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B a j o r o r s z á g i p a r t a n o d á i r ó l . 

HORVÁTH IGNÁCZTÓL. 

(Folytatás.) 

Miután az ujszervezetű kézművészeti iskolák megszűntek átmeneti lép-
csőül szolgálni magasabb technikai intézethez, s így a végvizsgálati bizonyítvány 
azoknál in thesi czóltalanná vált, azért végvizsgálatok itt többé nem tartatnak ; 
mindazonáltal minden tanév végén nyilvános vizsgálatok tartandók, melyeket dij-
osztás követ kitűnő eredmények és jóviselet jutalmául. 

Ezen tanintézetek oktatási belszervezete a mondottak szerint igen fontos 
változásokon ment át, mert tanfeladatuk mérete többé nem úgy van megálla-
pítva, mint a korábbi gazdászati s kézművesi iskoláknál, hol egyszersmind elő-
képzésül szolgált a felsőbb technikai oktatásra is, hanem kizárólag az iparos 
illetőleg kézműves-foglalkozásba szándékolt közvetlen belépés tanszükségleteire 
van irányozva. 

Ebben áll körvonalaiban tekintve az 1864-ik évi szervezési rendelet 
mely épugy, mint az 1833-iki korának szülöttje gyanánt tekintendő. 

A tudomány nem volt többé arra kárhoztatva, hogy a folyton haladó ipar 
után sántikáljon, nem volt többé képtelen az iparos tevékenységet kormányozni 
és azt észszerű eljárásokra kiképezni. Azon idő, melyben a technikai élet me-
zején az elmélet s a gyakorlat emberei egymással farkasszemet nézve szemben 
álltak, már akkor véget ért. 

A tudós nem tette kutatásait többé kizárólag azért, hogy az Igaznak vi-
lága utáni nemes ösztönét kielégítse, hanem azért is, hogy a tudomány hódít-
mányait a társadalom javára fölhasználja. 

Még a nemtudós világ is megkapatott ekkor azon vágytól, hogy kiak-
názza a tudomány részéről tett fölfedezéseket, azonban csakhamar meggyőző-
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dött arról is, miszerint az út, melyet a munka megjárni kénytelen, ha nem 
áll mellette segédül a teljes, hanem csupán valamely hiányos tudás, vajmi 
hosszas és fáradalmas. 

A. kor szükséglete e szerint oly rendezését s tagozását kivánta a techni-
kai tanintézeteknek, mely egyfelől johban megfeleljen a tudományból az élet 
számára nyerhető eredményeknek, s mely mellett másfelől valamennyi foko-
zatain az emberi munkásságnak az annak megfelelő s gyümölcsöt hajtó rész a 
tudományból kijusson. 

Az iskolák berendezésénél osztatlan volt ama meggyőződés, miszerint a 
gyakorlat legjobb iskolájául maga a gyakorlati élet tekintendő. 

E szerint a gyakorlati kiképeztetés végett a technikusok, bármely osz-
tályhoz tartozzanak, a gyakorlati élethez utasitandók, tudományos kiképezteté-
sök végett pedig az iskolába. 

Az iskola tehát ne nyújtson az elméleti mellett egyszersmind gyakorlati 
oktatást; föladata ne legyen többé, mint hajdan, kétágú, t. i. az, hogy elméle-
tileg és gyakorlatilag képzett műszakosokat neveljen, hanem szorítkozzék ki-
zárólag az elméleti föladatra s engedje át a további képezést a gyakorlatnak, 
melyre ő maga csak helyes előkészítőül szolgáljon. 

E kívánat azon a tapasztalati tényen alapszik, miszerint a teljesen megszer-
zett tudástól a tehetőséghez könnyű a lépés,s hogy a fiatalember, ki az iskolából 
a lélek és test teljes ruganyosságával kilép a gyakorlati életbe, még könnyen 
beletalálja magát a munkába, melynek gyors felfogásához az elmélet által elő 
lett készítve. 

A technikai tanintézetek tagozását illetőleg abban is történt megegye-
zés, miszerint azon műszakos, ki első sorban terjedelmes és beható tudományos 
képzettség után törekszik már tanulmányai kezdő pontjától fogva egészen más 
utat vegyen, mintsem az, ki derekas kiképeztetése mellett, de csupán elemeiben 
az elméleti műszaki tudományoknak, első sorban mégis alapos gyakorlati ki-
képeztetését veszi szemügyre; hogy ennélfogva a műszaki tanulók e két nemé-
nek elvszerű elválasztása kikerülhetlen, s igy a műszaki oktatás újraszervezésé-
nek egyik feltételeül tekintendő. 

