
16. SZAKOKTATÁSUNK EMLÉKEI

16.1. Egy lelkes marosvásárhelyi polgár
Dávid Antal Mózes 1846-ben 10. 000 váltó forintot ajánlott fel egy székelyudvarhelyen 

felállítandó “műipar- iskola" alapítására /Kozma F., 1879. 366./.
“Az eszme lelkesedésre ragadta a székelyeket", tudósít e korszak közhangulatáról kitűnő 

könyvében Kozma Ferenc példaként felemlítve más felajánlásokat is.
Hogy mennyire voltak befolyással a jelzett közhangulat kialakítására Mikes Kelemen 

látnoki sorai, melyek 1794-ben, a Törökországi levelek első kiadásakor szülőföldjére is 
eljuthattak, nem lehet megállapítani. Gondolatai maradandó értékűek, és felelevenítésük 
indokolt: “Csak a deák nyelvet, és egyebet nem tanulván [a "collégyiumban" a nemes 
“iffiú"], annak házánál hasznát nem sokat vészi, és a gazdaságban olyan tudatlan, mint 
mások. És a psysicából annyit nem tud, mint a molnárja vagy a kovácsa [...] Nemhogy azt 
tudná, hogy miben áll az ország haszna, de azt sem tudja, micsoda országok szomszédai 
Erdélynek [. . .] /Mikes K., 1715. július 11. levele 1974. 161./ Tudom, hogy a mi 
országunkban egy iffiúnnak más tudományt nem lehet tanulni, mert nincsenek arra való 
collégyiumok, mint más országban, ahol egy huszonöt esztendős négy-vagy ötféle tudo
mányt tud, é s egy közönséges iffiú vagy három mesterséget. [...]" /uo. 162./.

Feltehetően kedvezően hatott a szászoknál tapasztalt jó példa is, kiknél 1841-ben pl. 
2,36-szor több gyermek járt elemi iskolába, mint a székelyeknél /EBK, 1844. 13./, és a 
szakoktatás már gyarkorlat volt.

16.2. Egy középiskola, melynek létjogosultságát 
az egykori sajtó többször is szóvá tette

A Dávid Antal Mózes által létesített alapítványból végül is 1871-ben Székely udvar helyen 
egy főreáliskola létesült, a város harmadik középiskolája, mikor is, Háromszéken még egy 
főgimnázium sem létezett.

Tinennégy évi fenállása után, szerepét a székelység életében a sepsiszenygyörgyi 
Székely Nemzet elmarasztalólag állapította meg, mert e tanintézetben a tanulókat semmi
lyen gyakorlati pályára nem készítették fel/SzN, 1885. 196. sz., 197. sz., 199. sz./.

Jellemző volt az iskola népszerűtlenségére az, hogy 1871 és 1885 között érettségizett 9 
évfolyam végzőseinek összlétszáma csak 67 volt, vagyis átlagosan évenként 7,5. Ennek 
egyik oka az volt, hogy az itt érettségizettek csak bizonyos felsőfokú tanintézetekbe 
iratkozhattak be. /Pl. a divatos jogi pályát nem választhatták./

A székelyudvarhelyi állami főreáliskola hivatása volt hozzájárulni annak a műszaki-köz
gazdasági értelmiségnek a kialakításához, melynek feladata lett volna az általános iparosí
tás megvalósítása, és azon belül a székelyföldi tulajdonképpeni faipar megteremtése. 
Sajnos, ennek a jogos elvárásnak az iskola nem tett eleget. Mi több, az annyit hangoztatott 
“székely iskolaváros" megyéjében az ipáit állandó foglalkozásként űzők aránya a Székely
földön a legalacsonyabb volt.

16.3. A brassói állami “közép faipariskola”
Az 1885-ben létesült tanintézet, mint középiskola 11 éven át működött /Értesítő Brassó, 

1896/97./
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Az 1894/95 tanévről kiadott értesítőből kitűnik, hogy tíz év alatt az iskolába csak 189 
tanulót vettek fel. /Legkevesebbet az 1885/86-os tanévben /7-et/, legtöbbet az 1892/93 -as 
tanévben, és pedig 28-at./

Az 1887/88-as tanévtől kezdve az iskola mindhárom osztályával működött. A tanév 
végén 5 tanuló nyert végbizonyítványt, az 1893/94-es tanévig összesenn 27-en.

