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képviselőházra bízza. Figyelmeztetni kíván-
ja a magas kormányt az értekezlet arra a 
titáni munkára, melyet a nők ugv társadal 
ml, mint gazdasági téren kifejtettek, hogy 
ezen mély horderejű munkateljesítményükkel 
nem kevésbé adóztak a haza oltárán, mint a 
másik nemhez tartozó embertársaik künn a 
lövészárokban; következésképpen az általd-
nős szavasad jog megadása. anAok gyftlédr-
lása minden társadalmi és gazdásági néférín-
mk. haladásnak nélkülözhetetlen dia n feltét de. 
Nemre való tekintet nélkül, tehát az össz-
emberiség politikai befolyása biztosithatja 
csak rombadőlt kultúránk újjászületését, az 
örök béke lehetőségét. 

Kimondja tehát az értekezlet, hogv az 
esetben, ha a választójogot bármilv nyílt, 
vagv rejtett cenzus fogja korlátozni az ellen 
a leghatározottabban állást fogtál és felszó-
lítja az összes asszonyokat, hogy teljes ere-
jükkel, legnagyobb energiával folvtassák a 
harcot mindaddig, rnig politikai jogfosztott-
ságuk megszűnik s ugy aktiv. mint passzív 
választójoguk birtokában, politikai egyenjo-
gositásukkal vállvetve dolgozhatnak a másik 
nemihez tartozó embertársaikkal eev szebb, 
boldogabb Magyarország megújhodásáért. 

A nagygyűlés azonkívül üdvözli Orosz-
ország azon asszonyait, akik a nagy forra-
dalom előkészítésében részt vettek s akiknek 
köszönhetjük azt a reményünkét, hogy az 
orosz forradalomnak talán sikerül végre ki-
mondani az első békeszót, amelv meghall-
gatásra talál. 

Az értekezlet a határozati javaslatot egy-
hangú lelkesedéssel fogadta el. 
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A Gyermektanulmányi Tár-
saság első felolvasó ülése. 

(Saját tudósítónktól.) Nagy érdeklődés 
mellett tartotta meg a Magyar Gyermekta-
nulmányi Társaság szegedi fiókköre vasár-
nap délután ezévi első nyilvános értekezletét 
a városháza közgyűlési termében. Az értekez-
let elnöke dr. Turesányi Imre kir. tanácsos, 
a gyermekmenhely igazgató-főorvosa volt. 
Röviden vázolta a gyermektanulmányi tár-
saságnak a jövő nemzedék jobb boldogulásá-
ért való törekvéseit, majd meleg szavaikkal 
üdvözölte dr. Dienes Valériát, a magyar 
gyermektanulmányozásnak egyik mesterét, a 
k i az elnökség felkérésére aura vállalkozott, 
hogy programon kivül előadást tart. 

Dr. Dienes Valéria szólott az anyák hi-
vatásáról és ismertette azokat az okokat, me-
lyek a budapesti gyermek tan 11Imá ny i iskolá-
nak, az anyák iskolájának a megnyitását 
szükségessé tették. Szerinte a mai gyerme-
kekre sokkal nehezebb jövő vár, mint annak 
idején mireánk. Ennélfogva a jövő nemze-
déknek, hogy hivatását jól betölthesse, sokkal 
nagyobb testi és lelki erőre lesz szüksége. A 
felnőtteknek s elsősorban az anyáknak tehát 
ü. obb (tökéletességre kell emelkedniük, 
hogy tudásukat az utódok javára kamatoztat-
hassák. Komolv, okos, lelkierős és tanult 
anyákra van szükségük a gyermekeknek, kik 
ismerik a kicsinyek lelkivilágát, a lélek fej-
lődését, kük előtt a gyermek nem valami ide-
gen, hanem megértik minden cselekedét és 
cselekedeteinek rugóit: a lelkükben ébredező 
képességeket, A gyermekszoba végtelen, se-
hol el nem érhető tiszta örömök forrása és a 
legtökéletesebb lélektani laboratórium, a 
melyben bepillantást nyerünk a gyermeklé-
lek rejtelmeibe. Ehhez azonban szükséges, 
hogy már előzetesen is megismerkedjünk 
azokkal a lélektani és lélekfejlődéstani isme-
retekkel, melyek eme képességet megadják. 

