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T ö r t é n e t i b e v e z e t é s . 

Bármi vonzó legyen is a bajországi technikai tanügy fejlődési története, 
mégis annak forrásszerü, beható tanulmányozását mellőzendőnek hivérn, hogy 
a különben is fukarul kimért időt kizárólag annak jelenben fennálló szerveze-
tére fordíthassam. 

Mindazáltal még sem vonhattam ki magamat egészen ez érdekes vizs-
gálódás alól. Ha mindazon követelményeket, melyeket mai iparunk sebes ha-
ladása ilynemű tanodáktól igényel, helyesen érvényesíteni s méltányolni kí-
vántam, szükség volt első sorban az iparnak ez utóbbi évtizedek alatti roha-
mos felvirágzása által a bajor technikai tanügy fejlődésében felidézett válto-
zásokat alapvonalaikban fölismerni. 

Szerencsémre ez érdekes ugyan, de egyszersmind sok időveszteséggel 
járó nyomozások csakhamar feleslegesekké váltak, midőn egy kiválóan fontos 
és tanulságos könyvből: „Bayerns erste technisehe Schule" — kitűnik, hogy az 
első ilynemű intézet Károly Tivadar választó berezeg alatt, Kefer Xav. Ferencz 
által 1793-ban alapíttatott ily nevezet alatt: „Ünnepnapi kézműves iskola." 

A korszak, melybe ezen intézet felállítása esett; a politikai viharok, 
melyek a következő két évtized alatt nyugat felől Németországra zúdultak; 
a világrenditő tusák, melyek az államok és kormányok érdekeltségét egész 
más felé vonzották mintsem az oktatás ügyhez, — mindez nem vala képes a 
mondott intézetek fejlődésére haladó irányban hatni. 

Nem csoda tehát, ha ama kornak kormány-közegei egész 1815 végéig e 
tárgyban tökéletesen némák maradtak. 
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Csak a következő 181G-ki évben történt e részben változás. Alkalmat 
szolgáltatott erre a reálintézetek eltörlése s ez által történt átalakitása az úgy-
nevezett reáliskoláknak „felsőbb polgári tanodákká." 

A viharos időkre következett nyugalmas tíz év alatt a tanodák körül 
további javitások nern jöttek létre, ellenben látogatásuk évről-évre örvendetes 
mérvben szaporodott. Amint az iparos világban a hasznos isineretek mindinkább 
terjedtek, úgy a mellettök nyilvánuló részvét és érdekeltség is növekedett. 

Az 1794-ben Párisban felállított „École polytechnique" kitűnő eredmé-
nyei és annak nagy jelentősége a franczia államra nézve, mint buzditó példa 
további ösztönül szolgált a bajor kir. államkormánynak arra, hogy polytech-
nikai iskolák felállításáról intézkedjék. 

Az e részben tett előmunkálatok eredménye gyanánt, már az 1825-ki 
szeptember 11-kén kelt országgyűlési leiratban legfelsőbb helyről kilátásba 
tétetett ilynemű intézetek felállítása. 

Az első volt a „Müncheni fő- és székvárosi polytechnikai központi ta-
noda" (Polytechnische Centralsehule der Haupt- und Residenzstadt München.) 

Hivatása volt, közvetlenül a népiskolához csatlakozva feladatát hat év 
alatt megoldani a e határidőn belől magasabb műszaki képzettséget nyújtani 
azon egyéneknek, kik a mennyiségtan- természettan-mechanikára és termé-
szetismére támaszkodó iparágakat akár mint önálló munkások, akár mint 
gyárbeli felügyelők vagy munkavezetők művelni készülnek. 

A tanmódot illetőleg határoztatott, hogy az a tanoda czéljának és a ta-
nítványok műveltségi fokának megfelelőleg ne szorosan tudományos előadá-
sokból, hanem főleg gyakorlati kimutatásokból álljon, tehát egyszóval nép-
szerű legyen. 

1829-ki február 7-ikén megjelent egy uj rendelet, mely tetemes előrelé-
pést jelzett az oktatás decentralisatiójának ösvényén. Még ugyan megtartá 
változatlanul az addigi hat évfolyamot, de egy fontos módosításon ment ke-
Vesztül annyiból, hogy a három alsóbb osztály feladata ezentúl egy magá-
ban befejezett egészet képezett, minő a gyakorlatilag iparos igényeknek, a 
tökéletes elméleti kiképzés szándéka nélkül, általában megfelelő és kielégítő 
lehetett. Ez volt azon iparos oktatás, mely O Felsége kivánatához képest Ba-
jorország minden nevezetesb városában, előirt terv szerint ujon felállíttatni 
rendelt úgynevezett kézműves iskolákban (Grewerbeschule) behozandó volt. 
Egyúttal pedig a három évi tanfolyam bevégzése a kézműves iskolában elég-
séges előkészületnek vétetett a magasabb polytechnikai oktatás felvitelére, 
melyre liároip további, külön intézetekben végzendő tanfolyam rendeltetett. 

Az említett rendelet egyszersmind a polytechnikai tanodák czélját arra 
terjeszti ki, miszerint azok a kézmű- és egyéb gyárak felállitására vagy veze-
tésére vállalkozó egyének kiképzésére szolgáljanak. 

Hogy az ily kézműves iskolák felállítása könnyittessék, a vallás-, szép-
és helyesiráa és a német nyelvtan nem vétettek fel az ujon felállított kézműves 
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iskolák tanrendjébe ; ellenben határoztatott, hogy a tanulók ezen rendbeli ok-
tatás végett mintegy pótlékul az ünnepnapi iskolákat tartozzanak látogatni. 

Általában véve azonban az oktatás mind a kézműves iskolákban mind 
pedig a polytechnikai tanodákban nagyobb kiterjedést nyert. 

r 

Ámbár az oktatásnak e szerint két lépcsőre, az alsóbbra (kézműves is-
kolák) és felsőbbre (poíytechnikai tanodák) történt elkülönzése által tetemes 
haladás történt, mégis maradt még némely űr betöltendő. 

Az 1833. febr. 16-kán kelt legfelsőbb rendelet ezen űrt betöltötte. 
E rendeletnek az a tagadhatlan érdeme van, hogy az exact tudományok 

észszerű oktatásának utat tört; hogy az akkori idő kívánalmainak tökélotesen 
megfelelt, s egyszersmind jelöli az időszakot, melyben a bajorhoni technikai 
tanintézetek rendszeresen szabályozott lépcsőzetes menetben életbe léptek. 

Lemondva ezen úgyis már érvényen kivűl helyezett rendelet s végre 
hajtási szabályzat részleteinek fejtegetéséről, csak arra szorítkozom, hogy 
néhány rövid vonásban vázoljam a szilárd építményt, melynek főtámosz-
lopai azt még mai nap is fentartják, bármennyiro változott is maga az épület 
annyi év lefolyása alatt. 

