos-
ságának körében.

A szakiskola a helyi templomok 
számára készített templomi berende-

zéseket: a belvárosi református temp-
lomban található úrasztala a szakis-
kola munkája. A Szent Miklós-hegyi 
plébániatemplom számára egy szen-
télyrekesztő korlátot készítettek. Egy-
ik legnagyobb szabású munkájuk a 
zetelaki templom márványból készült 
fő- és mellékoltárai, valamint a ke-
resztelőmedence. Máréfalva temp-
lomának főoltárát szintén a szakiskola 
készítette márványból, de itt helyez-
tek el két érdekes, színes majolika 
technikával készült oltárt is.

A szakiskola által készített műal-
kotások érdekes csoportját képezik a 
síremlékek. A város római katolikus 
és református temetőjében egyaránt 
ott vannak. Beazonosításuk nem min-
dig könnyű, mivel általában csak egy 
szerény „helybeli szakiskola” felirat-
tal látták el őket a talapzaton. A szám-
talan síremlék közül érdemes kie-
melni néhányat. A római katolikus te-
metőben található dr. Soó Rezső sír-
emléke (a botanikus dr. Soó Rezső 
édesapja, 421-es sz. síremlék). Érde-
kessége, hogy a sírkő két oldalához 
egy-egy posztamens kapcsolódik, raj-
tuk egy-egy szakállas férfifej. Pet-
rányi Miklós festőművész, a szakis-
kola rajztanára Hargita Nándort 
megfestette az egyik ilyen fej min-
tázása közben.

Szintén a római katolikus temető-
ben található Hargita Nándor felesé-
gének és egyik gyerekének a sírköve. 
Kialakítása egy kissé eltér a szokásos 
sírkövektől. A művész láthatólag nagy 
odaadással és végtelen szeretettel ké-
szítette. A virágmintás szecessziós 
mintázatok felett elkészítette felesé-
gének portréját is, majd latin felirattal 
látta el: FIAT VOLUNTAS TUA (Le-
gyen meg a te akaratod.). Ennek a sír-
emléknek a közelében temették el ké-
sőbb a művészt is.

A református temetőben, a ravata-
lozó közelében Koncz András számá-
ra készült impozáns síremlék. Ezen 
Hargita Nándor szintén megmintázta 
az elhunyt portréját. Ettől nem messze 
található dr. Kassay Albert városi 
tisztiorvos síremléke. Érdekes módon 
egyiptomi motívumokból van kiala-
kítva, egy ülő szfinxalak fölé helyez-
ték el az obeliszket.

A szakiskola által készített épület-
ornamensek beazonosítása még nehe-
zebb, hiszen ezeken egyáltalán nem 

láthatunk semmilyen aláírást. Kivételt 
talán az a címer jelent, amely a Kos-
suth utca 64. szám alatti ház emeleti 
részén látható. Ezt Hargita Nándor 
saját aláírásával látta el. Egy 1941-ben 
kiadott iskolai évkönyv tanúsága sze-
rint a szakiskola készítette a Római 
Katolikus Gimnázium színes majo-
likadíszeit, bár hasonló épületorna-
mentikai munkákról nem tudunk, csu-
pán a máréfalvi templom két mellék-
oltára készült hasonló technikával. A 
szakiskola (Stohoffer Béla szobrász-
művész) munkája az egykori Attila ut-
ca 7. szám alatti ház homlokzatának 
kialakítása. A gondosan kivitelezett és 
elhelyezett épületdíszítő elemek mel-
lett a homlokzat érdekessége egy női 
és egy férfialakot ábrázoló lapos dom-
bormű. Mindkettő a helyi jellegzetes 
mesterségek egyikét ábrázolja, a nő 
fon, a férfi egy csákánnyal a kezében 
látható, bizonyosan földmunkás.

