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tanári pedáns őrködéssel súlyosbított tömeges kirándulásnak, ez nem azt 
jelenti, hogy egyáltalán ne legyen semmi felügyelet. Sőt ellenkezőleg, 
ha például Göcsejben gyalog utaznának inaink, a hatóságnak láttatlanúl 
mindig résen kellene lenni. Nem ártana e czélból a kirándulóknak valami 
jelvényt kiszemelni. 

Viszont abban igaza van az igazgatóságnak, hogy ne várjunk min-
dent a kormánytól. A társadalom ez irányban nagyon sokat tehet. De a 
felszólításnak itt is a kormánytól kell kiindulni, mert hiába, az önzetlen 
lelkesedés nem minden embernek erénye. Nem mindegy, hogy kitől jő a 
felszólítás áldozatkészsége. Pedig egy-egy gróf Pálffy János-féle mág-
násunk esetleg egymaga elvállalná a saját vidékén a kirándulások összes 
terhét. Vagy nem valószínű-e, hogy a pozsonyi ev. egyház 120 tanulóra 
berendezett internátusának egy pár szobáját e czélra nyáron át szívesen 
átengedné ? 

Azonban a kormány beleavatkozása már csak azért is szükséges 
volna, mert, mintáz első czikkemben megírtam, az egyes vidékek ismer-
tetését vagy pályázat, vagy megbízás útján el kellene készíttetni s ez 
szintén költséggel jár. Egyáltalán az egésznek szervezése, vezetése és 
ellenőrzése oly feladat, melyet csak hivatalos apparatussal lehetne meg-
oldani s erre minden tekintetben mégis csak a közoktatási kormány 
volna a legalkalmasabb. Ajánlom e szerény megjegyzéseket a kiküldött 
bizottság szíves figyelmébe ! 

Pozsony. ALBERT JÓZSEF. 

IRODALOM. 

Petlies János , Gj'ermekpsychologia a szülők, tanítók és tanítónövendé-
kek számára 335. 1. Budapest, 1901. Lampel B. Ára : 3 kor. 

A gyermekpsychologia mint tudomány még messze van attól, 
hogy megalkotottnak, rendszerbe foglalhatónak volna tekinthető. A fön-
tebbi mű czime ellen mégsem tennék kifogást, mert azoknak a számára 
irta a szerző, a kik a gyermekekkel hivatásszerüleg foglalkoznak, de nem 
rendelkeznek elég idővel, hiányában vannak az alkalomnak és módnak 
is, hogy ezen tudományág tárgykörével, módszereivel és eredményeivel 
megismerkedhessenek s így első sorban nem a tudományos czél lebegett 
szeme előtt, hanem a figyelmeztetés, népszerűsítés, tájékoztatás. 

Szükség volt pedagógiai irodalmunkban ilyen műre, mely a 
gyermekpsychologia főbb képviselőit bemutassa, az általuk összegyűjtött 
rengeteg adathalmazból kiválogassa a legfontosabbat és azt csoporto-
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sítva közölje. Petlies János könyve alkalmas arra, hogy sokoldalú okulást-, 
buzdítást nyújtson, olyan bő és mindenre kiterjeszkedő. Zavarólag hát 
ugyan az egyes tényekre vonatkozó különféle nézeteknek alapos kritika 
nélkül való egymásmellé helyezése, s ez a könyv élvezetét nehezíti, de 
legalább megtudjuk, mik azok a problémák, melyek e tudományágban 
fölmerültek, kik foglalkoztak azoknak megoldásával, mily irányban,'' 
mily eszközökkel kell megfejtésükhöz fognunk. 

Az ügy népszerűsítésén kívül, mely kétségtelenül szerző főczélja 
volt és főérdeme is, serkentőleg fog tehát hatni a gyermekpsychologiai 
kutatásokra is nálunk. 

De nem helyeselhetem azt a módot, melylyel az általános psycho-
logiába tartozó fejezeteket csatolja a gyermeki értelem, érzelem és aka-
rat tényeinek leírásához, mert az egészen külső, s ennélfogva pedagógiai 
elmefuttatásai értékéből is sokat levon. Szerzők, a kik ugyanazon czélbóü 
írnak gyermekpsychologiai kézikönyveket, máskép szoktak eljárni. Pl. 
Toney: aPsycbologie der Kindheit® cz. ilynemű munkájában az adatok 
átnézetességét szükségesnek tartja avval fokozni, bogy az alacsonyabb 
fokú lelki tevékenységnek megujulását magasabb fokon vezérlő eszméül 
használja, mely összefüggő egószszé alakítja tárgyalását. S az így bizto-
sított áttekinthetőség szélesebb körű, részben laikus közönség közé való 
elterjedését a munkának sokkal jobban előmozdítja, mint a gyermek-
psychologiai tényeknek folytonos értékesítése neveléstani tanácsokban, 
melyek közt nincs kapcsolat. 