E végre szükséges első sorban magunkat tájékoznunk az akkori idő 
egyetemes tanviszonyaira nézve. Ezen két, látszólag egymást kizáró irány 
létezett: egyfelől a tisztán tudományos s ezzel szemközt a tisztán népszerű 
oktatás. Az volt tehát a feladat, meglelni az aranyközéputat, s az ered-
mény volt egy harmadik, azaz a technikai oktatás rendezése. 

Az uralgó pénzügyi viszonyok különben gazdálkodási eljárást követel-
tek; e szerint szükséges volt az oktatás mezején minden, még látszólagos 
fényűzést is kerülni, sőt a szervezési terv megállapításában mindem rendelke-
zés alatt levő előnyök lehető kiaknázását vezérszabályul felvenni. 

Erre nézve nagyon kedvező volt azon körülmény, hogy az egyetemes 
bajorhoni oktatásügy egy és ugyanazon kézben volt, t. i. a belügyminisztérium 
hatósága alá tartozott. Ez által először is az oktatás kezelésében a gyors és 
egységes eljárás lön lehetővé; valamennyi tanerő, az egyén képességének 
megfelelőg, vagy tudományos vagy technikai intézetnél alkalmaztathatott, s 
így a lehető legjobban volt értékesíthető; s az által, hogy valamely, mindkét 
oldalon próbát állott tanerő itt is ott is egyidejűleg találhatóit alkalmazást: az 
oktatás igényei a pénzbeli megtakarítással igen jó összhangba jöttek. 

Mihelyt ezen helyesen méltányolt előnyök kiaknázása és így a rendel-
kezésre álló eszközök czélszerü alkalmazása szándékoltatott, szükséges volt 
már eleve félre tenni oly önálló tanintézeti rendszert, mely, elnézve minden 
más művelő intézettől, az alsóbb és felsőbb technika tanulóinak önmagában 
tökéletesen körülírt képzettséget adni képes volna. 

Azért is a tisztán technikai oktatás megalapítására szoritkoztak minden 
humanisticai szaktudomány kizárása mellett. A technikai oktatás, mint úgy 
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szólván, harmadik ága az Összes tanulmányoknak, a már fennállók közt oly 
szervezetet nyert, hogy abban a reáltudományokra nézve a népiskolák tanerői 
úgy mint a felsőbb tanintézetekéi egyaránt hasznosíthatók legyenek. 

Ez új ága az egyetemes oktatásnak a következő tanintézeteket foglalta 
magában: 

1-ör. A kézművesi vasár- és ünnepnapi iskolát; 
2-or. A földművelési és kézműves iskolát három évfolyamban (technikai 

gymnasium); 
3-or. A polytecbnikai tanodát, szintén 3 évfolyammal (technikai lyceum); 
4-er. A technikai főtanodát központosítva a müncheni egyetem nernzet-

gazdászati tudománykarában. 
Ezen intézetek szerves összeköttetése a tisztán népies és tisztán tudo-

mányos oktatással a következőkből tűnik ki. 
A köznapi iskolából két út vezérelt a technikai kiképeztetésre. Egyik a 

kézművesi vasár- és ünnepnapi iskolába, másik a földművelési és kézműves 
iskolába vezetett. 

A közművelődési szakmákban való oktatást, a mennyiben az a tisztán 
technikai tanodák keretéhez nem tartozott, a tanítványok a vasár- és ünnep-
napi iskolában nyerték. 

A kézművesi vasár- és ünnepnapi iskola további folytatással nem bírt, 
míglen a hétköznapi iskolából a földművelési és kézműves iskolába átjött nö-
vendékek a polytechnikai tanodában még további képeztetésre tarthattak 
igényt. 

A kézműves iskola csatlakozott a latin iskolához is úgy, hogy az utóbbit 
végzett fiatalok szabadon választhattak a szorosan tudományos, s egy szintén 
felsőbb, de inkább a gyakorlati élethez idomított kiképeztetés között. 

Ezeknek, a latin iskolából származó kézműves iskolai tanulóknak meg 
volt engedve a reáltudományokat valamely gymnasiumban hallgatni, s kiegé-
szítésül még a negyedik gymnasiumi osztály feladatát kapták;ha e kedvezés-
sel nem éltek, akkor a vasár- és ünnenapi iskolák látogatására köteleztettek. 

Az utóbb nevezett tanulók azonban jogaikra nézve csupán a köznapi 
iskolából származottakkal állíttattak egy vonalba, s e szerint ezekkel együtt 
képezték a kézműves tanulók azon csoportját, melynek nem volt szándéka 
később a technikai főtanodát látogatni. Ellenben a latin iskolát végzettek 
közül azok, kik a reáltudományokat a gymnasiumban végezték, ez által jogo-
sítva lettek a technikai gymnasiumból egyenesen a technikai főtanodába feljebb 
lépni. Ha ez a feljebblépés csak a polytechnikai tanoda, illetőleg a technikai 
lyceum bevégzése után történt, az ily tanulók az általok már hallott előadások 
látogatásától fölmentettek. 

A három évfolyam szerint rendezett földművelési és kézműves iskola, 
melyben a tulajdonképeni, rendszeresen kezelt technikai oktatás kezdetét 
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vette, e szerint azon kettős feladatban részesült, miszerint növendékeit egy-
felől a technikai főtanoda vagy annak egyik tudomány-kara, másfelől közvet-
lenül is a tisztán polgári hivatásokra előkészítése. 

Ellenben a polytechnikai tanoda feladatához tartozott a polgári életben 
előforduló technikai segédágakban, minők a polgári mérnöké, gépgyárnoké stb. 
előképzettséget nyújtani. 

Végre, a technikai főtanoda a közigazgatás technikai ágaihoz képezte 
ki a tanulókat. 

Végül még ki kell emelnünk az államkormány szakadatlanul reformáló 
tevékenységét, mely nemcsak arra szorítkozott, hogy egész rendszerét a tan-
intézeteknek, mely a népies oktatás köznapi iskolájához és a tudományos ok-
tatás elemi iskolájához csatlakozott, életbe varázsoljon, hanem még ez utób-
biba is szervezőleg hátranyúlt. Ugyanis oly czélból, hogy a nemzetben lehe-
tőleg széles és hatályos alapot teremtsen a művészi s technikai műveltség szá-
mára, a magas államkormány behozta a hétköznapi és a latin iskolába a szabad 
választástól függő rajztanitást, egyszersmind pedig meghagyta, hogy ezen 
elemi iskolákban az úgynevezett hasznos tudományokbani oktatás maj-
dani müveit mezei gazdák és iparosok szükségeihez legyen mérve s oly 
formán kezelve, hogy elökészités gyanánt szolgáljon a földművelési s kéz-
műves iskolában később hallgatandó tanleczkékre. 

Az ekkép alapvonalaiban vázolt ujonszervezési terve az egyetemes ba-
jorhoni technikai oktatásnak azon kétségtelen érdemmel bírt, hogy minden 
rokon intézetek helyesen kiszámított egymásba vágásának széles alapján nyu-
godott s ez által azok közt egyenkint véve igen előnyös viszonhatást idézett 
elő. Azért is mindenütt a legkészségesb s legelőzékenyebb módon fogadtatott. 