Azon technikusok kiképzésére, kiknek a tudomány c z é l u l szolgál, más 
csoportját a tanintézeteknek volt szükség megnyitni mint azokéira, kiknek a tu-
domány e s z k ö z ü l szolgál a czélhoz. 

Az 1864-ik évi ujraszervezési terv megszüntette a tizenöt évig tartott 
elvharezot a fentárgyalt s az uralgó korszellemnek megfelelő értelemben és így 
jogosan léphetett a már elavult talap helyére. 

A tervnek alapul szolgáló elvek, ha fentartatnak, szükségképen gyors és 
virágzó fejlődésre fogják emelni a bajorhoni sok éven át számos hiányban szenve-
dett műszaki tanügyet, de csak úgy, ha foganatosításuk szakértő kezekbe adatik 
és ha a részletes szabályok kétségessé nem teszik az ujon nyert alapon folyta-
tandó szabad fejlődést. 
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Valóban azonban nem lehet czélszerűknek nevezni az uj rendelet részle-
tes rendszabályait. Ugyanis alig bogy meg volt oldva az első kérdés, már is az 
uj iskolarend életbeléptetése jött sürgősen napirendre. A tantervek s előrajzok 
valamint a külön rendszabályok kidolgozása- és tárgyalására fenmaradt idő 
nem volt elegendő arra, hogy minden irányban alkalmatos szabályrendeletek 
alkottathassanak a nélkül, hogy az elliamarkodás bélyegét magukon ne 
hordják. 

És valóban soha sem is léptek életbe az országos műegyetem szerve-
zésére vonatkozó szabályok, melyek — igaz — csak négy év lefolyása után vol-
tak érvényesítendők. 

A reálgymnasiumokra vonatkozók ugyan, a mennyiségtan előrajzainak*) 
kivételével, még mai nap is érvényesek, azonban oly rendeléseket tartalmaz-
nak, melyek nem képesek ezen uj intézeteket virágzásba hozni. 

Minthogy nem szándékom e helyen azoknak beható tárgyalásával foglal-
kozni, csak azt az egy határozatot fogom jelezni, mely szerint a reálgymnasiu-
mok végzett tanulói nemcsak nincsenek egy sorba állítva a humanisztikai 
gymnásiumok végzett tanulóival, de még ki is vannak zárva a technikai állam-
szolgálat némely fontos ágaiból. Ez oly liatározvány, mely önként érthetőleg 
azt a következést vonta maga után, hogy a jövendőbeli műszakos általában 
ugy, mint azon időben, midőn reálgymnásiumok még nem léteztek Bajorhon-
ban, a latiniskola bevégzése után a humanisztikai gymnásiumba megy át, mely 
megnyitja előtte az államszolgálat valamennyi ágait, hogy következőleg a reál-
gymnásium csupán a humániorákban gyönge tanulók által látogattatik. 

Hogy ilynemű megszorítások fentartása mellett a reálgymnásiumok láto-
gatottságát igen gyérnek találjuk, s hogy ilyen is maradand, hogy végre ezen 
intézetek életrevalóságát kipróbálni lehetetlen, az magától érthető dolog. 

Miglen a tudományos műszaki kiképzés czéljából az oktatás latiniskola, 
reálgymnásium és műegyetem szerint tagoztatott, azt akarták, hogy ama szám-
talan, inkább gyakorlati hivatások számára elegendők legyenek az alsórendű 
szakiskolák, a kézművesi továbbképző és a kézművészeti tanodák, (melyek fel-
menő sorban a napszámos és a tudós műszakos hivatása közt állnak.) 

