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váljék. A tanítók részvételét e kutatásban, eredményeinek és módszerei-
nek megértésében beható és gondos psychologiai oktatás útján kell elő-
készíteni. Hy úton kell a gyermekek egyéniségének megértését fejlesz-
teni. Mindenekelőtt azokat a vizsgálatokat kell — lehetőleg a tanító-
munka zavarása nélkül — előmozdítani, melyek a gyermek szellemi és 
testi hygiénáját szolgálják. Csak ezekre nézve állanak elő az iskola 
részére oly gyakorlati consequentiák, melyeket az iskolapasdagogiai 
tapasztalat már most próbálhat ki. 

Ezek Erdmann fejtegetéseinek főbb pontjai. Kissé részletesebben 
ismertettük őket, mint ily előadásszerü értekezéseknél szokás, de szer-
zőnk megjegyzéseit elméleti tájékoztató részükben olyan alaposaknak és 
a gyakorlati következtetésekben olyan talpraesetteknek találtuk, hogy 
jónak láttuk a terjedelmesebb reproductiót. 

A mit Erdmann a német tanítóvilágnak a gyermekpsychologiáról 
mond, annak nagy részét megszivelheti a mi kezdő gyermekpsychologus 
irodalmunk is. Mi még kevésbbé tékozolhatjuk energiánkat meddő vagy 
ferde irányba terelődött munkára, mint a német tanltóvilág. Nekünk 
mindnyájunknak a komoly tanítás mellett és a komoly tanítás kedvéért 
tanulnunk kell — a kutatás luxusát csak igen kevesen, vagy még a ke-
vésnél is kevesebben engedhetik meg maguknak. 

* WALDAPFEL JÁNOS. 

D r . E r n s t Scliulfcze. Volksbildung und Yolkswohlstand. Eine Unter-
sucbung ihrer Beziehung : Stettin von D. Dannenberg & Comp. 

Dr. Schultze a «Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung» 
czimű egyesület Drezdában tartott közgyűléséi! elmondott beszédét tel-
jesen átalakítva ós kibővítve most teszi közzé. 

E thémával már korábban Scháfer Köln és J. Tews foglalkoztak 
az előbbi Volksbildung und Volkswohlfahrt (megjelent a Mayer-Mar-
kau-féle "Sammlung psedagogischer Vortrage® IX. kötet 1. füzetben) 
az utóbbi pedig "Volksbildung und wirtschaftliche Entwickelung® czimű 
munkában. Különös, hogy szerzőnk mindenekelőtt Lnkás József pap 
ellen kel ki. Ez ugyanis «Der Schulmeister von Sadova® czimű művében, 
az iskolát teszi felelőssé mindama bajokért, melyek a világot érték, sőt 
voltak egyes testületek, melyek teljesen Lukás álláspontjára helyezked-
tek, így pl. az aacheni kereskedelmi kamara sem restellte egyik jelentésé-
ben a következő passzust felvenni: »Von dem Schulzwange und der 
Beschránkung der Arbeitszeit befürchten wir am meisten eine schadliche 
Einwirkung auf die Zustánde in den untern Volksklassen.» Főleg a 
mezőgazdasági egyesületek voltak azok, melyek a népnevelést megvetet-



IRODALOM. 5 0 5 ' 

ték, azt állítván, hogy a huta, műveletlen munkás egyszersmind a leg-
j o b b is ; és emez álláspontjukat minden összejövetelök alkalmával újabban 
•és újabban hangsúlyozták. 

A népnevelés ellenzői mindinkább nagyobbodtak, ezért tartotta 
zerzőnk az időt eljöttnek, kikutatni, hogy mily viszony van a népneve-
lés és a gazdasági jólét között. Ily úton jött létre Schultze könyve. 