A kis tanulólétszám annál is inkább feltűnő, mert az iskola rendkívül kedvező feltételeket 
biztosított: a tanítás díjtalan volt; azon tanulók akik az első osztályba 4 gimnáziumi vagy 4 
polgáriskolai osztály elvégzésével léptek be, egy évi “önkéntességi joggal” bírtak, vagyis 
a tényleges katonai idejük csak egy év volt és tartalékos tisztek lehettek; a végbizonyít
vánnyal rendelkezők, az asztalos- és esztergályos ipart önállóan űzhették; mindhárom 
évfolyamnál heti 24 óra műhelygyakorlat volt előírva, amit délután végeztek stb.

Valamelyest javult a tanulók számának növekedése a középiskolának szakiskolává 
történő átszervezésével. De ekkor is csak igen kis mértékben járult hozzá a Székelyföld 
faiparának kifejlődéséhez: az 1899/1900-as és az 1913/1914-es tanévek között, vagyis 
összesen 15 tanév alatt végzett 208 tanuló közül csak 14-en helyezkedtek el a kutatott 
területen /Marosvásárhelyen és Baróton 3-3, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön 2-2 
végzett tanuló stb./.

16.4. 1892. november 13. Megnyílt a marosvásárhelyi állami fa- és 
fémipari szakiskola, 10 tanárral és 20 rendes, valamint 12 rendkívüli 
tanulóval /Barabás E., 1907. 98./

Hasonlóan a két előbbi iskolához, itt is jellemző volt a tanulók alacsony száma még a 
tanszemélyzethez viszonyítva is. Barabás Endre adatai szerint pl. az 1903-1904-es tanév
ben 20 tanár és 6 művezető /oktatómester/ 3 segédszemélyzet közreműködésével 203 
tanulót oktatott, kik közül 115 rendes és 88 rendkívüli volt. 1895 és 1904 évek között pedig 
az állam 478837 koronát fordított az iskola fenntartására.

A tanulók alacsony száma elsőrosban a faipari szakra jellemző. Például az 1905/6 
tanévben, a 18 végzett rendes tanuló közül csak 4 volt asztalos /Mkikj, 1906. 36./.

A Marosváráshelyi Kereskedelmi - és Iparkamara 1902. évre szóló jelentése a szakmai 
oktatás kifejlődéséről tájékoztat. Az 1846-ban elindított mozgalom, melynek célja egy 
“műipariskola” felállítása volt, 46 év alatt jelentős utat tett meg. 1892-ben ugyanis a kamara 
kerületében már 13 “tanműhelyiben folyt ipari oktatás, melyek közül 7-ben /54%/ a 
fafeldolgozással kapcsolatosan képeztek oktattak. Mindez a faipar székelyföldi jelentőségét 
is igazolja.

16.5. A görgényszentimrei erdőőri szakiskola
A 1893-ban létesült szakiskola mellett egy kiterjedt dendrológiai park is szolgálta az 

oktatás ügyét. 1894 és 1914 között 21 évfolyam, azaz 524 tanuló végzett, közülük pedig 46 
volt székelyföldi születésű /C. Gliga, 1969./.

Az iskola első igazgatója Péch D ezső , a termékeny erdészeti szakíró és kutató volt, ki 
egyidejűleg a szabédi erdészeti kísérleti telepet is létrehozta.

Barabás Endre az intézet közel másfélévtizedes tevénységét összegezve, az 1907-ben 
megjelent monográfiájában az alábbi adatokkal jellemezte az itt működő kislétszámú 
tantestület /2-3 erdőmémök/ munkáját: “A szakiskola kezelése alatt áll 807 hektár erdő, 11,
5 hektáros csemetekert és egy 7, 5 hektáros növénytani kert. Szállított az intézet a kopár
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területek beerdősítésére 2. 914. 000 
csemetét az 1900-ik évben. Az intézet
tel kapcsolatban meterológiai megfi
gyelő állomás is van szervezve.” 
/Barabás E„ 1907. 82./