Ismerteti azokat a fázisokat, melyeken 
a gyermek lelkifejlődése áthalad, amíg az a 
tér, melyet birtokol, kitágul, a különböző ér-
zék benyomások közti kapcsolatot megismeri, 
az érzékszervek összetanulódnak, logikusan 
gondolkozni ós következtetni megtenni, Való* 

i£á í f ; i — ím 

Sággal kis tudós a gyemnek, lelnek az a főfel-
adata, hógy mindig ujat és ujat tapasztal-
jon, Az avatatlan előtt « gyermek cselekede-
tei sokszor érthetetlenek s sok képességnek 
csiráit fojjtják vissza tudatlanságból. Minden 
gyermek valóságos zseni s képességeinek fej-
lődését hozzáértéssel és szeretettel kel] fej-
leszteni. Képezze tehát magát minden anya, 
biztosítsa gyermeke fejlődésének szabadságát 
b akkor az a kis lélek oly kincseteáz lesz, 
melynek kincsei kimeríthetetlenek. 

Dienes Valéria után Horovitz J akab 
mezővásárhelyi tanító értekezett az indivi-
duális nevelésről és tanításról. Szerinte im-
már elérkeztünk a tömegtanitás alkonyához. 
Minden egyes gyermekkel külön kell foglal-
koznunk; ki kell ismernünk természetét, te-
hetségét és ahhoz alkalmazkodva keli taní-
tási módszerünket és nevelési elveinket alkal-
maznunk. Konkrét példákat hoz fel állításai 
igazolására, többek között egy elkényeztetett 
fiu esetét, mellyel kimutatja, hogy a pálca 
felesleges, ha a gyermek egyéniségéhez alkal-
mazkodunk és szép szóval, rábeszéléssel sok-
kal nagyobb eredményt érünk el, mint a testi 
fenyítékkel. A háború kitörése, s az apák had-
bavonulása óta sajnálattal tapasztaljuk az er-
kölcsök elvaőulását s ezért 'fokozottabban 
szükséges, hogy a gyermekek egyéni tulaj-
donságaira nagy figyelemmel legyünk, mert 
fáradozásunkat csakis igy koronázhatja a kí-
vánt siker. Szükségesnek tart ja oly kérdő 
ivek kinyomatását, melyeken a szülők tájé-
koztatnák a tanítót s tanárt gyermekeik 
egyéni tulajdonságait illetőleg. 

Khty Péter igazgató szólott ezután és 
kijelentette, hogy ily kérdő-iveket tulajdon-
képen egyéniségi jellemlapokat, ugy a csalá-
dok, mint az óvodák és iskolák részére a fiók-
kör már a háború előtti években nyomatott 
s azok moet is rendelkezésre á l lanak 

Ezután Fülöp József a mai iskolai neve-
lés és oktatás hibáiról értekezett. (Hivatko-
zott a Társadalomtudományi Társaság által 
rendezett vita-ciklus előadásaira, melyen el-
sőrendű orvosi szaktekintélyek és pedagógu-
sok mondtak lesújtó kritikát a könyvnélkü-
löző tanulás ártalmairól. 'Kiemelte a gyer-
meki érdeklődés lélektanáról folytatott kísér-
leteket, amelyek kétségtelenül megállapítot-
ták, hogy a gyermek érdeklődése minden 
tárgy felé fordul, amit meg akar ismerni, 
még szivesebben vesz részt oly tárgyak, esz-
közök előállításánál, ahol neki tevékeny sze-
repet juttatnak ,A siketnémák, a vakok által 
előállított kézimunkák igazolják, hogy meny-
nyire fejleszthetnek ezt az ügyességet és ké-
pességet a normális gyermekeknél is. E gya-
korlati irányú kézimunka-oktatás mellőzése 
miatt szenved a tanítás eredményessége is és 
sok gyermek ra j t a kivül álló okokból tanúsít 
elégtelen előmeneteli 

A kézimunka, mellyel örömmel ós szen-
vedéllyel foglalkoznak a gyermekek, elvonja 
őket a duhajkodástól, esinytevésektől. Az el-
foglalt if jak közül bizonyára nem kerülnének 
ki oly gyermekek, kik miatt gyermekrendőr-
séget kellett szervezni és akik a Dugonics-
szobrot a nyakába vetett kötéllel akarták le-
rántani talapzatáról. Az if jak nagy energia 
készlete hasznos munkában találhatna leve-
zetést. De mi nem törekszünk hasznos mun-
kával i f ja inkat elfoglalni, a legtöbb iskola 
szinte tudomást sem látszik venni a gyerme-
ki élet törvényszerűségeiről és igy nem is tö-
rekszenek arra, hogy a tanítást ahhoz alkal-
mazzák. Megnyugodnak az oly intézkedések-
ben, mint a gyermek-rendőrség, mely ügyel 
arra, hogy a gyermekek, kiknek a mozgás 
életelemük, ne romboljanak. Ezzel szemben 
ar ra kellene törekednünk, bogy a tanulók 
hasznos és kedves munkálkodással kézügyes-
séggel foglaltassanak el. 

