
Végül a szerző röviden megemlékezik azokról 
a már folyamatban levő és tervbe vett állami 
akciókról, amelyeknek célja az új kisbirtokosok 
gazdálkodásának eredményessé tétele. Ezeknek az 
intézkedéseknek körültekintő és gyors keresztül
vitele mindenesetre csökkenteni fogja a gazdálko
dás eredményességében most még eléggé mutatkozó 
visszaesést. S. f. 

Ferdinand Tönnies: Der Selbstmord in Schles
wig-Holstein. 
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Tönnies Ferdinánd professzor szűkebb hazája. 
Schleswig-Holstein morálstatisztikai tanulmányo
zása során az öngyilkosságok alakulásának kér
désével is behatóan foglalkozott és egy mostaná
ban megjelent tartalmas közleményt szentelt a be 
gyűjtött adatok, nyert tanulságok ismertetésének. 
Tanulmánya bevezető összeállításában Tönnies 
1818-ig megy vissza. E legrégibb időszakban a 
rendelkezésre álló, de a mainál jóval hiányosabb 
statisztikai adatok szerint százezer főre évente kb. 
7 öngyilkosság esett. A későbbi évtizedek öngyil
kossági statisztikája már pontosabb és teljesebb 
s az öngyilkosságok számának emelkedése, vala
mint némely ma is megfigyelhető demográfiai sa
játossága Tönniesnek a század derekáról publi
kált részletes adataiból már kiviláglik. A tiegyve 
nes években az öngyilkosságok arányszáma (száz 
ezer lakosra) évente kb. 15. az 1870—1910. években 
pedig átlag mintegy 30 volt. 1895-ig elég erős 
mértékű emelkedést mutatnak az adatok, majd 
1896-tól 1905-ig némi enyhülés köszöntött be, míg 
a rákövetkező öt évben az öngyilkossági arány 
megromlása újból mutatkozott. A háborús perió-

dúsban azután a férfinépesség körében az öngyil 
kosságok gyakorisága megcsappant, viszont a nőké 
valamivel tovább emelkedett. A két nem öngyil
kossági arányszáma a háború után ismét magasra 
emelkedett és kb. az 1908. évi arányszám (száz
ezer lakosra 34) szintjén állapodott meg. 

Tönnies adatai szerint Schleswig-Holstein Po
roszország tartományai és Németország egyéb te 
rületrészei közül aránylag magas öngyilkossági 
számával s a női nem nagyobbfokú részesedésével 
tűnik k i . Érdekes, hogy az öngyilkos nők aránya 
a férfiakéhoz viszonyítva az 1870. utáni három és 
fél évtized alatt észlelt határozott emelkedés elle 
uére (100 öngyilkos férfire 1870— 1880-ban 2<V9 
1900— 1910-ben pedig 31*4 nő jutott) a háború 
előtti években is csak kövessel tért el a negyve
nes és ötvenes években feljegyzett arányszámtól 
(29*6). Úgyszintén már a mult század közepi szá
mokból kiolvasható a város és vidék között utóbbi 
javára mutatkozó különbözőség, amelyben azon
ban a női nem alig részesedik, minthogy az ön
gyilkos nők aránya a vidéken csaknem ugyanannyi, 
mini a városokban. 

Schleswig-Holstein egy részének Dániához csa
tolása a szerző munkájának háború utáni adatok 
kai való kiegészítését nagyon megnehezítette. 
Mégis Tönnies amennyiben módjában állott -
a Németországtól elszakadt területrészről is hoz 
Újabb statisztikai anyagot, végül pedig egyszerű 
korrelációs-módszere segítségével veti egybe a tar
tomány öngyilkossági statisztikáját egyéb népese
dési, társadalmi és gazdasági jelenségekkel. Munká
ját, mely a főbb adatokat igen részletes közigaz
gatási tagozódásban is bemutatja, maga sem 
tartja befejezett egésznek, hanem a kutatómunka 
során felmerült néhány újabb szempontbed még 
kiegészíteni óhajtja. Th. L, dr. 

A m. kir. közp. statisztikai hivatal könyvtárába érkezett munkák. 
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