De hogy az eddig kivivottnak biztosittassék tartós létele, az eredeti 
végrehajtási szabályok nem maradhattak kielégítők örök időkre. Sőt inkább 
ama nagyban és egészben kipróbált rendelkezései az alapítási időszaknak^ 
hatásukra nézve egyes pontjaikban is vizsgálat alá voltak veendők, a hely s 
tartománybeli tapasztalatok köréből pedig azon mozzanatokat kellett kisze-
melni, melyek a rendszernek minden különlegességeiben is valódi gyakorlati 
s termékeny fejlődést biztosíthattak. Tekintettel erre, a m. államkormány a 
müncheni második iparmükiállítás alkalmával értekezletet tartatott, melyre a 
kormánybeli előadó tanácsosok valamennyien az épitészet, földművelés, keres-
kedelmi ipar, kézmiivészet és statistika szakmáiból, valamint a tanitóképezdék 
s azon napig felállított valamennyi technikai iskolák főnökei és rajztanárai 
meghivattak. 

Ezen gyűlés tanácskozásaiból származott aztán, a vele netalán ellenkező 
intézkedések eltörlése mellett, az 1836-ik évi április 4-kén kelt, s a helybeli 
észleleteket, nevezetesen a községek óhajait inkább mint akkorig tekintetbe 
vevő végrehajtási szabályzat. 

Ezen tantervekkel meg volt nyerve bizonyos évsoron át az alap, melyen 
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foganattal tovább építeni a kir. államminisz tórium természetes gondjai közé 
tartozott. 

Az életbeléptetett intézetek saját kortiknak voltak szüleményei, mely-
nok jellegét is viselték, tekintve az őkot jellemző minden oldalú alapos refor-
mokat, szabad volt azokat koruk kitűnő jelenségei gyanánt tekinteni: do 
mindemellett léteztek bennök elrejtve némely, berendezésük- és szervező-
tökből felesirázó hiányok, melyek annál érezhetőbbekké váltak, minél gyor-
sabban lett túlszárnyalva az idő egyforma lépése, az iparnak és segédtudo-
mányainak rendkívüli haladása által. 

Az orkánszerü viharok, melyekkel az uj-kor jövetelét hirdette, és a ki-
merültség csendje, mely rá következett, már ekkor a múlthoz tartoztak. Uj 
fris szellő lengett Európán keresztül mint éltető tavaszi lehelet s felkezdé 
rázni álmaikból a szunnyadó lelkeket, melyek oly régóta pihentek a „szent 
szövetség" árnyékában; észak és dél, kelet és nyugaton feleszmélt a lenyüg-
zött népszellem s meg-megrázta a kényuraság lánezait. Belgium Németalföld-
től függetlenné lőn; Hellasz lerázta a török jármot; Lengyelország legalább 
orőfeszitést tett, hogy visszanyerje önállóságát; a francziák X-dik Károly 
túlkapásaira a júliusi forradalommal feleltek, s még Németországban is sokan 
reményeket kötöttek a porosz trónváltozáshoz. 

Mégis e politikai tekintetben annyira fontos események hatása a keres-
kedelemre s közlekedésre, közművelődésre és tanügyre még eltünőleg csekély 
volt, szemben ama mindenható fordulattal, mely az úgynevezett exact termé-
szettudományok mezején feltűnt uj találmányok és fölfedezések által nem-
csak az egész technikai világban, hanem egyáltalában mindenütt mutatkozni 
kezdett. Mennyi alkalmatlan korlátait a közlekedésnek nem láttuk letűnni 
csupán a vasutak behozatala által! 

A legnagyobb távolságok minimumra zsugorodtak össze, világvárosok 
annyira közelítettek egymáshoz, hogy jelenleg csaknem annyi nap alatt éi • 
hetni el azokat, a mennyi hét kívántatott meg rá ennekelötte, a termények 
elárusitása ugyanazon mérvben könnyebült mint a nyers anyagok és szerek 
szállítása; mindkettő emelte a termelést, a sebesen növekvő nemzetközi köz-
lekedés hatalmas emeltyűje lett az idegen, s különösen az európai müveit 
nyelvek tanulmányozásának: egy szóval, oly fordulat, oly átalakulás állott 
be a közélet minden mezején, minőről a képzelet legmerészebb szárnyalásá-
ban csak néhány évtized előtt álmodni sem mert volna. 

E szerint lehet-e csodálkozni hogy a régi, 1836-iki tanterv meze az arány-
talanul gyors növekedés éveiben csakhamar rövid, szűk és kényelmetlennek 
mutatkozott ? hogy fokonként az elégtelenségnek oly állapota fejlődött ki, 
mely a technikai oktatás újraszervezését ismét olodázliatlanul szükségessé 
tette V 

Pedig ezekben, az 1836-ki szervezetből mintegy természetszerűen fel-
bukkanó hiányon kívül, még nincsenek érifitve annak valódi gyöngéi. 
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Egyike a visszás dolgoknak már az volt, hogy az iskolák alapításakor, 
pénzügyi tekintetekből nagyon is takarékosan kellett a pénz eszközöket al-
kalmazni. Jeles tanerőket általában csak nehéz hivatási munkájok kielégítő ju-
talmazása mellett lehet tartós időre megnyerni, itt azonban a legderekabbnak 
is megbénult csakhamar ereje a végrehajtási szabályokban rendelt kétféle 
állás következtében. Más nehézség volt továbbá az, hogy a technikai tanárhi-
vatalra irányzott képzőintézetek egyáltalában hiányoztak s így a tanitókbani 
hiány még észrevehetőbb lett; de legnagyobb aggodalmat keltett az, hogy en-
nek folytán gyakran oly egyéneket kellett tanárokul felvenni, kik szigorúan 
véve feladatuknak megfelelni nem voltak képesek. 

Mindehhez járult még az intézetek szervezésében létező nyilvánvaló fer-
deség : a kézműves iskola korcs természetű helyzete. 

Ama neki tulajdonított kettős feladat, miszerint egyidejűleg a tanulók 
egyik részét a polgári kézmüvészetekbe, másikat a polytechnikai tanodába 
leendő felvételre előkészítse: mind általános neveléstani tekintetekből, mind 
pedig a felsőbb technikai művelődés követelményeivel szemben teljességgel 
tarthatlannak bizonyult. 

Továbbá, a nyert tapasztalatok után csakhamar kitűnt annak lehetetlen-
sége, hogy a kézműves iskolákban a mezőgazdászaiból csak némileg kielégítő 
oktatást adni lehessen. Gyakorlati műveletekről már magától érthetőleg szó 
sem lehetett; de még az elméleti földészeti oktatás is a kézmüvesivel egyesítve, 
szükségkép csupa encyclopaediai, az általános művelődésre nézve kevés ha-
szonnal járó, s gyakorlatilag éppen nem értékesíthető tanítmánnyá nőtte ki 
magát, miért is kétoldalú oktatás egyesítése az úgynevezett mezőgazdászati 
és kézművesi iskolákban körülbelül csak névleges maradt. 