Az előadás után az elnök mindhárom 
előadónak a fiókkör és a hallgatóság köszö-
netét tolmácsolta, amivel az értekezlet véget 
ért* 
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(Wekerle é s Andrássy tanácskozása) 
Dr. Wekerle Sándor miniszterelnök vasárnap 
délben hosszabb ideig tanácskozott gróf An-
drássy Gyulával. Aildrássyt a tanácskozás 
során budai palotájában fölkereste Vássonyi 
Vilmos választójogi miniszter is. A megbe-
szélésen hir szerint az egységes kormánypárt 
megalakításának körülményeiről és a képvi-
selőház munkaprogramjáról volt szó. 

(Czerain külügyminiszter Budapesten.) 
Gróf Czernin Ottókor külügyminiszter, aki: 
fontos okokból többször kénytelen volt tervbe 
vett budapesti ú t j á t elhalasztani, kedden reg-
gel családjával együt t Budapestre érkezije. 
Gróf Collorado Mansfeld követségi tanácsos, 
hétfőn este a fővárosba érkezett, hogy a kül-
ügyminiszter budapesti ú t j á t előkészitea. 
Gróf Czernin tanácskozni fog Andrássy vak 
Tiszával és Károlyival. A külügyminiszter 
szerda estig marad Budapesten. 

(A munkapárt jelöltje a delegáció elnök-
ségére.) A munkapárt e lhatározta , hogy a 
delegáció elnökségét Láng Lajos bárónak 
ajánlja fel. Ha Láng el nem fogadná beteg-
sége miatt, akkor gróf Klhuen-Hóderváry 
Károlyt fogják megválasztani elnöknek. 

(November 20-íkára összehívják a kép-
viselőházat.) A képviselőházat előrelátható-
lag november 20-ikára hívják össze. We-
kerle a választójogi törvényjavaslatot , a 
költségvetést, az adójavaslatokat, a (kiegye-
zést és a bankszabadálomról szóló javasla-
tot terjeszti be. A képviselőház elsőnek a 
kiegyezést és a bankszabadalmat tárgyalja. 

(A makói képviselőválasztás.) Makóról 
jelentik: Mozgalmas és nem mindennapi kor-
teshadjárat után vasárnap tartották meg a 
képviselőválasztást a makói kerületben. Két 
jelölt állott egymással szemben: dr. Pete Már-
ton, a Károlyi-párt (hivatalos jelöltje és Eck-
hordt Vilmos makói földbirtokos, aki szintén 
függetlenségi programmal lépett föl. A Ká-
rolyi-párt emiatt Bckhardot a- pártból kizár-
ta é® ezt plakátokon tudatta a választókkal. 
Ily előzmények után tartották meg vasárnap 
a választást, amely a hivatalos jelölt bukásá-
val végződött. Dr. Pete 618, Eekhardt 646 sza-
vazót kapott, Eckiharclt Vilmos, az u j képvi-
selő 28 éves és unokaöccse Ugrón Gábor bel-
ügyminiszternek, . _ 

(A makói képviselőválasztás é s a Ká-
rolyi-párt.) Mikor dr. Pe te Márton bukásá-
nak a hire megérkezet t a Károlyi-pártba, a 
legnagyobb megbotránkozást keltette. Több 
(képviselő a legenergikusabban kifakadt Ug-
rón Gábor belügyminiszter ellen, E miatt 
az ügy miatt hétfőn esté félhétkar a Károlyi 
pártban , értekezlet is volt, amelyen szóvá-
'tették a belügyiminiszter eljárását. 

(Az uj pártalakulás.) Félhivatalosan je-
lentik: A kormányt támogató pártolk intéző 
bizottsága csütörtökön gróf Andrássy Gyula 
elnöíkiésével ülésezni fog. Az ülésen meg-
jelenik dr. Weker le Sándor miniszterelnök 
is. Az uj pártalakulásról fognak tárgyalni. 

(A sajtóiroda uj fönöke.) Dr. Weker le 
Sándor miniszterelnök a sajtóiroda vezeté-
sével Gonda Henriket, a Magyar Tudósító 
szerkesztőjét bízta meg. 

(A cseh támadások visszautasítása.) A 
Miagyar Tudósító jelenti: A képviselőház 
legutóbbi ülésén gróf Andrássy Gyula inter-
pellálni fog a cseh támadások dolgában. — 
Az egyesült függetlenségi és 48-as pár tban 
november 15-én délután 6 óraikor é r t e k e i 