Nem csoda tehát, ha különösen az 1864-ik évi iskolarend II . és III-dik 
fejezetében, melyekben a kézmüvészeti tanodák oktatása tanfolyamok- és tan-
órákra osztatikés az egyes tantárgyak terjedelme körvonaloztatik, némely tan-
tárgyak czélszerűtlen felosztása, a feltett czélnak némely szakbani sajnos le-
szállítása, másokban ellenben annak tetemes felcsigázása, egy szóval a techni-
kai rész elrendezésének érzékeny egyenlőtlensége és czélszerütlensége észlelte-
tik, mely senkit sem volt képes kielégítni. E miatt emelkedtek is ez ellen szá-
mos hangok az egész országban, követelvén a jövendőbeli gyakorlati műsza-

*) Lásd Regierungsblatt í'iir das Königreich Bayel'n Ni'o. 7a. öctobeí 8. 18?0. 
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kosnak szánt elméleti tudományos oktatás olyan átalakítását, mely a gyakor-
lati szükségletnek inkább megfeleljen. 

A j e l e n k o r t a n i n t é z e t e i . 

K é z m ű v é s z e t i t o v á b b k é p z ő i n t é z e t e k . A fentebb említett a 
kézművészeti továbbképző iskolákra vonatkozó szabályok még mai nap is ér-
vényesek. 

K é z m ű v é s z e t i t a n o d á k . A kézművészeti tanodákat illetőleg ki 
volt emelve, liogy igen fontos tanászati hibák s hiányok mutatkoznak a tanoda-
rendben, melyeknek orvoslása szükségessé vált. 

De továbbá attól is lehet tartani, hogy kiszakítván a kézmüvészeti tano-
dákat az összszervezetből, a mi különösen nagyobb képességű tanulók irányá-
ban ugy tűnt fel, mint nem jogosult megtagadása az alkalomnak további ké-
peztetésre, ezen intézetek létezése nagy mértékben veszélyeztetnék. 

Ezért nem is hiányzottak az ujraszervezési javaslatok. 
Az 1868-ik évi szeptember 3-án kelt kir. rendelet által történt felállítá-

sával az ipartanodáknak, magától elenyészett az 1864-iki tanodarend azon 
föltéte, mely annak legfőbb hibájaűl tekintendő. 

A kézművészeti tanodák tehát folytatásukat nyerték egy felsőbb tanin-
tézetben, minek folytán a fennebbi tanodarendszabály egyes pontjaiban újra-
szervezést igényelt, még pedig azon u j szempontból, mely szerint a műszaki 
középtanódák alapítása által a kézművészeti tanodában elkezdett műszaki ok-
tatás folytatását, s ez úton átmenetét nyerte a műegyetemre. 

De miután azóta az 1869-iki február 13-án és junius 18-án kelt minisz-
teri határozatok által a végvizsgálatok is újra elrendeltettek és a rajzoktatás is 
rendeztetett a kézművészeti tanodáknál, ezért már ekkor a fenjelzett munká-
latban foglalt javítások sem nyerhettek teljes alkalmazást. 

Ennek folytán sürgős volt uj tanácskozásokat tartani. 
Ezeket Kleinfeller G. kir. ipartanodai ur idézte elő egy javaslati mun-

kálat által,*) mely szervezeti szabályokat és tanterveket a kézművészeti tano-
dák számára tartalmaz, oda tartozó jegyzetekkel, magyarázatokkal s egy em-
lékirattal. 

A tárgyalások, valamint Kleinfeller G. kir. igazgató ur munkálatai a ke-
reskedelem s közmunkák kir. államminiszteriuma által maga idejében teljes 
tartalmuk szerint ki lettek hirdetve*), ennélfogva itt csupán azt jegyzem meg, 
hogy a bizottmány tanácskozásainak végeredménye az volt, hogy az indítvá-
nyozó javaslatai igen csekély módosítással elfogadtattak. 

Ő felsége a király azokat helybenhagyta, minek alapján kibocsáttatott 

*) Kelt 1870-ik július 8-án. 
*) Verliamllungen iiber die Organisation der Gewerbeschulen in Bayern. München, 

1870. M. Pranz és M. Fur tmayrnál . 
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az államközlöny 91. számában közkirré tett kir. rendelet october 1-ről 1870. 
»Szervezeti szabályok a bajorhoni kézmüvészeti tanodák számára«, majd 1870. 
october 2-án a véglegesen megállapított »Tantervek a kézművészeti tanodák 
számára, melyek még ugyanazon tanévben érvényre jutottak. 'Azokat felolva-
sottnak tekintve, ide mellékelvén, bátor vagyok megjegyezni, miszerint nálunk 
ilynemű kézművészeti tanodák felállítása szükségtelen, mihelyt a polgári isko-
lák czélszerű újraszervezésben részesülendettek. 