E szerint változtatni o k v e t l e n ü l kellett. E pontra nézve mindenki 
egy véleményben volt, s ezt elismerni mérvadó körökben sem vonakodtak, de 
az orvoslásra alkalmazandó módok- és eszközökre nézve annál inkább meg 
voltak osztva a vélemények. 

Egyrészt a kézműves iskola kétféle helyzete, daczára ócsárolt hiányai-
nak, nem tartatott oly viszásságnak, hogy azt minden további tekintet nélkül 
fel kelljen adni. Az egész ujitás azon javaslatban tetőzött, hogy ezen intézetek 
egy negyedik tanfolyammal egészíttessenek ki, s hogy az eddigi polytechnikai 
tanodák még egy előző tanfolyammal, — bevezetésül a magasb technikai tudo-
mányokhoz, láttassanak el. 

Ámde ezzel az ellenpárt koránt sem elégedett meg. Ez oldalon a felsőbb 
technikai oktatásnak az alsótól leendő gyökeres elválasztása sürgettetott, s a 
függő kérdésnek hasznos megoldása a kézműves iskoláknak csak oly szerve-
zetében ismertetett fel, mely szerint az csupán az alsó iparosztály művelődési 
szükségeihez volna mérve, de ezeknek aztán minden irányban valósággal 
megfelelni képes is volna. 

A magasb technika részére kölön előkészitő intézeteket kívántak, melyek 
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az oktatás kezdetétől fogva tudományos alapra fektetve, képesek volnának ta-
nulóiknak egy enm értékű rendszeres haladás mellett a magasb technikai elő 
ismeretek összegét nyújtani. 

Az első értekezletek ez ügyben összeköttetésbe jöttek az oktatás igazga-
tásában felmerült oly eseménnyel, melyet hordereje miatt hallgatással nem 
mellőzhetünk. 

Az 1848-ik évi november 11-kén kelt legfelsőbb alakító rendelet, az 
egyetemes iskolaügynek egyetlen hatóságtól — a kir. belügyi államminiszté-
riumtól — való függésének véget vetett, s a technikai s földgazdáazati tanin-
tézetek igazgatási ügyeit a kereskedelem, ipar és közmunkaügyi minisztérium 
hatáskörébe sorozta. 

Láttuk föntebb, minő előnyökkel, különösen pénzbeli tekintetben, volt 
egybekötve az egyetemes iskolaügynek testvéries szövetkezése, s ha most 
mégis határozva lön : amaz előnyökről az elválasztás által némileg lemondani,— 
ezen lépést csak a legkomolyabb megfontolás tanácsolhatta. Először is meg-
szűnt a tanulók korábbi vegyülete, kik, mint tudjuk az általános művelő-
dési szakokra nézve a gymnasiumra valának utalva, mely vegyület bizonyára 
nem mozdította elő a tanulók előmenetelét. Másodszor, ezen vegyesség eltörlése 
után lehetővé vált kézműves iskolák egyéb helyekeni felállítása is, hol gymna-
sium nem létezett. Már pedig köztudomás szerint ez utóbbiak szüksége álta-
lában csak nagyobb városokban éreztetik, míglen a helyi viszonyok középnagy-
ságú tartományi városokban a kézműves iskolát gyakran igen kívánatosnak 
tüntetik fel. Ez az óhaj azelőtt sohasem mehetett teljesedésbe; de a kézműves 
iskolák önálló helyzete mellett, minővé azt az uj rendelet tette, a gymnasium 
nemléte nem volt többé akadály, s ebből látható miszerint az ujitás valóságos 
javitás is volt. *) 

Azonban több javításra volt szükség. Azért is sietett az államminiszterium 
az ujraszervezési tárgyalásokat tüstént megkezdeni. Kezdődtek azok 1849-ben 
és csak 1864-ben fejeztettek be. 

Tehát tizenöt hosszú évnek kellett elmúlnia mielőtt a kivánt orvoslat 
létre jöhetett! ez a körülmény némi fogalmat adhat a tervezett műnek sokféle 
akadályairól, de egyszersmind mértékét nyújtandja azon alaposságnak, mely-
Jyel az államminiszterium ez ügyben lépésről-lépésre haladott előre. 

Az újraszervezésről folytatott tárgyalások s tanácskozások eredményei 
közül különösen kiemelendő a I l l - ik ujraszervezési tervezet, mely egy na-
gyobb bizottságnak 1857-ik évi február 16-ától ugyanazon évi márczius 5-ig 
tartott tanácskozásaiból eredt. 

Ez az uj tervezet ki akarván némileg engesztelni az I-sö tanterv elveit 

*) A technikai oktatás-ügy múlt évi deczember 1-sejc óta többé nem tartozik a keres-
kedelmi minisztérium hatásköréhez, liauem ujolag a belügyi államminiszterium vallás- és tan-
ügyi osztályába van sorozva. Magától értetik, bogy e rendszabá/y csupán alaki természetű volt 
mi által a í'enucinlített javitó ujításek vissza nem vétettek. 
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a II-ikéivel, a kézműves iskolákra nézve alsó és felső osztályok felállítását 
ajánlja két-két tanfolyammal s a szükséghez képest speciális tanfolyamokkal. 

Közbenső intézetül reálgymnasiumot kiván 3 osztálylyal s következő tan-
tárgyakkal : 

Vallástan; mértan és számtan; háromszögmértan és betűszámtan; ter-
mészet-isme ; természettan és vegytan ; latin-, német- és fx-anczia nyelvtan; 
történettan; földrajz; rajzolás. 

A Il-ik (1855-iki) tervezet szerint a politechnikai tanoda 5 osztályából 
kihagyatott az első, az egyetemes osztály, a többiekben nem tétetvén semmi 
nyomós változtatás. 

Ezen ujraszervezési tervezet szerint a kézmíív'esiskola alsó osztálya arra 
szolgálandott, hogy tanulóit a polgári kézmüvészetekhez megkivántató legnél-
külözhetlenebb készültséggel ellássa, míglen a felső osztályban oly tanulók 
nyertek volna előképzettséget, kik a gépészeti vagy vegytani technikát vet-
ték czélba. 

Igaz, hogy mindkét osztály látogatása után sem nyertük a, tanulók kilá-
tást az államszolgálatbani alkalmaztatásra, még akkor sem, ha további kikép-
zés végett feljebb kívántak menni a polytechnikai tanodába, melynek tanfo-
lyamai a felső osztály tanulói számára nyitva állottak. 

A technikai állaniszolgálatra törekvők részére ugyanis egy a latin isko-
lához csatlakozó reálgymnasium alapítása javasoltatott oly feladattal, misze-
rint annak látogatói a polytechnikai tanodához és azon technikai szakiskolák-
hoz készíttessenek elő, melyek ugyan gymnasiumbeli képzettséget, de nem a 
polytechnikai tanoda látogatását tételezik fal. 