Egy másik díszes homlokzatki-
alakítás a mai Orbán Balázs utca 19. 
szám alatti házon látható. A gazdag 
növényi ornamentika mellett meg-
jelennek galambfigurák is. A kapu 
feletti részen, egy-egy medalionban 
megmintázták a ház egykori lakóinak 
portréit is.

Szintén említést érdemel az a ma-
gas dombormű, amelyet a szakiskola 
épületének kapualjában helyeztek el. 
A dombormű pusztán dekoratív céllal 
készülhetett, talán az volt a szerepe, 
hogy serkentse a belépő növendékek-
nek a mintázás iránti kedvét. A három 
gyerekfejet ábrázoló domborművet 
Hargita Nándor saját gyerekeiről min-
tázta. Egy korabeli fényképen a dom-
bormű mintázása közben láthatjuk az 
iskola igazgatóját.

A szakiskola által készített kisebb 
domborművek és kerámiatárgyak rit-
kán maradtak fenn. Csupán egy kis tö-
redéküket láthatjuk abban az emlék-
szobában, amelyet a dr. Bányai János 
Ipari Iskolaközpontban rendeztek be. 
Minden bizonnyal léteznek még mun-
kák a városban magánszemélyeknél.

Az iskolai értesítőkből tudjuk, 
hogy a tanárok készítették el a mun-
kák terveit, majd a tanulókkal együtt 
kivitelezték a műhelyfőnökök irányí-
tása alatt. Stílusukat tekintve szerve-
sen illeszkednek a korszakra jellemző 
eklektikus alkotások közé, ahogy ak-
koriban nevezték, historizáló jelle-

gűek, de némelyiken erőteljesen jelen 
vannak az akkor újdonságnak számító 
szecessziós törekvések is. Leginkább 
a sírkövekre jellemző az a gondos ki-
vitelezés és néha formabontó törek-
vés, amellyel fel szerették volna hívni 
a figyelmet, illetve újabb megrendelé-
seket elérni.

Százhúsz év távlatából és jócskán 
megváltozott gazdasági körülmények 
közt szemlélve a szakiskola tevékeny-
ségét, elmondhatjuk, hogy sikerült 
megközelíteniük a kitűzött célt, hi-
szen megindult a szakoktatás, így az 
évek során rengeteg szakembert kép-
eztek többféle szakmában. Művészeti 
szempontból az iskola jelentősen hoz-
zájárult a korabeli iparművészeti tö-
rekvések megismertetéséhez, ugyan-
akkor jelentősen alakította a városké-
pet, annak ellenére, ha a következő 
korszakok igyekeztek figyelmen kí-
vül hagyni, sőt lerombolni a szakis-
kola által készített műalkotásokat. 

Kelemen Albert
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ban sikerült a már régóta igényelt Szé-
kelytámadt várbeli épületbe költözni. 
Rövid időre az iskola villamossági 
gép és faipari szakban, illetve építé-
szeti szakban is nyújtott képzést.

Az 1950-1951-es tanévvel kez-
dődően újjászervezték az ipari szak-
oktatást. Az iskola számára ismét az 
egykori Petőfi utcai épületet jelölték 
ki. Az intézmény különböző nevek 
alatt működött tovább 1974-ig. A la-
katos, asztalos és kályharakó szak-
osztályok mellett megjelent a fémfor-
gácsoló, esztergályos szak is, később 
textilipari és villanyszerelő szakosz-
tályokkal is bővült.

A hatvanas évek végétől csatlako-
zott az intézményhez a városban mű-
ködő közgazdasági szakközépiskola 
is, így néhány évig közigazgatási– 
ipari jelleggel működött az iskola. 
1974-ben összevonták a két iskolát, 
megszüntették a közigazgatási szak-
osztályt. Az új intézményt a Budvár 
utca 8. szám alá költöztették. A lét-
rejött intézmény a Székelyudvarhelyi 
Fémipari Iskolaközpont volt, egy lice-
ális és szakiskolás osztályokkal mű-
ködő szakoktatási intézmény.