Mint tudomásomra esett, felszólíttattak mindezen tanintézetek hivatalos 
úton, hogy minden ez uj szabályok behozatalánál netán mutatkozó hátrányo-
kat följelenteni el ne mulaszszák, mindazáltal ekkoráig egy oldalról sem ér-
keztek be kifogások azok ellen, sőt inkább mindenfelől kitűnőknek jeleztettek 
az uj rendszabályok. 

M ű s z a k i k ö z é p vagy i p a r t a n o d á k . A műszaki tanintézetek szá-
mára 1864-ik évi május 14-ikén kihirdetett iskolarend által a kézművészeti is-
kolák arra szoríttattak, hogy czélszerű általános képzettséget s legközelebb 
csupán a kézművészethez járuihatás végett elméleti készültséget eszközöljenek. 

Csakhamar azon rendelet megjelenése után, mely által a kézművészeti 
iskola tanulóinak meg volt tagadva a felsőbb műszaki tanoda látogatása, azon 
szülők a kézművészi osztályból, kik fiaik részére tökéletesb műszaki kiképezte-
tést igényeltek, nem ritkán azon kérdéssel állottak elő: mitévők legyenek gyer-
mekeikkel, miután azok a kézmüvészeti iskola tanfolyamait elvégezték? És 
csakhamar mutatkozott annak szüksége, miszerint a 3 kézművészeti tanfolya-
mot végzett ifjak, kik anélkül, hogy magasb műszaki képzettségre törekedné-
nek, mégis a kézművészeti pályáralépés előtt további ismereteket szerezni 
kívánnak, alkalmat nyerjelek ezen ismereteknek köztanintézetekbeni meg-
szerzésére. 

Azon kérdést, miként lehessen ezen fokozott igényeknek megfelelni, a 
kaiserslauterni kerületi kézművészeti iskola kir. igazgatósága behatólag vette 
szemügyre s végre azon eredményhez jutott, miszerint e czélt legjobban elér-
hetni s a kerület iparos szükségleteinek lényegesen megfelelhetni azáltal, ha a 
Pfalz kerületi kézművészeti iskolája egy gépészeti, egy épitkezéstani s egy 
vegytani osztálylyal, mindenike két-két évfolyambán, szaporíttatnék. 

Rohn igazgató ur minden előkészítő munkát megtett; azoknak eredmé-
nyét a pfalzi továbbképző műszaki tanodára szóló, s az 1867-ik évi octoberben 
közhírré tett előrajzban és szervezeti tervben bemutatta; — a tanoda pedig 
1867-ik évi november í6-án lön megnyitva. 

C z é l j a a kiadott előrajz szerint általánosságban az: hogy azon ifjak, 
kiknek rendeltetése a terjedelmesb és fensöbb ipar- vagy gyárüzletre szól, egy-
felől a műszaki tudományokban és művészetekben terjedelmesb ismereteket s 
ügyességet szerezzenek, mint a minőket a kézművészeti iskola nyújt, s liogy 
azok másfelől az odavágó gyakorlati munkákban rendszeres gyakorlatok által 
magában az intézetben, később műhelyek-, telepek- vagy gyárakban annyira 
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kiképeztessenek miszerint ezen képzőintézet folyamainak bevégzése után min 
elméletileg és gyakorlatilag jól elkészült munkások bármely műszaki intézet' 
be lépni vagy idővel iparáguk önálló folytatásában észszerüleg működni ké-
pesek legyenek. 

A pfalzi műszaki továbbképző tanoda ezen előrajz szerint tudományosan 
gyakorlati intézetté avattatott, és szervezésének alapját azon eszme képezi, mi-
szerint azon ifjak, kik építkezési kézművészetekben, gépészetben vagy oly mű-
vészetekben, hol vegyészeti működések jőnek elő, kívánják magukat kiképezni, 
ismereteik terjesztése mellett, egyszersmind gyakorlati utasítást szükségeinek a 
szerzett tudomány mikénti kivitelére, s hogy ezen tanodának épen feladata 
ezen gyakorlati oktatásról gondoskodni. 