Míg e szerint a két első ujraszervezési tervezet az addig fennállott tech-
nikai tanintézeteket úgymint: 

a kézművesi vasár- s ünnepnapi iskolát, 
a kézmiívészeti iskolát és 
a polytechnikai tanodákat megtartották s a kézművesi iskola fennemlí-

tett kettős helyzetének fenntartása mellett csupán annak czélszerü újraszer-
vezését vették szemügyre, addig a III-ik tervezetben a már fennálló intézete-
ken kivűl még az ekkoráig Bajorhonban ismeretlen „Reálgymnasium" is fel van 
véve, melynek segélyével a magántechnikusok és jövendőbeli álJamtechnikusok 
műszaki kiképzésének gyökeres elválasztása szándékoltatott kerejztülvitetni. 

Miután 24 év óta a humnnisztikai képzettség azon mértéke, mely az 
építészeti hivatalnokok egy egész osztályától megkivántatott csak azon isme-
retekből állott, melyek valamely latin tanoda zárvizsgálati bizonyítványának 
elnyerésére képesítettek, nem lehetett csodálkozni, ha találkoztak ezen osz-
tályban férfiak, kik, bár igen jeles szakismeretekkel ellátva, — de saját anya-
nyelvüket néha oly kevéssé birták, miszerint egy magában igen egyszerű esz-
mét világosan kifejezni képtelenek-^r^Jc, s az ritkán saj-
nos ügyetlenséget tanúsítottalí^^/^SjSHBj&^r j^JBf i" f i j j / í \ 

J f 
I 
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A reálgymnasiumok jelentékenysége az államépitészeti szolgálat emelé-
sére nézve ily tapaszlalatok nyomán kétségen kivül helyeztetett s egyhangú-
lag elismertetett; maguk az intézetek pedig mint középtanodák az államépi-
tészeti szolgálatra előképzés tekintetéből egyenesen követelteknek bizo-
nyultak. 

Szintannyi örömmel üdvözöltetett a kereskedelmi s közmunkaügyi ál-
lamminiszteriuni szándéka, valahára reálgymnasiumokat felállitani, a bányák 
és sóaknák főigazgatósága részéről, mely azonnal ki is mutatta, mikép az ily-
nemű tanintézetek előnyös volta technikai szakokra nézve, névszerint az 
aschaffenburgi erdésztanodánál kétségtelen módon kitűnt. 

Előzetes feltételül az erdésztanodába felvételre eddigelé valamely gym-
nasium, külföldiekre nézve valamely reálgymnasium érettségi bizonyítványa, 
vagy végre valamely teljes gazdászati és kézmüvészeti iskoláé, az utóbbi 
azokra nézve volt meghatározva, kik előbb latin iskolákat végeztek. 

E három csoportozat tanulóinak előképzettsége körül észleltetett már 
most, miként a gazdászati és kézműves iskolákból átlépettek, ismereteiket a 
mathematikában és természettudományokban a gymnasiumból jöttekkel szem-
közt az első tanfolyamban ugyan még érvényesíteni tudták, de már a második 
tanfolyam alatt a volt gymnasiumi tanulók által többnyire túlszárnyaltalak. 
Amazok ugyanis a latin iskolában szerzett alap előnyeit a következő években, 
melyek alatt sem a latin sem a görög nyelvtan többé nem folytattatott, rende-
sen ismét elveszítették, s már most kitűnt, hogy elnézve a tettleges tudástól, a 
szellemi ruganyosság s lendületi erő, sőt az itélőtehetség bizonyos érettsége a 
volt gymnasiumi tanulóknál sokkal magasabban állott, mintsem emezeknél s 
amazokat gyorsabb felfogásra képesítette mint az utóbbiakat. 

De a volt gymnasiumi tanulók is megelőztettek azon ifjak által, kik 
Szász-Koburg-, Hessen- Darmstadt-, Hamburg- vagy Poroszországból szár-
maztak s az intézetbe lépésök előtt valamely r e á l g y m n a s i u m b a n , mi-
nők a nevezett országokban akkor már léteztek, oktatásban részesültek. Ok 
foglalták el folytonosan az első helyeket, ők vettek részt a*; oktatásban a lát-
ható legjobb sikerrel, oly kitüntetés, melyet másként egyenlő viszonyok mel-
lett, kizárólag czélszerií előképzettségüknek köszönhettek. 

A gymnasiumok akkori szervezése mellett másféle eredmény alig volt 
várható. A természettudományok dús mezeje azokban még teljesen műveletle-
nül hevert, parlagon és pusztán; a „humaniora" egyedüli ápolása felett elha-
nyagoltattak a reáliák s ennek következtében a gymnasiumokból kilépett, hi-
vatalnokoknál néha oly tudatlanság s ismeretlenség mutatkozott a legminden-
napiabb természeti jelenségek körül, hogy a legegyszerűbb földmvűelő előtt is 
pirulniok kellett. 

E szerint különösen az államépitészeti szolgálat, az erdészi szak, a pénz-
ügyi-, vám- és póstaigazgatási ágakra nézve voltak a reálgymnasiumok vilá-
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gosan hivatva sokkal többet eredményezni, mintsem ama tisztán humaniszti-
kai intézetek. 

Daczára ennek azon javaslat, hogy Bajorhonban is állíttassanak ilyen 
intézetek, a magas államkormánynál korántsem talált kedvező fogadtatást. 

Ámbár a kézmüvesiskolák részére, tekintette] a helyi szükségekre, spe* 
cialis gazdászati s kereskedelmi tanfolyamok is rendeztettek, — természete-
sen azon vegyület nélkül, mely az eddigi gazdászati s kereskedelmi iskolákban 
dívott, — azért még sem részesült e javaslat sem általános helybenhagyásban. 

A reálgymnasiumok párthívei a három évfolyamú kézmüvesiskolák 
megtartása mellett nyilatkoztak. 

A negyedik tanfolyam helyett, mely magántechnikusok részére volt ala-
pítandó, minthogy ezek csakugyan nem nélkülözhették az általános s alapos 
tudományos műveltséget, épen a reálgymnasium látogatása ajánltatott, mely-
ben ama technikusok kiválóan arra fognának képesíttetni, hogy müveit kö-
rökben s társaságokban, hova hivatásuknál fogva bejutnak, mint müveit em-
berek mozoghassanak. 

A kézmüvesiskolák továbbra is fennmaradnának s azoknak első és má-
sodik tanfolyamából csak azon tudományágak távolíttatnának el, melyek a 
szigorúan kézművesi osztálynak szükfégtelenek és csupán úgynevezett féltu-
dósok felnevelését mozdítják elő. 

A reálgymnasiumok ellenzői részükről természetesen a négyfolyamú 
kézmüvesiskolák mellett harczoltak. 

