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legtökéletesebb mintaképét. Ő a tanácsadó, munkavezető, az ő pél-
dája a hívószó, a megnyugtató hit. A jó néptanítónak olyanná kell 
válnia, mint az ősidők patriárkája lehetett, s az évről-évre szaporodó 
nemzedékek tőle tanulják meg az élet művészetéhez szükséges tudni-
valókat. Az ő néptanítója vallásos szív, embertársai iránt részvevő^ 
hazafias, szereti a munkát és csak hivatásának él, aki egy falu lel-
kének értéket tud adni. 

Az egyes fejezetek szólnak az iskolai munkáról, a kirándulá-
sokról, a beteg gyermekek látogatásairól, a nőnevelésről, felnőttek 
oktatásáról, a szövetkezetekről, vallásosságról, a politikáról, a hitet-
lenség orvoslásáról, faj- és hazaszeretetről, szóval a tanító teljes 
munkakörét felölelik. Különösen megragadok azok a gyakorlati példák, 
amelyekben a tanító és pap munkásságát bemutatja, s midőn köny-
vét elolvastuk, újra érezzük, hogy igazán ismerjük a falusi gyermek 
lelki világát, egyszerű, jóravaló életét, úgy amint az egyszerű kör-
nyezetében kifejlődik. 

Gaal könyvét melegen ajánljuk tanítóságunk figyelmébe. 
Bihari Ferenc. 

* 

H. Itsctaiier: I . e h r p r o b e n z u r L a n d e r k u n d e von Európa . B. G. 
Teubner, Leipzig. 

Minthogy a földrajzoktatás reformja időszerű kérdés, talán nem 
lesz fölösleges a figyelmet oly műre felhívni, mely az újabb irányt a 
gyakorlatban mutatja be. 

A földrajzoktatás a mai napig nagyobbára a természeti viszo-
nyok száraz előadásából állott. A tanuló megtanult egy sereg nevet 
és ezeket a vízszintes, függőleges tagosultság, vízrajzi stb. sorrendjé-
ben elmondta. A főcél: a nép foglalkozása, műveltsége, állam-
szervezet, a nemzetek feladata és jövője stb. csak kevés méltatásban 
részesölt. 

Ezen a hibán akar segíteni a fenti vezérkönyv, mely a sab-
lonoktól tartózkodik, minden európai államot a maga kulturális értéké-
ben mutat be és a részletekre csak annyiban terjeszkedik ki, a 
mennyiben azok a lényeg megértésére szükségesek. A könyv a gya-
korlati irányt követi, vagyis a mezőgazdaságot, ipart, kereskedést 
domborítja ki. A nemzeti szellemet is hűen jellemzi. A szerző el-
járásával mintegy megeleveníti egy-egy ország képét. Bemutatom itt, 
hogy mit domborít ki minden egyes állam tárgyalásánál. 

Svájc: Egy ország, melyet minden nyáron egy millió a világ 
minden részéből jövő idegen látogat meg. A probléma előrebocsátása 
után fejtegeti, hogy miért jönnek az idegenek, mi vonzza őket ? Ahol 



4 8 IRODALOM. 

sok az idegen, ott sok a fogyasztó, melyből levonja a gazdasági álla-
potokat, kidomborítja az idegenforgalom előnyeit, megbeszéli az 
ntazási programmok összeállítását. Olaszország: Miért vándorol ki 
annyi ember Olaszországból? Pireneusi félsziget: Beszéljünk egy bor-
termelő országról! Franciaország : Meg akarom ismertetni a világ-
kiállítások hazáját. Holland: Egy ország, mely a tenger ellen . véde-
kezik. Belgium: A vasutak hazája. Angolország : Azon állam, amelynek 
a legnagyobb hadiflottája van. Skandinávia: A leggyérebben lakott 
európai ország. Dánia: Egy ország parasztegyetemmel (gazdasági 
egyetem). Oroszország : Miként hanyatlik Európa gabonatára? Magyar-
ország : Mi lett egy nagy pusztaságból? (kezdi Lenau: Heideschenke 
című költeménye egye3 részleteinek idézésével). Osztrák-Magyar-
Monarchia: Egy ország, melyben 12 nyelven beszélnek. Balkán-
félsziget : A beteg ember. — A problémák többnyire igen találók; 
mivel az olasz kivándorlás esetleg csak ideiglenes jelenség, míg a 
műkincsei állandóan fenntartják az érdeklődést, azért szerintem helye-
sebb volna a művészetek hazájának elnevezni, Franciaországot pedig 
a tőkepénz hazájának nevezném. A Pireneusi félsziget nem termeli 
a legtöbb bort Európában, miért is emellett más szomorú társadalmi 
állapotra lehet kiterjeszkedni, nevezetesen a vallási türelmetlenség 
szomorú következményeire. A könyv minden európai állam tárgya-
lásának alapjául Németországot veszi és evvel hasonlítja össze a 
többit. 