A bajor államkormány azonban még továbbmenő czélokat kivánt elérni. 
Oly tanoda ugyanis: minő a pfalzi műszaki továbbképző tanoda, melynek ren-
deltetése megmutatni a kézművészeti iskolákban tanított általános elméleti 
előismeretek gyakorlati alkalmazását, és terjedelmesebb oktatást nyújtani a gya-
korlati hivatáshoz megkívántató műszaki tudományok- és művészetekben, képes 
megfelelni egyúttal egy másik, a műszaki tanintézetek 1864-ik évi újra szerve-
zése óta nyilvánult s élénken érezhetővé vált szükségnek is. 

A műegyetem, mely a szoros (exact) tudományok- és rajzművészetekben 
teljes elméleti kiképzést nyújt, oly elmeérettséget, s jellemszilárdságot tételez 
föl, minőt a kézművészeti iskola nem létesíthet. Már pedig, ha mindjárt ahhoz 
kell is ragaszkodnunk, miszerint a kézművészeti iskola csupán előkészítési isko-
lája a polgári üzletéletnek,s nem egyúttal a magasabb tudományos műszaki kép-
settség előiskolája, még sem kell azért felednünk, hogy a kézművészeti iskola 
tanulói, kik a három évfolyamot végezték, a továbbképeztetés utáni vágynak, s 
az ehhez megkívántató képességnek birtokában lehetnek. 

Ily törekvő fiataloknak, kiknek soraiból kerülnek ki épen, tapasztalás 
szerint, a legiigyesb magán-technikusok, nem szabad elvágni útjokat a magasabb 
kiképeztetésre, sőt lehetővé kell nekik tenni a műegyetemhez járulást. Miután 
pedig a közvetlen átmenet a kézművészeti iskolából a műegyetemre nem lehet-
séges, s ezen átmenet azok részére, kik csupán a gyakorlati élethez kívánnak 
fensőbb kiképzést a tudományos alapon nyugvó reál-gymnasiumok által nem 
közvetíthető, ennélfogva szükségesek oiy műszaki közép-tanodák, melyek egy-
felől ezen átmenetet lehetővé teszik, de másfelől a fenjelzett kiképzést is nyújt-
ják. Már akkor, midőn a 9-ik pénzügyi időszak költségvetésének fejtegetése 
előterjesztetett, a pénzügyi s kereskedelmi kir. államminiszteriumok azt a meg-
jegyzést tették, miszerint az 1868-ik évben feloszlandó polytechnikai tanodák 
helyére más felsőbb műszaki tanodák fognak lépni, melyek a reálgymnasiumo-
kon kívül, hasonlóan az augsburgi kir. gépépitészeti tanodához*) az átmenetet 

*) 1864-ben közvetlenül az említett iskolarend behozatala után az augsburgi Poly-
technikum eltörültetett, s helyette a gépépitészeti t anoda állíttatott fel, melyet én 1866—• 
68-ban több ízben látogat tam meg, s érdemdús igazgatója Walther L. kedvezéséből beliatólag 
tanulmányoztam. — H. 

A magy. mérn. és épit.-egyl. közi. VII. kö t 3 6 
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a kézművészeti iskolából a poly technikumhoz közvetítenék, s hogy azoknak föl-
állítása már most czélba veendő. 

- De miután azoknak, valamint műszaki főtanodának szervezési módjára 
nézve még minden biztos támaszpont hiányoznék, ennélfogva, a 9-dik pénzügyi 
időszakra legalább a müncheni és nürnbergi régibb szervezetű polytechnikai 
tanodák ideiglenes fenmaradása biztosítandó volna. 

A kereskedelem- s közmunkaügyi k. államminiszteriumban ilynemű fel-
sőbb műszaki tanintézetek felállítását tárgyazö értekezletek elintéztetést leltek 
azon kir. rendelet által, mely a műszaki tanintézetek újraszervezését, itt pedig 
az ipartanodák felállítását rendelte.*) 

Összehasonlítván e rendeletet a pfalzi műszaki t o v á b b k é p z ő 
tanoda szervezeti tervével, nagy hasonlatosságot találunk köztük, azért 
ez utóbbi a bajor ipartanodák szülőanyja gyanánt tekinthető. Azonban a 
műszaki továbbképző tanoda azon külön jelzett czélja, miszerint egyúttal gya-
korlati képzettséget is nyújtson, és több rendbeli kézmüvészeteknél a tulajdon-
képeni tanonczidőt helyettesítse, nincs a rendeletben — még pedig igen helye-
sen —• felkarolva, sőt magánál az emiitett tanodánál is félretétetett azért, 
hogy állami tanintézetté emeltetése lehetővé legyen.**) 