Ezen hivatalos s azonkívül technikai hatóságok részéről beadott egyéb 
különvéleményekből, kielégítő végleges eredmény olyannyira nem volt nyer-
hető, hogy újra az határoztatott, miszerint a harmadik ujraszervezési terv 
ismét szűkebb bizottmányhoz utasíttassák ismételt tárgyalás és módosítás vé-
gett, az illető terv alapul vétele mellett. 

Ezen uj bizottmány tárgyalásainak eredménye azonban újból nem fo-
gadtatott el. 

E kételyek s az úgyis csupán a főelvekre terjeszkedő korábbi bizottmá-
nyi tanácskozások, a kereskedelmi s közmunkaügyi kir. államministeriumot 
arra birták, hogy már most a tanácskozó bizottmánynak csupán egy tagját 
megbízza az ujraszervezési terv elkészítésével, használván s alapul vévén 
ehhez valamennyi 1850 óta a technikai tanintézetek újraszervezése felett tar-
tott tárgyalásokat és tanácskozásokat s e végre Jolly tudort kir. egyetemi ta-
nárt és conservatort nevezte ki, ki mint szaktudós? több évek folytán technikai 
tanodákhoz kiküldött felügyelő és vizsgálati biztos a fennforgó feladatban tö-
kéletesen tájékozott és otthonos volt. 

Nevezett Jolly tudor úr tervezete az ezt megelőzőktől lényegesen külön-
böző alakot mutat; jellemzi a tudomány emberét, ki nem gondolva semminemű 
kicsinyes érdekkel, de még helyi óhajokkal sem h a j o g o s í t v a n i n c s e -
n e k , mindig csak az e g é s z n e k czélját tartja szem előtt, s alapossággal a 



12 

elmebeli élességgel mindkét oldal felé, a tudományt úgy, mint a gyakorlatot 
kielégíteni törekszik. Ily férfiúnak természetesen mi sem lehetett inkább elle-
nére mint azon többször kárhoztatott féltudományosság, melynek jeligéje: 
„Onmium aliquid, in toto nihil." 

Ezek után, már magától is értetik, hogy Jolly tudor úr terve mindenek-
előtt az alsó és felső technikai oktatás elvszerií elválasztását követelte. Az 
elsőre nézve a kézművesi vasár- és ünnepnapi iskola változatlan megtartását 
javasolta; a kézmüvészeti iskolákat pedig azon tantárgyakra kívánta meg-
szoríttatni, melyek a kézműves, gazdász és kiskereskedő szükségeire elegen-
dők, de azokat aztán valósággal és tökéletesen ki is elégítsék. 

Ellenben a magasabb technikai pálya szerinte kezdetét veszi a négy 
osztályú latin iskolában, s folytattatik a r e á l g y m n a s i u m b a n . Ugyanis 
ezen korábban oly megvetőleg félrevetett intézet általa ismét kiragadtatott a 
feledékenységből. Arra rendeltetve, hogy a latin iskola és polytechnikai ta-
noda közti hézagot betöltse, a reálgymnasium a felsőbb technikára törekvő 
tanulónak ugyanaz leendett, a mi a többi tudományok ifjainak a humaniszti-
kai gyninasium, t. i. alapos tudományos előképzettség forrása. 

De míg a humanisztikai gymriasium működése súlypontját az ódon 
történelem s az ódon költészet és művészet, egy szóval az ódon klaszszikai 
műveltség ismeretébe helyezi, a realgymnasium, mint az újkor szüleménye 
hivatva van növendékeit első sorban az újkori tudomány vívmányaival meg-
ismertetni, s általában bennök az érzéket oly tárgyak iránt felkelteni, melyek 
az újkor szellemeiről legélénkebben tanúskodnak. 

Amott a nyelvtan képezi az elmék és ruganyosság próbakövét, emitt 
a mathematikának jutott ugyané feladatmegoldása, az irodalomtörténet he-
lyét a természettudományok foglalták el; nyelvészeti művelő elemekül az uj 
nyelvek, különösen a három világszerü s művelődési nyelv, az angol, fran-
czia és német vétetett fel a tantervbe; s e mellett, megfelelőleg az intézet gya-
korlati irányának, a fősúly nem annyira a nyelv szellemének tudományos fel-
fogására s átható megértésére, mint inkább a nyelv-, szó- és írásbeli haszná-
latában való ügyességre és szabatosságra helyeztetett. Említeni sem kell, hogy a 
művészet sem maradt parlagon, hanem a rajztanban lelte művelési mezejét. 

E szerint a realgymnasium műveltségi magasságra s tudományos mély-
ségre nézve a humanisztikai gymnasiummal mint egyenjogú állt volna szem-
közt, s a két testvérintézetnek csupán iránya lett volna lényegesen külön-
böző czéljaik és eredményeikre nézve, egyik a klasszikai ódon világban 
gyökerezett, a másik az újkor szelleméből húzta származását. 

A reálgymnasium folytatását Jolly tudor a polytechnikai tanodában ta-
lálta, melyet elvben érintetlenül hagyott. 

Ezzel párhuzamban, rég érzett szükségnek megfelelőleg egy gyármér-
nöki tanodát hozott javaslatba, mely képezde különösen technikai intézetek, 
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gépészeti műhelyek, vegyészeti gyárak, egyszóval mindennemű gyakorlati 
műszakok vezetőire volt számítva. 

Ezen gyármérnöki tanoda elágaztatása után, előadó úr az eddigi három 
polytechnikai tanodának csupán egyre leszállítását nemcsak lehetőnek, de 
czslszerünek is Ítélte. Nevezett intézetek tanterületét alkalmasabban mint ed-
dig kívánta szabályozva látni, még pedig úgy, hogy a mathematikai, termé-
szettudományi, rajzművészeti s részben újkori nyelvészeti oktatása a reálgym-
nasiumnak, amazokban mélyebb alapot és rendszeres befejezést nyerhessen. 

Ezen ujraszervezési terv érintetlenül hagyta a müncheni építészeti s 
mérnöki tanodát, csakhogy a fölvételre ezen intézetbe a reálgymnasiumi zár-
vizsgálat bizonyítványa ezentúl elegendő minősítésnek lett volna tekintendő. 

Ezzel tehát a Jolly tudor úr által ajánlott változtatások aorát körülbelül 
kimerítettük s oly támpontot nyertünk, melyből az alsó és felső technikus 
és technikai hivatalnok képzettségi menetét meg lehet Ítélni. 

„Egyesíteni mi együvé való, elválasztani mi természeténél fogva külön-
böző,"— ez az uj tervezet elve és vezérlő alapeszméje, melylyel annak minden 
sorában újra meg újra találkozunk. 

Az iparos első sorban a természettan bizonyos egyszerű tételeinek biz-
tos ismeretét igényli, s ez az, mit neki az iskolában a legrövidebb úton nyúj-
tani akarnak, hogy jó idején átmehessen gyakorlati hivatásának megtanulá-
sához. 