Schultze elsősorban amaz ismert tényt konstatálja, hogy a nemze-
• tek gazdasági versenyharczában a képzettség hatalmas és pótolhatatlan 
" fegyver, és ennek következtében a magasabb képzettséggel biró nemzetek 

fölényt gyakorolnak a kisebb műveltséggel birók felett. Ezt a tényt sokan 
azzal akarták meggyöngíteni, hogy eme harczban a felsőbb osztályok 
műveltsége legfőbb tényező. Szerzőnk nem theoretikus módon, hanem 
a kezeinél levő, számokkal kifejezhető tényekkel igyekszik bebizonyítani 
-és a különböző európai nemzetek életéből felhozott példákkal tényleg be 
is bizonyítja, hogy a népek minden rétegének műveltsége szoros össze-
függésben áll a gazdasági jóléttel. 

Az első példa az oroszországi munkásbérekre vonatkozik és ama 
kimutatáson alapszik, melyet a minap a munkások technikai kiképezte-

"tése czéljából alakult társulat Moszkvában tartott kongresszusának 
benyújtottak. Ez érdekes kimutatásból, mely 1500 munkással biró gyárra 
vonatkozik, a következő adatokat közöljük: 

munkások kora A munkások 
száma 

M u n k a d í j kopekben 

Az í r n i és Az í r n i és 
o lvasn i o lvasni ne m 
tudóké tudóké 

Munkad í j kü lön-
bözet az í r n i és 

olvasni tudók 
javára o/0.ban 

kifejezve 

15—20 427 33-4 31-1 + 8 

20—25 282 51-0 : 45-6 + 12 
25—30 297 62-1 48-2 + 2 5 
30—35 203 89-8 59-8 + 5 0 
35—40 166 88-5 64-8 + 3 7 
40—45 91 88-9 69-8 + 2 8 
45—50 56 107-5 71-8 + 5 1 

E számok világosan tüntetik ki a népnevelés közgazdasági értékét. 
Egy másik ország, melyben a népnevelésnek a népjóléthez való viszo-

. nya legkönnyebben kimutatható, Spanyolország. Ha emez ország vidé-
keit egymással összehasonlítjuk, és emez összehasonlítás alapjául ama 
körülményt véve, hogy aránylag kevésbbé, vagy egyáltalában tartatnak-e 
abban bikaviadalok, azt fogjuk tapasztalni, hogy amaprovincziák, melyek-
ben emez erkölcsrontó, a régi gladiatorok viadalára emlékeztető népmu-
latság otthonos, a népnevelés, legalacsonyabb fokán áll, de itt egyszer-
smind a bűntények a legnagyobb számban fordulnak elő. E provincziák: 

_Andaluzia, Malaga, Granada, Almária, Alicante és Murcia. Ezekben leg-
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alább mindegyikben 4—5 plazas de toros (bikaviadalok megtartására, 
szánt helyek) van, míg Leon és Lugo vidékei, hol egyetlen plaza sincs,-
Spanyolország legnépesebb vidékei; itt találhatók, a legjobb tanintézetek 
és itt viszont .a • legkevesebb bűntény fordul elő. A legelőbb említett", 
vidékek a legkevesebbet szánnak a népnevelésre és néptanítókra, de-
legtöbbet költenek itt a bikaviadalokra. Ott, hol ezek megtartatnak, a. 
legtöbb orvgyilkosság és közönséges gyilkosság fordul elő, sőt történeti-
leg bebizonyítható ama tény is (hogy a bikaviadalok akkor virágoztak. 
legjobban, midőn a nép műveltsége leginkább hanyatlott. így különösen 
VII. Ferdinánd idejében, e század elején, ama király uralkodása alatt, ki. 
I. Napoleont saját seregének leveretése alkalmából üdvözölte. 