Ugyanis a műszaki továbbképző tanoda az előrajz értelmében nem oly 
tanintézet, milyenek például az alsóbb szakiskolák, hol a műszaki üzlet egyes 
szakmái külön vétetnek szemügyre, hanem oly felsőbb intézet, melyben ugy, 
mint valamely műegyetemen, valamennyi termelési hivatásnemek egyetemes 
szervezete van képviselve, s hol az általánosság a különlegességgel ép ugy van 
összekötve, mint látjuk a felsőbb műszaki tanodákban. Egy szóval ez egy ki-
válóan tudományos intézet. E szerint a tanuló itt kétségkívül nem egy pillan-
tást vethet a gyakorlat gépezetébe, ámde a tulaj douképeni gyakorlati kiképzés 
ép oly kevéssé lehet tárgya ezen tanodának mint bármely másnak. Rendelte-
tése az, hogy ellássa ugyan a tanulót az anyagi tudnivalók elégséges mennyi-
ségévél, de mindenekelőtt mégis a szellemi eszközök bőséges szertárával. A kü-
lönbség ugyanis ezen tanoda és a műegyetemek közt csak abban található, 
miszerint a műszaki továbbképző tanodában a polytechnikum elméleti műszak-
mái csupán csak elemeikben kezeltetnek, s csak a szorosan szükségesek vétet-
nek fel. 

A mi ezen intézetek elméleti oktatását illeti nem szabad azt, — hacsak 
nem akarjuk, hogy puszta idomitássá fajuljon — tudományos alakjából kivet-
kőztetni, s mindenekelőtt szükséges, hogy alapos, és ment legyen minden fölü-
letességtől. 

Ha továbbá a műszaki intézetekben való oktatásnál nem szabad szemelől 
téveszteni a gyakorlati irányzatot,ezen tekintet inkább az anyag megválasztására 

*) Kormányközlöny (Regierungsblatt) 61. sz. 1868iki sept. 9-éről, 
**) Ez iilíi szerint még városi és kerületi pénzekből tar ta t ik fen, 
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vonatkozzék, mintsem annak elbAnási módjára, saz oktatás azonkívül — mi egy 
művelt műszakosnak okvetlenül szükséges, még az általában tudnivalót vala-
mint az egyes tantárgyaknak a gondolkodó tehetség élesítésére irányzott ré-
szeit illően vegye tekintetbe ugy, hogy az egész oktatási terven a mainap any-
nyira igényelt általános műveltség utáni törekvés mint egy vörös fonal vonul-
jon keresztül. 

A rajzgyakorlatok,a műtermekben s gépészeti műhelyben való munkák,szin-
tén lehetőleg terjedelmes módon gyakorlandók. Azonban kiváltképen az utób-
biak a tisztán physikai működés túlságos igénybevétele által ne csorbítsák az 
elméleti oktatást, nehogy az intézet veszélybe jöjjön csupán kézügyes snem egy-
szersmind értelmes műszakosokat képezni. Vezérelvül mindig megtartandó, 
hogy a tanodában az taníttassék, a mit a gyakorlatban már nem lehet meg-
tanulni, valamint az, mi a gyakorlathoz kellően előkészít, ellenben mindaz, 
mire a valódi üzlet jobban megtanít mint az iskola, a tantervből kihagyandó. 

Gyakorlati műveletek s kísérletek a műhelyben, a gépisme, kézműtan és gép-
épitésben való oktatás támogatására okvetlenül szükségesek a műszaki tovább-
képző- vagy ipartanoda azon tanulóinak, kik jövendőbeli hivatásuk gyakorlati 
részét vagy épen nem, vagy csak csekély mérvben ismerik. Azonkívül sokkal 
inkább néznek az iskolai oktatásnál pontos dolgozásra, mintsem a műhelyek-
ben, hol tudomás szerint több nyomatékkal bir a gyors munkateljesités. Mind-
azáltal egészen ferde eljárásnak tartom, ha a gyakorlati munkákra szer felett 
nagy súlyt fektetnek, mert a mi e tekintetben az iskola elhagyása után még 
hiányzik, azt a gyakorlatban csakhamar utóiérhetni, miglen a hézagos tudo-
mány s a rajzmüvekben való elégtelen ügyességből származó hiányok az üzleti 
életben többé nem, vagy csak nehezen pótolhatók. 
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