Nagy paedagogiai hiba, mely magát keserűen megboszulja az, ha vala-
mely szakiskola órarendje magában véve igen becses, de a kitűzött czélokra 
nézve teljesen haszontalan, mert az intézet álláspontján túlcsapó tantárgyak-
kal elhalmoztatik. Először, a mellékes dolgok elvonják a főleczkéktől egy 
részét a szükséges időnek; továbbá, elvonják a tanuló figyelmét a főtárgyak-
tól, annálfogva megakadályozzák a laposba terjedő átalánosságra úgyis szer-
felett hajlandó fiatal elme összpontosítását, tehát alaposság helyett a feliiles 
tességet, s a tudás tömörsége helyett a sekélyességet mozdítják elő. Azért is 
jogosan lettek száműzve Jolly tanár úr tervezetéből mindazon, a gyakorlati 
kívánalmakhoz szükségtelen tantárgyak a kézműves iskolákban, s e szerint 
igazolva lőn Goethe mondata: „A korlátozásban mutatja ki magát a mester." 

Másként van ez a mérnökkel s általában a tudományos pálya jelöltjé-
vel. A rendelkezésére álló idő neki teljes érkezést hagy arra, hogy azon ha-
táridőt, mely alatt a jövendőbeli iparos képzettségét befejezni kénytelen, csu-
pán művelődése alapjának gondos megvetésére fordítsa. 

A felületesség veszélye nem fekszik oly közel hozzá, hiszen a termé-
szettudományok későbbi s legszélesb mérvben való tanulmányozása,melyet hiva-
tása követel, még a vonakodót is arra kényszeríti, hogy újra meg újra vissza-
térjen az alaphoz, mely felületesen letéve, az egész épületet leroskadással 
fenyegetné. 

De épen ezért van szüksége oly intézetre, mely neki a legszükségesebb-
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nél többet képes nyújtani, szükség, hogy tudományának távoli czéljai, habár 
még most csak derengő ködfátyol alatt, már az alsó lépcsőn neki megmutatva 
s jelezve legyenek, s ha mindjárt az odavezető ösvények eleve még ismeret-
lenek s járatlanok maradnak is elötte; mégis fiatal ereje oly módon gyakor-
landó s nevelendő, hogy később könnyűnek találja, magát önállóan s vezető 
nélkül még a legrögösebb utakon is tájékozni. E czélra a kézműves iskolát 
nem lehetett, n e m v o l t s z a b a d kielégítőnek tartani: innen eredett Jolly 
tudornak élénk érdekeltsége a reálgymnasium felállítása iránt. 

Az időközben nyert tapasztalatok ezzel csakugyan tökéletesen összevág-
tak. A polytechnikai tanodák tanárai folytonosan panaszkodtak tanulóik hiá-
nyos előismereteiről, azokéról tudniillik, kik kézműves iskolákból jöttek fel, 
s a technikai államszolgálat legfontosb ágainak hatóságai ennek folytán 
kényszerülve voltak, az illető pályára léphetés kötelezett feltételéül valamely 
humanisztikai gymnasium — mert másnemű még nem létezett — zárvizsgá-
lati bizonyitványának előmutatását rendelni el. Ez a szabály építészek, erdészek 
és mérnökök számára állott fenn. 

Már pedig láttuk, mily kevéssé volt alkalmatos a humanisztikai gymna-
sium általában véve, a nevezett magasb technikai hivatásokra megkivántató 
előképzést megadni. Kiváló, sőt mondhatni kizárólagos irányánál fogva az 
ódon-klasszikai felé, azon, nem ugyan szándékos, de mégis az intézet czélza-
tában alupuló elhanyagolása mellett az exact tudományoknak elég gyakran 
történt, hogy növendékei csak az egyetemen jutottak ama tudománymező 
egészen elemi tárgyainak ismeretéhez, s hogy ez által sok drága időt vontak 
el tanulmányaiktól, míglen némely egyéb dolgokat, miket a gymnasiumban 
sok szorgalom s idő-áldozat mellett megtanúltak, csak holt tőkének voltak 
kénytelenek tekinteni. 

E szerint Jolly tudor úr tervezete nem volt a gymnasiumok mint olya-
nok ellen irányozva. A nélkül, hogy az ódon nyelveknek az ifjúság szellemi 
művelődésére ható magas becsét legkevésbé félreismerte vagy épen kicsiny-
lette volna, úgy itélt, hogy csupán a t e c h n i k a i iskolák tantervében kell-
jen azt mellőzni, mivel belátta, hogy az egyik oldalon szerzett nyereség, a 
másikon szenvedett veszteséggel fel nem érne. 

Ellenben a reálgymnasium hivatva volna tanítványainak mathematikai 
és természettudományi kiképzést a legszélesebb alapon nyújtani, s őket képe-
sekké tenni arra, hogy magukat az ujabb nyelvekben különösen német anya-
nyelvükben, Írásban és szóval ügyesen és szabatosan kifejezzék; francziában 
és angolban legalább oly jártasjágra tegyenek szert, hogy e két nyelv gazdag 
technikai irodalmát belátással s értelemmel olvashassák. 

A történelemben nem arról volt szó, hogy az emlékező tehetség nevek-
kel, időadatokkal és számokkal terheltessék, de igenis czéloztatott az egész-
séges történelmi érzék és a szűkebb s tágabb haza sorsa iránti hazafias 
részvét felébresztése. 
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A technikai oktatás a korszak égető kérdésévé vált: minél gyorsabban 
előzte meg az ipar terén az értelmiség a puszta tőkét; minél gyakrabban ész-
leltettek a szomszéd országokban az emeltebb technikai oktatás kedvező 
eredményei, annál inkább ébredt fel a vágy, annak birtokába juthatni, s mi-
dőn már most ötödször történt iramodás az elvileg rég megállapítottnak tény-
leges létrehozása felé, a tárgyalások eredményét mindenki feszülten, sőt iga-
zán türelmetlenül várta. 

1860-ik évi april 10-én kezdte meg a Jolly-féle tervezet megvizsgálá-
sára kinevezett bizottmány, mely — főleg az ő javaslatainak gyakorlati ke-
resztülvihetőségét volt szemügyre teendő — a tárgyalásokat. 

Azoknak eredménye volt, hogy a mondott tervezet, egyesekben úgy, 
mint egészben, majdnem egyhangúlag elfogadtatott; csupán Leo tudor kir. 
igazgató részéről nyilvánult azon kétely, miszerint elegendő igénybevétel 
hiánya miatt, különösen a vegyészeti ipar mezején, aggodalmas dolog volna a 
tervezett gyármérnöki tanodákat tényleg felállítani. 

Hogy mennyire lett — fájdalom — igazolva ezen, a belföldi viszonyok 
alapos ismeretében gyökerező aggodalom, azt meglátandjuk a jelenkor ipar-
tanodáiról szóló jelentésből. 