A gondolatmenet megértésére közlöm Belgium tárgyalásának 
vázlatát. 

Belgiumban van 3200 vasúti gőzgép; Németország aránylag 
ennek csak 3/s részével rendelkezik. A vasúti hálózata 2-5-szer sűrűbb, 
mint Németországé. A vasútépítéshez szükséges: vas, szén, mérnökök 
és munkások. Mind a négy kellék megvan Belgiumban. Hol fordul 
elő a vas és szén? Belgium aránylag 2-szer annyi vasat és szenet 
termel, mint Németország. Előfordul még mész és homokkő is, és az 
ország Ve része erdővel van borítva, tehát építőanyaga is van, ámbár 
ez nem elég. Míg a Maas és Schelde hajózható, addig a tengerpartja 
nem ér sokat. Anvers a Schelde torkolatánál fekszik, azért jó kikötő. 
Forgalma London és New-York után a legnagyobb a földön, még 
Hamburgét is felülmúlja. Belgiumnak aránylag kevés hajója van, a 
tengeri kereskedést nagyobbára az angolok bonyolítják le. Az anversi 
kereskedelem fele átmeneti kereskedelem. Belgium időjárása nedves. 
A síkföld terményei a gabona, burgonya, len, kender (csipke, szövet-
gyártás), cukorrépa. Míg régebben a szövőipar jövedelmezett sokat, 
addig ma már a vasipar vette át a vezérszerepet. Lakosai részint a 
franciák, részint a németek rokonai. A vlemek a síkságon laknak, 
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tehát földmívelők, a vallonok az emelkedettebb helyeken telepedtek 
le, tehát iparosok. Hivatalos nyelv a francia. Belgium aránylag a 
legnépesebb európai ország. Sok kivándorló megy Anversen át 
Amerikába. Bruxelles igen szép város (az ország mosolya, kis Páris), 
sok gazdag ember él ott, a félmillió emberből 75,000 kamatból él, 
jól étkeznek ott és igen szép fogatokon járnak. Ostende világhírű 
fürdő. Belgium igen gazdag ország, külkereskedelemben csak Anglia, 
Amerika, Németország és Hollandia múlja felül, de utána következik 
Ausztria-Magyarország, Oroszország és Olaszország. Forgalma öt 
milliárd, csaknem kétszer akkora, mint Ausztria-Magyarországé. Gaz-
dagságát a művészek megörökítik. Nagy a nyomor is, min a munkás-
osztály az általános sztrájkkal sem tudott segíteni. A lakosság 20°/o-a 
nem tud írni-olvasni; Belgium iparállam. 

A könyv közben-közben a mai kor mozgalmait is beleszövi 
(pangermanizmus, alldeutsch), fejtegeti a hármas- és kettó'sszövetség 
erejét, az angol hajóhad erejét és Németország jövőjét attól teszi 
függővé, hogy tud-e nagy flottát építeni. 

A földrajztanárok e könyvnek nagy hasznát vehetik, dacára 
annak, hogy nem a mi szájunk íze szerint van megírva. Az ipari és 
kereskedelmi részletek szűkítésével, továbbá a műveltség jobb ki-
domborításával kitűnő vezérkönyvnek bizonyulhat.-

Tas Ferenc. 

K Ü L F Ö L D I SZEMLE. 

A f i g y e l e m m é r é s e . L. R. Geissler ily cím alatt számol 
be érdekes méréseiről az American Journal of Psychology ezidei utolsó 
számában. Vizsgálatainak általános eredményeit a következőkép fog-
lalja össze : 1. Nagyon pontos párhuzamosságot talált a figyelemnek 
kívülről megfigyelhető változásai és az ilyen körülmények közt vég-
zett munka különböző pontossági fokai között, feltéve, hogy a figye-
lem fokait a világossági viszonyokkal mérte és a munkát magát nem 
befolyásolta semmi más, csak a figyelem változása. 2. Ilyen feltételek 
tnellett a munka minőségének külső megbecslése nem volt olyan 
megbízható, mint a figyelem fokainak értékelése. 3. Lehetségesnek 
látszik, hogy folytonos gyakorlás következtében meg lehet majd álla-
pítani a világosság minimumának küszöbét, ami nagy segítséget adna 
a figyelem méréséhez. 4. A koncentráció foka nem annyira az inge-
rek mineműségétől és számától függ, mint két egyidejűleg végzendő 
munka mivoltától és bonyolódottságától, továbbá az Einstellung-ot 
és a figyelem irányítását szabályozó előzetes utasításoktól. 5. Úgy 
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