1990 őszétől az intézmény ismét új 
nevet vett fel: Dr. Bányai János Ipari 
Iskolaközpont.

Az iskola története és tevékenysé-
ge nagyjából két szempont szerint ta-
nulmányozható: az egyik a gazdasági 
szempont, a szakoktatásban kifejtett 
tevékenység, a másik az első világhá-
borúig terjedő időszakra vonatkoztat-
ható művészeti tevékenység.

A szakoktatásban kifejtett tevé-
kenység az évek távlatából vizsgálva 
mindenképpen jelentős volt. Bár nem 
váltotta be azon kezdeti reményeket, 
amelyek a helyi iparművészet felvi-
rágoztatását célozták, de csak azért 
nem, mert a változó idők más szak-
mák előtérbe kerülését hozták, és va-
lójában az államalakulat, amely életre 
hívta, nem is érte meg az iskola kitel-
jesedését. 

Az ipari szakoktatás az 1960-as 
évekre kiteljesedett, ezt követően saj-
nos egy hanyatlási folyamatnak le-
hetünk tanúi. Érthetetlen módon nap-
jainkban ismét, akárcsak a kezdetek-
kor, a lenézett iskolák közé tartoznak a 
szakiskolák. Mindezek ellenére az is-
kola mindvégig igyekezett, az utód-
iskola pedig a mai napig igyekszik 
megfelelni a változó igényeknek.

A kifejtett művészeti tevékenység 
szempontjából elemezve az eredmé-
nyeket: a kezdeti években az iskola 
jelentősen hozzájárult a város és a 
környező települések arculatának ala-
kításához. Sajnos ez nem érvényesül-
hetett kellőképpen, hiszen az első vi-
lágháborút követő időszakban a kő-
ipari szak elköltözésével nem ké-
szültek többé maradandó köztéri al-
kotások, sőt egy részüket le is rom-
bolták, az agyagipari termékek több-
sége elkallódott. A második világhá-
borút követő időszakban már senki 
nem tartotta fontosnak a szakiskola ta-
nárai és diákjai által készített műem-
lékek gondozását és népszerűsítését.

A készített munkák általában köz-
téri emlékművek, templomi berende-
zések, sírkövek, épületdíszek és ke-
rámiatárgyak voltak. A művészi 
igénnyel megformált alkotások legin-
kább az alapítástól 1918-ig terjedő 
időszakban készültek. A korabeli he-
lyi sajtó rendszeresen cikkezett a köz-
téri emlékművekről. A korszak nép-
szerű folyóiratai (Magyar Iparművé-
szet, Magyar Művészet, Magyar Üveg 
és Agyagújság) rendszeresen jelentet-
tek meg cikkeket és fényképeket a 
szakiskola által készített munkákról.

Az új megyeháza felépítése és a 
millenniumi emlékünnepségek idején 
Hargita Nándor szobrász, az iskola 
igazgatója elkészítette az ezredéves 
emlékoszlopot. Az emlékmű egy obe-
liszk volt, amelyet két oroszlán fogott 
közre. Az obeliszk talapzatának négy 
oldalán egy-egy címer volt, melyek 
közt Udvarhely vármegye és Székely-
udvarhely város címere.

Vofkori György Székelyudvarhely. 
Várostörténet képekben című köny-
vében láthatunk egy érdekes fény-
képet, amelyen a szakiskolás tanárok 
mulatoznak, a háttérben pedig a mil-
lenniumi oszlop egyik oroszlánjának 
gipszmintája látható. Az emlékmű 
másolatát nemrégiben újra felállítot-
ták Székelyudvarhely főterén.

Szintén Hargita Nándor készített 
egy emléktáblát, amelyet a vármegye-
házán helyeztek el. Ma már nem tud-
juk pontosan, hogy az épület melyik 
részén lehetett, 1898-ban a Magyar 
Iparművészet közölt fényképet róla. 
1899-ben Hargita Nándor tervei alap-
ján egy fekete márványtáblát készí-
tettek Erzsébet magyar királyné em-
lékére, melyet a homoródalmási 
cseppkőbarlangban helyeztek el. 