Azon feltevésben, miszerint ezen ujraszervezési tervezet mérvadó helyen 
el leend fogadva, a bizottmányi tagok jogosan remélhették, hogy a kézműves 
iskolákban természetszerűleg sok szabályzat és decretálás nélkül fontos változ-
tatás fog történni. Ekkoráig, ezen intézet kétféle helyzeténél fogva, annak 
3-ik tanfolyama inkább csak a politechnikai tanodára való előkészítés gya-
nánt tekintetett, miért is rendesen csak azok által volt látogatva, kik érettségi 
bizonyítványt akartak nyerni, hogy fölmehessenek a polytechnikumba, illető-
leg központi állatgyógytanodába, a gazdászati központi tanodába s másokba; 
ezentúl azonban, midőn az iskola kizárólag a kézműves tanonczoknak szolgá-
land, azt kellett feltenni, hogy ezek, tekintettel erre, a különösen számukra 
rendelt intézet harmadik tanfolyamában is teljesen részesülendnek. 

Ismereteik csak ez által nyerhették az elérhető tökély kívánatos fokát. 
Már most megérkezett volt az időpont, melyben az átvizsgált tervezet U 

Felségének az üdvezült királynak helybenhagyás végett volt felterjesztendő. 
A legfelsőbb helybenhagyás csakugyan meg is adatott 1861-ik évi február 
7-én, azonban oly módositással, mely, mivel elvi természetű volt, a szervezés-
ben csak ujabb nehézségeket látszott előidézni. 

Ugyanis kiindulva az ódon nyelveknek, mint a fiatal elme legkiválóbb 
művelődési eszközének magas értékéből, a legfelsőbb rendelet azt határozta, 
hogy a latin oktatás a reálgymnasium mind a négy osztályában megtartassék, 
hogy a fősúly a klasszikusok folyékony olvasására legyen fektetve. 

0 Felsége egyúttal azon legfelsőbb kívánságát fejezte ki, miszerint a 
szükséges kidolgozások ez értelemben a legrövidebb idő alatt elkészíttessenek, 
hogy az uj iskolaszervezet már a közelebbi őszszel életbe léphessen. 



1 6 

Ekkor a kamara előtt már közel s távolról érkezett számos kérvények 
feküdtek ezen ügyre vonatkozólag. Nagyszámú kézműves iskolai tanítók 
állandó alkalmaztatásért esedeztek; mások a kézműves iskoláknak a techni-
kai tanintézetek összszervezetébeni állását kívánták tisztázva látni; ismét má-
sok a latinnak a reálgymnasiumok tantervébe leendő fölvétele ellen igen 
nyomos ellenvetésekkel álltak elő. 

Erre nézve uj érvek nem igen hozattak fel; azonban a legpróbáltabb 
szak-és tanférfiakból összeállított tanácsbizottmány szintén a l a t i n n y e l v 
n é l k ü l i r e á l g y m n a s i u m mellett nyilatkozott. 

E körülményre való tekintetből a bizottmány Jolly tudor tervezetét ere-
deti alakjában ismét helyreállította, s ez megnyerte 1861-ik évi junius 10-án a 
legfelsőbb királyi jóváhagyást. 

így kerültek aztán az ujraszervezési tervek az 1861-ik évi országgyű-
lés elé, melynek mindkét kamarája szerfelett túlnyomó többséggol a kor-
mány szándékait pártolta s a kivánt összegeket megszavazta. 

Csupán a magasb technikai oktatás tagolására nézve fejezte ki az orszá-
gos képviselő-testület azon óhajt, miszerint a technikai oktatás legfőbb csú-
csául csak egy polytechnikai tanoda, illetőleg polytechnikai egyetem szaktu-
dományi osztályokkal állíttatnék fel, mely óhajnak lehetőség szerinti tekin-
tetbe vétele az 1861-ki november 10-röl kelt legfelsőbb országgyűlési végle-
iratban meg is igértetett. 

Az országgyűlés megszavazta volt a technikai tanoda-ügy újraszervezé-
sének keresztülvitelére szükséges összeget s a kormány, az ellenzéki hango-
kat mellőzve, akadály nélkül valósíthatta volna az újításokat; ámde szándé-
kában volt, egy alkalmat sem mulasztani el a lehető legalaposb értesülés meg-
szerzésére ; kielégíteni, mennyire csak lehetett, minden kivánatokat; s végre 
azon mindenesetre becsülésre méltó tekintélyekkel, kik szavukat a nyilvános-
ság utján a tervezet ellen felemelték, az egyenes örszeütközést elkerülni. 

Ennélfogva a kormány már most a külföld hasonnemű intézeteire ve-
tette szemét, különösen pedig a szomszéd német államokban létezőkre, s 
diplomatikus úton követségei által kérette a szükséges felvilágosításokat a 
technikai oktatás uj rendjére nézve. 

Az ekként szerzett anyagból vett gyakorlati nyereség voltaképen nem 
felelt meg a várakozásnak. Még mindenütt csak pezsgés létezett, tisztulás 
sehol. 

Mindennek daczára, e nyomozások, összekötve a k r i t i k a i t á r g y a -
l á s o k k a l , melyeketa nevezett iskolaterv úgy a hírlapokban mint önálló 
füzetekben s mouographiákban azon időig előidézett, a kormánynak indokul 
szolgáltak arra, hogy a tervezetet ujabb s beható átvizsgálásnak alávesse. 

E végre legczélszerübbnek látszott egy bizottságot nevezni ki, mely mi-
niszteri hivatalnokokból s kipróbált technikai tanárokból állván, az 1861-ik évi 
reformterv feletti átvizsgáló tanácskozásokkal bízatott meg. 
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E bizottmány saját feladatát az 1863-ik évi november 4-dikétől 1864-ik 
évi márczius 4-kéig terjedő időközben behatólag oldotta meg, s ezalatt azon 
meggyőződésre jutott, miszerint az 1861-ik évi iskolarend általánosságban 
helyesnek elismerendő, s különösen a technikai oktatás tagozása kézműves-
iskolákra, reálgymnasiumokra és szakosztályokkal ellátott polytechnikai ta-
nodára — kifogásnélkülinek veendő. 

Egyfelől a kézműves iskolai oktatásnak a polgári iparokra való kor-
szerű megszorítását pártolta, de másfelől a r e á l g y m n a s i u m o k r é s z é r a 
a l i u m a n i s z t i k a i e l v n e k k e r e s z t ü l v i t e l e n é v s z e r i n t a l a -
t i n n y e l v o k t a t á s b e h o z a t a l a m e l l e t t is adott véleményt. 

Egyúttal alkalmat vett a bizottság arra, hogy az előbbi tervezet részle-
tesebb módozatait s egyes szabályait, különösen a különböző tanfolyamok és 
osztályok órarendjét s tanrajzát gondos vizsgálat alá vegye, s azokat többféle 
irányban részint rövidítésekkel javítsa, részint pedig kiegészítésekkel töké-
ly esbítse. 

Az 1864-ik évi április 27-kén ezen utolsó tervezetre adott legfelsőbb ki-
rályi jóváhagyással az oly régóta folytatott tárgyalások végtére befejeztettek. 
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