De nem csak, bogy számos embert alkalmaztak eme minden tekin-
tetben nem produktív előadásokra, hanem a mellett nagy kiterjedésű. 
földeket vonnak el a mezőgazdaságtól, a mennyiben e földeken kizárólag-
a bikaviadalokhoz szükséges állatokat nevelik fel, úgy, hogy Quinones, 
Spanyolország egyik kiváló államférfia szemrehányáskép azt állítja : 

«Csak az olyan állam engedheti meg a bika viadalokat, a melyiknek, 
érdeke, hogy a népet butító és eldurvító szórakozásokkal foglalja el. 
A spanyolok illetlen tánczokat és sikamlós könyveket köszönhetnek a-
francziáknak. Ezért büntetésül a bikaviadalokat adták nekik. Ha á fran-
cziák ezt 10 évig élvezni fogják, akkor majd meg fogja őket tanítani.. 
bünügyi statisztikájuk a szomorú következményekre.» 

A harmadik tartomány, melyre szerzőnk hivatkozik : Poroszország.. 
Itt az 1877—1896. években kiadatott szabadalmakat összehasonlítja a . 
besorozott írni, olvasni tudó katonák számával. 

E táblázat a következő : 
1877—96-iki év- a katonasághoz beosztott 

ben átlag kiadott irni-olvasni nem tudók 
szabadalmak száma o/o-ban kiszámítva. 

szama 
1870. évben 1890-ben 

Rajnai tartomány . . . . . . 77 0-75 0-04 
Westfália — . . . . . 34 1-03 0-01 
Hessen-Nassau . . . 29 0-22 0-09 
Szilézia.— . . . 27 2-86 0-77 
Hannover . . . — 58 0-87 0-11 
Schlesvig-Holstein . . . 11 0-69 0-02 
Pommeránia . . . . . . . . . 7 1-08 0-23 

Igen érdekes ama viszonynak kimutatása, mely a munka idejének: 
tartama és a munkások intelligencziája között fennáll. 

Szerzőnk Rae «Der Achtstunden-Aarbeitstag® czímű munkája nyor-
mán azt állítja, hogy ama munkások, kiknek a munkaidejűk legkisebb,, 
a legintelligensebbek; erre nézve a northumberlandi bányamunká-
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sokra hivatkozik, kiknek munkaidejük a legkisebb és mindamellett Nagy-
Britannia legügyesebb, legjózanabb és legszorgalmasabb munkásai közé -
tartoznak ; ezek az angol- nyilvános könyvtárak legbuzgóbb látogatói, i t t 
minden bányának megvan a szakiskolája, az «University Extension Lec-
tureSB hallgatóinak ők szolgáltatják a legnagyobb kontingensét, .sőt az -, 
itt tartott vizsgálatoknál számosan kitüntetést kaptak. 

Jellemző, a mit szerzőnk a gyermekek munkájának felhasználásá-
ról említ. Itt, «Cbildrens Employement's Reports® nyomán Schultze felr 
hozza, bogy 1843-ban Angolországban konstatálták, bogy a gyárakban a-
gyermekek már 3—4 éves korukban dolgoztak, még gyakoriabb volt-, 
az 5—6 éves gyermekek alkalmazása és általában a gyermekeket 7—8- • 
éves korukban szerződtették a gyárakban. E gyermekek nagy része 
árvák, vagy özvegy asszonyok gyermekei, vagy pedig a legszegényebb-• 
osztályból származnak és gyámjaik által adattak tanonczságba. A «Report~ 
on Children employer in manufactures» 1816. évből a következő adatokat-
hozza fel: a manchesteri gyárakban e század elején 23,000 ember dolgo-
zott, tehát a lakosság 4/B része, ezek közül 14,000 18 éven aluli munkás volt,. 
kik közül csak 3300 látogatta a vasárnapi iskolákat, kiknek kiképeztetése-
természetesen nem valami alapos volt. Még rosszabbul vannak a bányák-
ban alkalmazott gyermekek, kik este annyira ki vannak merülve, hogy 
az esti iskolákat látogatni merően képtelenek ; hogy ily gyermekek, mind: 
erkölcsileg, mind testileg tönkre mennek, csak magától értetődik. E gyer-
mekek — mit jellemző adatként idéz a már fentebb említett jelentés — 
soha sem hallották említeni sem Pál, sem Mózes, sem Salamon, sem. 
Krisztus nevét, hanem annál alaposabban ismerték Dick Tarpin és Jack . 
Schlepperd, két hírhedt angol gyilkos és betörő életét. 