1901-ben állították fel az úgyne-
vezett Katolikus emléket. Alkotója 
Harmath Ödön volt, aki a szakiskolá-
ban mintázást tanított. Az emlékmű 
egy Jézus-szobor, a Márton Áron tér 
felső részén található, nemrég restau-
rálták.

1904-ben a kőipari szak diákjai 
Lukács Béla kereskedelemügyi mi-
niszter síremlékét készítették el Bu-
dapesten. 1905-ben Homoródkará-
csonyfalva számára készítettek egy 
Erzsébet-emlékművet.

1906-ban Hargita Nándor Erzsébet 
királyné emlékére szobrot készített 
Halmágy község számára. 1909-ben 
ugyancsak ő Agyagfalvára egy nagy-
szabású 1848-as emlékművet terve-
zett, amely nem került kivitelezésre 
halála és később a világháború ki-
törése miatt.

Az iskola tanáraihoz és diákjaihoz 
köthető többi alkotás (a köztéri em-
lékműveket leszámítva) jellegüknél 
fogva nincsenek annyira szem előtt, 
így kevésbé ismertek a város lakos-
ságának körében.

A szakiskola a helyi templomok 
számára készített templomi berende-

zéseket: a belvárosi református temp-
lomban található úrasztala a szakis-
kola munkája. A Szent Miklós-hegyi 
plébániatemplom számára egy szen-
télyrekesztő korlátot készítettek. 
Egyik legnagyobb szabású munkájuk 
a zetelaki templom márványból ké-
szült fő- és mellékoltárai, valamint a 
keresztelőmedence. Máréfalva temp-
lomának főoltárát szintén a szakiskola 
készítette márványból, de itt helyez-
tek el két érdekes, színes majolika 
technikával készült oltárt is.

A szakiskola által készített műal-
kotások érdekes csoportját képezik a 
síremlékek. A város római katolikus 
és református temetőjében egyaránt 
ott vannak. Beazonosításuk nem min-
dig könnyű, mivel általában csak egy 
szerény „helybeli szakiskola” felirat-
tal látták el őket a talapzaton. A szám-
talan síremlék közül érdemes kie-
melni néhányat. A római katolikus te-
metőben található dr. Soó Rezső sír-
emléke (a botanikus dr. Soó Rezső 
édesapja, 421-es sz. síremlék). Érde-
kessége, hogy a sírkő két oldalához 
egy-egy posztamens kapcsolódik, raj-
tuk egy-egy szakállas férfifej. Pet-
rányi Miklós festőművész, a szakis-
kola rajztanára Hargita Nándort 
megfestette az egyik ilyen fej min-
tázása közben.

Szintén a római katolikus temető-
ben található Hargita Nándor felesé-
gének és egyik gyerekének a sírköve. 
Kialakítása egy kissé eltér a szokásos 
sírkövektől. A művész láthatólag nagy 
odaadással és végtelen szeretettel ké-
szítette. A virágmintás szecessziós 
mintázatok felett elkészítette felesé-
gének portréját is, majd latin felirattal 
látta el: FIAT VOLUNTAS TUA (Le-
gyen meg a te akaratod.). Ennek a sír-
emléknek a közelében temették el ké-
sőbb a művészt is.

A református temetőben, a ravata-
lozó közelében Koncz András számá-
ra készült impozáns síremlék. Ezen 
Hargita Nándor szintén megmintázta 
az elhunyt portréját. Ettől nem messze 
található dr. Kassay Albert városi 
tisztiorvos síremléke. Érdekes módon 
egyiptomi motívumokból van kiala-
kítva, egy ülő szfinxalak fölé helyez-
ték el az obeliszket.