Péch Dezső sokoldalú, nagymű- 
veltségű szakember volt, ki számos 
írásával járult hozzá a kutatott terület 
erdőgazdaságának fejlesztéséhez. El
őrelátás jellemezte A Biikknek, mint 
műfának értékesítéséről c. írásában 
hangoztatott elvéit is: “Megszoktuk a 
bükköt olyan fanemnek tekinteni, 
mely egyébre nem való csak tűzre. [.. 
.] A bükk a jövő fája s ha majd nyitjára 
akadnak, hogy miképen lehet a bükkfa 
természetadta hiányait mesterségesen 
kipótolni, mi előbb-utóbb bizonyára 
megtörténik, akkor a bükknek, még 
nagy tömegénél fogva is a fahasználat 
terén elsőrendű szerepe lesz." /Péch 
D„ 1891. 674., 675./

Napjaink faipara igazolta Péch De
zső idézett gondolatát. A külföldi fane
meknek hazájában való telepítéséről 
c. szakkönyve hasonlóan úttörő mun
kásságát dicséri.

Péch utóda 1900-tól a görgény- 
szentimrei erdőőri szakiskola vezeté
sében Szakmáry Ferenc volt. írásai 
közül kiemeljük a görgényszentimrei
és szabédi erdészeti kísérleti telepen végzett növénytenyészeti megfigyeléseket /Szakmány 
F. 1903.1904. 1905./ Ugyancsak ő írt az Erdélyben fellépett apácalepke - károsításokról is. 
/Szakmáry F. 1901./

60. ábra

A népi bútor virágos faragásának egy szép 
mintáját láthatjuk. /Kovács Géza, Küküllöke- 
ményfalva. Kardalus János: Virágos faragás. 
Müv.1980. 8-9.57.1

16.6. “Müfaragászati tanműhely” Kézdivásárhelyen

Az 1899-ben megjelent, Potsa József szerkesztette "Háromszékvármegye. Emlék
könyv” beszámol arról is, hogy 1876-tól 3 évig Kézdivásárhelyen fafaragást is tanítottak 
/342./. Később, ugyancsak itt 1890-ben asztalos tanműhelyt létesítettek, majd 1892-ben az 
“Asztalos tanműhellyel egybekapcsolt polgári iskola" kezdte el működését.

16.7. A faipari ismeretek rendszeres oktatásának más formái

Gyergyószentmiklóson, a 90-es évek elején gyermekjátékszer-készítő tanműhely műkö
dött/Mkikj, 1896. 107./.

A "hosszúfalusi fametsző tanműhely"-ről Kozma Ferenc emlékezett meg /Kozma F., 
1879. 428./. Korábban pedig, egy Kolozsváron megrendezett kiállítással kapcsolatosan az
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ugyancsak itt megjelenő M agyar Polgár irta: “A főbejárattal balra levő tért a hosszúfalusi 
műfaragászati iskola szép kiállítása foglalja el." / ISII .  dec. 4./

A Marosvásárhely i Kereskedelmi - és Iparkamara jelentései több alkalommal beszámol
tak a nyárádszeredai faragászati iskoláról. Pl. 1897-ben, mikor az iskola hiányos felszere
lését panaszolták /Mkikj, 1896.106./. Az 1906. évre vonatkozó közlemény pedig határozott 
formában állapította meg, hogy az iskola “annyira kezdetleges, hogy 25 évi fenállása óta 
figyelemreméltó eredményt nem mutatott fel. 'VMkikj, 1906. 39./Nem javult később sem 
a helyzet, minek következtében: “a tanulók iskola végeztével a megkezdett tanulást a 
munkaeszköz hiánya miatt tovább nem folytathatják". /Mkikj, 1910. 38./

A jelentések pesszimizmusától függetlenül, bizonyára az iskola tevékenységének is 
köszönhetően, a környék székelyei tudtak és ma is tudnak faragni. A környező vidék régi 
díszítő-faragó kultúráját igazoló 30., 31., 34. és más ábráink ezt hirdetik. /Ez a megállapí
tásunk a népi fafaragás távolabbi művelőire is vonatkozik./
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