A viszonyok ilyenek voltak Németországban is, Belgiumban is, . 
csak később idősb Peel Róbert és Amen Róbert föllépésének és energiájá-
nak köszönhető, bogy e téren is javulás állott be és a gyermekek mun-
kájának kérdését minden állam socialpolitikai törvények útján reformálni-, 
törekszik. Szerzőnk ezek után ama kérdések tárgyalására tér át, melyek., 
közgazdasági következményei a népnevelésnek. 

E kérdésre csak úgy lehet biztosan felelni, ha azt hozzuk először -
tisztába, mely nemzetek bírnak legnagyobb szellemi képességgel. E kér-
dés fejtegetésével már korábban Kelil foglalkozott. Egyik munkájában 
(Reisen in England und Wales) az egyes nemzetek között tapasztalta,, 
képzettségnek különbségével és annak a termelésre való befolyásával fog-
lalkozva, azt az esetet hozza fel, hogy Svájcz egyik legnagyobb gyárában, 
az ott dolgozó 600—800 munkás között minden nemzetiség képviselve 
volt. Dolgozott a gyárban svájczi, szász, würtembergi, franczia, olasz,, 
dán, norvég, lengyel, cseh, magyar, holland, skót és angol ember. Arra 
a kérdésre, melyet a gyároshoz Kehi intézett, hogy mikép osztályozza a. 
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különböző nemzetségű munkásait, a gyáros imígy felelt: E tekintet-
ben első helyen az olasz áll, utána következnek a francziák, ezek után az 

-.összes északi nemzetek, a melyek mindannyian egy fokon állnak, és 
• ezekhez számítom az összes germán néptörzseket és az angolt is. 

Az olasznak gyors, határozott és természetes intelhgencziája abban 
'.mutatkozik, hogy rendkívül gyorsan fogja fel a munka minden új nemét, 
melyet kezébe adnak, továbbá gyorsan kitalálja mesterének véleményét 
és gondolatait és az új viszonyokba sokkal könnyebben bele éli magát, 
mint minden más nemzetségbeli munkás. 

A francziák ugyanilyen tulajdonsággal vannak megáldva, de nem 
•oly nagy fokban, mint az olaszok. 

Az angol, svájczi, hollandi és német munkásoknak sokkal kisebb 
'felfogási képességök van, mint a már említetteknek. A népek kiképezte-
tésére vonatkozó ösztön különbségére nézve a szerző a fent említett 
példán kívül még számos példát hoz fel, melyeket azonban itt mel-
lőzünk. 

Arra a kérdésre pedig, mily hasznot hajt a fokozott népművelt-
ség? — szerzőnk véleménye szerint ezek: vagy közvetlenek, positi-
vok, vagy negatívok vagy prohibitivek. Az utóbbiak, melyek a közegész-

ség-, szegény- és börtön-ügy terén tapasztalhatók, a legfontosabbak. 
Nézzük ezeket egyenként. 

Hogy a nép egészségi állapota a közgazdasági állapotára nagy 
hatással van, ezt ma már senki sem tagadja, hisz lord Beaconsfield joggal 
(állította, hogy egy praktikus államférfiúra nézve a hygieniai kérdés 
•egyike a legfontosabbaknak. Ma talán nincs már állam, mely nem igye-
keznék a nép minden rétegét a hygienia fontosságára nézve kioktatni. 
A hygienia javulása pedig a népnevelés javulásával karöltve jár. Ép úgy 
tagadhatatlan, hogy a műveltségnek nagy befolyása van a szegényügyre 
is. Hisz, hogy számos ember nem halad előre, sőt visszafelé megy, abban 
keresendő, hogy keveset tanult, míg ellenkezőleg : annál inkább előre 
megy, minél többet tanult. Erre a legjobb példa amaz olaszok, kik Ame-
rikába kivándorolnak és itt a legalacsonyabb positiót foglalják el, mivel 
hiányos műveltségök folytán a képzettebb nemzetekkel nem konkurrál-
hatnak. 