A szakiskola által készített épület-
ornamensek beazonosítása még nehe-
zebb, hiszen ezeken egyáltalán nem 

láthatunk semmilyen aláírást. Kivételt 
az a címer jelent, amely a Kossuth ut-
ca 64. szám alatti ház emeleti részén 
látható. Ezt Hargita Nándor saját alá-
írásával látta el. Egy 1941-ben kiadott 
iskolai évkönyv tanúsága szerint a 
szakiskola készítette a Római Katoli-
kus Gimnázium színes majolikadí-
szeit, bár hasonló épületornamentikai 
munkákról nem tudunk, csupán a má-
réfalvi templom két mellékoltára ké-
szült hasonló technikával. A szakis-
kola (Stohoffer Béla szobrászművész) 
munkája az egykori Attila utca 7. 
szám alatti ház homlokzatának kiala-
kítása. A gondosan kivitelezett és el-
helyezett épületdíszítő elemek mel-
lett a homlokzat érdekessége egy női 
és egy férfialakot ábrázoló lapos dom-
bormű. Mindkettő a helyi jellegzetes 
mesterségek egyikét ábrázolja, a nő 
fon, a férfi egy csákánnyal a kezében 
látható, bizonyosan földmunkás.

Egy másik díszes homlokzatki-
alakítás a mai Orbán Balázs utca 19. 
szám alatti házon látható. A gazdag 
növényi ornamentika mellett meg-
jelennek galambfigurák is. A kapu 
feletti részen, egy-egy medalionban 
megmintázták a ház egykori lakóinak 
portréit is.

Szintén említést érdemel az a ma-
gas dombormű, amelyet a szakiskola 
épületének kapualjában helyeztek el. 
A dombormű pusztán dekoratív céllal 
készülhetett, talán az volt a szerepe, 
hogy serkentse a belépő növendékek-
nek a mintázás iránti kedvét. A három 
gyerekfejet ábrázoló domborművet 
Hargita Nándor saját gyerekeiről min-
tázta. Egy korabeli fényképen a dom-
bormű mintázása közben láthatjuk az 
iskola igazgatóját.

A szakiskola által készített kisebb 
domborművek és kerámiatárgyak rit-
kán maradtak fenn. Csupán egy kis tö-
redéküket láthatjuk abban az emlék-
szobában, amelyet a dr. Bányai János 
Ipari Iskolaközpontban rendeztek be. 
Minden bizonnyal léteznek még mun-
kák a városban magánszemélyeknél.

Az iskolai értesítőkből tudjuk, 
hogy a tanárok készítették el a mun-
kák terveit, majd a tanulókkal együtt 
kivitelezték a műhelyfőnökök irányí-
tása alatt. Stílusukat tekintve szerve-
sen illeszkednek a korszakra jellemző 
eklektikus alkotások közé, ahogy ak-
koriban nevezték, historizáló jelle-

gűek, de némelyiken erőteljesen jelen 
vannak az akkor újdonságnak számító 
szecessziós törekvések is. Leginkább 
a sírkövekre jellemző az a gondos ki-
vitelezés és néha formabontó törek-
vés, amellyel fel szerették volna hívni 
a figyelmet, illetve újabb megrendelé-
seket elérni.

Százhúsz év távlatából és jócskán 
megváltozott gazdasági körülmények 
közt szemlélve a szakiskola tevékeny-
ségét, elmondhatjuk, hogy sikerült 
megközelíteniük a kitűzött célt, hi-
szen megindult a szakoktatás, így az 
évek során rengeteg szakembert ké-
peztek többféle szakmában. Művé-
szeti szempontból az iskola jelentősen 
hozzájárult a korabeli iparművészeti 
törekvések megismertetéséhez, 
ugyanakkor jelentősen alakította a vá-
rosképet, annak ellenére, ha a követ-
kező korszakok igyekeztek figyelmen 
kívül hagyni, sőt lerombolni a szakis-
kola által készített műalkotásokat. 
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