A gyermekpsychologia eredményeinek a paedagogiára való alkal-
mazásában általában mértéket kell még tartani; ennek ideje még kül-
földön sem következett be teljesen, nemhogy nálunk; még ott sem tar-
tanak ezen a végponton, csak egyes sporadikus kísérleteket tesznek rá 
egyes alaposan megírt monograpbiákban, a minthogy az elméleti gyer-
mekpsychologia terén is ezeken van a sor. 

Ott már túl vannak az előkészítő munkálatokon ; vannak művek, 
a milyen Preyeré, Sbinn kisasszonyé stb., melyek egy-egy gyermeknek 
nyújtják 4-—5 első évét szakadatlan megfigyelések sorában s vannak 
könyvek és hírlapok, társaságok, melyek évek óta gyűjtik a nyers anya-
got. Amazok a legbecsesebb adattárak és 'sajnos, bogy a magyar iroda-
lomban még nincsenek hozzájuk foghatók, bár hiszen, mint a tudomány 
közkincseit, mi is használhatjuk. S ez a körülmény tekintve, bogy szét-
szórt gyermekpsychologiai adataink most már vannak, s Pethes János 
saját szépszámú megfigyelései o kincsünk gyarapításához nagyban hozzá-
járultak, arra hatalmaz föl bennünket, bogy nem hanyagolva el az 
adatgyűjtést, mi is egyes gyermekpsychologiai kérdésekről alkossunk 
alapos tanulmányokat, mert a külföldön is itt állanak, a tudomány-
fejlődés első szakából ebbe a másodikba léptek át. Olyan művek vannak 



1 9 2 WAI/DAPFEL JÁNOS. 

ott napirenden,-mint pl. W. Áment műve : «Die Entwicklung von Spre-
cken u. Denken beim Kinde.» E tekintetben nálunk is vannak kezde-. 
tek: Balassa Józsefnek pl. van egy szép értekezése a gyermek nyelvéró'l s 
alulírott is tett kisérletet a gyermek értelmi erői fejlődésének föltünto-
tésére. Mivel a gyermekpsychologia mint tudomány már jóformán túl 
van az adatgyűjtés stádiumán s annak óriási tömegét kezdik porhoz 
hasonlítani, mely felbőként emelkedve elhomályosítja a látást, azért 
kell a fősúlyt a nagy anyag sortirozására s részenként való földolgozására 
fordítani. Ilyenek nélkül nem foglalhatja el helyét a gyermekpsychologia 
az általános lélektannak az állatok szellemi tulajdonságairól s a szellemi 
közösségek fejlődéséről szóló részé mellett. Pedig joga van arra, hogy 
olyan szabású műben nyerje betetőzését, a milyent Wundt a szellemi 
közösségek egyikéről, a nyelvről írt. (Völkerpsychologie I. Theil. Die 
Sprache. 2 B.). Csak akkor, ha az .megtörténik, fog megérni teljesen a 
paedagogia átalakítására, arra, hogy benne láthassák a szakkörök az 
ethika mellett á második szilárd alapot, a neveléstannak tudományos 
szabatosságú rendszerben való. előadásához. -

Mindezt nem azért mondom, mintha Pethes J. művének értékét 
csökkenteni akarnám, melyet mindenképpen nyereségnek tartok; csak. 
annak'a fölfogásnak szeretnék útjába állani, a melyet azonban szerzőről 
nem föltételezek, hogy ime, van . már gyermekpsychologiánk, a további 
munka tehát fölösleges. Ellenkezőleg: megtörtént a kezdeményezés 
először elméleti, most Pethes J. érdemes munkájával gyakorlati irányban, 
s hogy nálunk is megindulhasson a gyermekpsychologiai kutatás, karol-
juk föl lelkesen, hogy a hazai tudomány e téren se maradjon hátra. 

DONNER LAJOS. . 

Die Wandlungen der Pocdagogilc im neunzelmten Jahrliuii-, 
d e r t . Von DivThomas Aclielis. Berlin. 1901. ~ 

Egy sok kötetű vállalatnak, mely Németország utolsó századának 
szellemi életét egyes monograpkiákban rajzolni akarja, [Am Ende des 
Jakrkunderts, Rücksekau áuf 100 Jahre geistiger Entwicklung] ez a 
23-ik kötete. Németország mult százada psedagogiai mozgalmainak képét 
adni egy körülbelül 200 lapra terjedő kis kötetben nem könnyű, de meg-
oldható és hálás feladat. A czím — Wandlungen der Predagogik: a 
paedagogia változásai — mintha előre is jelezné, hogy e könyvnek 
nem czélja az adatok összehordása, hanem csak a kiinduló és végpontok 
között levő jelentősebb peripetiák jellemzése. Az áramlatok irányát és 
eszmei tartalmát ily rövid terjedelemben is eredménynyel rajzolhatja 
ügyes, az anyag felett, uralkodó kéz. . . 