Ha a szegényügy a növekedő népműveltség nagyobbodásával javul, 
iákkor ez a bűnfenyítő eseteknél még inkább tapasztalható. Hisz magától 
értetődik, hogy a'népnek míveltsége valamint társadalmi és közgazdasági 

• állapota a közművelődésre a legnagyobb befolyással van. A népművelt-
ség ellenségei a bűnfenyítő ügyek nagyobbodását a népműveltség terje-
•désével hozzák kapcsolatba. Azzal indokolják ezt, hogy a rémregények, — 
-melyeket száz meg százezer példányban terjesztenek — a nép morális 
•érzékét- elrontják. Hanem ez ellen a legbiztosabb szer a nyilvános nép-
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könyvtárak felállítása, hol csakis a nép sesthetikai és morális érzékét-
javító művek legyenek találhatók. 

Kik pedig a népműveltség és képzettség terjedését a bűnesetek 
növekedésével hozzák összefüggésbe ezek a franczia népiskolákra utalnak,. 
hol a franczia klérus elkeseredett harczot vív azon iskolákkal, melyek-
tudvalevőleg az 1870—71. franczia-német háború szerencsétlen kimene-
tele óta államivá tétettek. De a klerikálisok itt is tévedésben vannak, ha-
a népiskolák nagyobbodó számát a kriminális esetek fokozódásával hoz-
zák kapcsolatba. Ezen utóbbi körülményt — Schultz szerint — máshol: 
kell keresnünk. 

Először a szerencsétlen franczia-német háború utóhatásában, jde 
különösen abban, hogy ama törvénynek érvényen kivül való helyezése,, 
mely a szeszes italok fogyasztását megszorította, ép ebbe az időbe1 esik: 
és végül a mi különösen hangsúlyozandó, a törvénytelen gyermekek szü- ' 
letésének szaporodása, mely a bűntények elkövetésénél nagy kontin-
genst ad. 

E tekintetben leghelyesebben utalhatunk Angolország, Svájcz és: 
Belgiumra, hol a népoktatás terén legtöbb történt és tényleg e három 
országban a kriminális esetek száma nagyon apadt. 

Különös, hogy igen sokanía mezőgazdasággal foglalkozók kiképez-
tetését ellenzik. -í 

Mennyire tévednek ezek, erre nézve szerzőnk felemlíti a bolgár 
nemzetet, melynek képzettségét a tömegesen felállított mezőgazdasági 
iskolákkal emelték. A siker nem is maradt el, a mennyiben itt a legrövi-
debb idő alatt a selyem , ló- és szőlőtenyészet igen magas fokra hágott 

és e téren a kivitel minden évben nagyobb és nagyobb arányokat ölt. 
De nem csak mezőgazdasággal foglalkozó népnél — hisz Bolgár-

ország 80/o-a azzal foglalkozik — hanem más államokban, pl. Dániában is 
mutatkozik a 80 év óta itt fennálló magasabb népiskolák hatása. Csak a 
dán nép intelligencziájának köszönhetni, hogy az, midőn a 80-as évek ele-
j én a rozsnak ára, mely az ország legnagyobb jövedelmi forrása, rohamosan 
hanyatlott, átment a tejgazdaságra és'e téren oly eredményt ért el 
1881-től 1890-ig, hogy a tej és vaj kivitelének értéke 18'5 millió font. 
sterlingről 70"5 millióra szállt föl. 

Mindeme példák eléggé bizonyítják ama szoros összefüggést, mely-
a népjólét és a nép műveltsége között fennáll. 

Szerzőnk végül fölemlíti amaz intézmények létesítését, melyek a. 
nép műveltségét emelik. Kétségkívül első helyen áll a nép kötelező isko-
láztatása, továbbá a nyilvános könyvtárak és olvasócsarnokok létesítése,, 
nyilvános előadások tartása és végül abbeli törekvés, hogy a nép szóra-
k özásait és mulatásait nemesítsük. 

E könyvnek melynek nemes intentiója tagadhatatlan, elterjedését. 
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• és figyelembe vételét kívánjuk különösen oly körökben, melyek a nép-
műveltség javításával foglalkoznak, mert igaza van szerzőnknek, midőn 
Humboldt «Kosmos»-ában hangsúlyozott következő szavaira hivatkozik: 
•"Wissen und Erkennen sind die Freude und die Berechtigung der 
Menschheit, sie sind Theile des Nationalreichthums, oft ein Ersatz für 
•die Güter, welche die Natúr in allzu kárglicheD Masse ausgetheilt hat.» 

T É R I JÓZSEF. 

Kül fö ld i lapokból. 

Középiskoláink új tantervének sokat hangoztatott jellemvonása, 
-hogy a nemzeti szempontokat akarja kiemelni. A jelszavak között pedig 
• általában tekintélyes helye van immár a nemzeti nevelés-nek, jóllehet 
-ennek az emlegetése elméleti tekintetben nem újság, bár megengedjük, 
..hogy a mai helyzet szükségessé teszi. E^ért érdekes a leipzigi Neue Jahr-
bücher für das klassische Altertum stb. 1902. januári számában Carl 
Reichardt dolgozata : Vaterlandsliebe, Nationalgefühl und Patriotis-
mus. Vorbemerkungen zu einer Theorie der nationalen Erziehung. 

-A nemzeti érzelmek — úgymond — három alakban nyilatkoznak : a hazá-
hoz, a néphez és az államhoz vonzó szeretet alakjában. E fogalmakat azon-
ban mindenki másképen| érti, azért itt olyan keretet és tartalmat akar 
nekik adni, melyet mindenki elfogadhat s a mely így alapul szolgálhatna a 

.i,német nemzeti nevelés részletes és egységesen elgondolt jövendő elmé-
letének. Fejtegeti, hogy milyen hatása van a földnek az emberre, mint 
válik bensőbbé az összeköttetés, midőn ez kölcsönhatássá válik s a meg-
művelt föld lakóhelylyé s nemzedékeken át ott maradva a történelmi 

• emlékek alapján hazává alakul. Ma a német nemzetet a német föld nél-
kül gondolni sem lehet. Ezért a hazaszeretet (Heimatsgefühl), a német 

: föld iránt való szeretet első jele a nemzetiességnek és forrása. a nemzeti 
érzésnek. A hazaszeretethez csatlakozik ez a nemzeti érzés, mely vejünk 
•születik s annyira természetszerű. Bensősége a nemzet tömegétől való 
távolságunkkal nő : annál nagyobb, minél távolabb vagyunk nemzetünk-
től. Szükséges a különböző néprétegek tagjainak személyes érintkezésé 

• bői fejlődő kölcsönös megértés, a mi a gazdasági és társadalmi tekintet-
ben különvált néposztályok közeledését jelenti a kedélyi és szellemi 
műveltség, a világnézet terén. Csak így szilárdul meg a nemzet szellemi 

-és kedélyi összetartása, a legmélyebb értelemben vett nemzeti közérzü-
let ; ez biztosítja a rossz időben is hűséges összetartást. A nemzetnek mint 

-egésznek vannak hibái és erényei, van jelleme; minden egyes ember 
közreműködhetik, ha magán és a hozzá tartozókon azokat a hibákat 

.igyekszik javítani s azokat az erényeket erősíteni,. melyekből. a nemzeti 

« 


