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rületet megvásárolják és azt a város rendel-
kezésére bocsájlják. 

A közgyűlés az indítványt a kisgyűlés ja-
vaslata alapján fogadta el. 

Varga Mihály indítványában azt kérte, hogy 
a közgyűlés intézzen tiltakozó feliratot 

. a posla és a lelefon megdrágí-
tása ellen 

a kormányhoz. A kisgyűlés az indítvány elfo-
gadását javasolta. "Varga Mihály felszólalása 
után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta ör in-
dítványt. 

Petrik Antal indítványa szerint kimondotta 
a közgyűlés, hogy a körtöltésen belül nem ad 
engedélyt ezentúl a téglagyáraknak főldbá-
nyászásra. 

Pick Jenő indítványára elhatározta a köz-
gyűlés, hogy a szegedi idegenforgalom fellen-
dítése érdekében uj vonatnár beállítását kéri 
a Máv.-tól. 

Ezután az az indítvány következelt, amely-
ben annak a kimondását kérték, hogy az 
inségmunka keretében clfiször a Mars-tér töl-
trndB fel. A közgyűlés Körmendy Mátyás fel-
szólalása u lán egyhangúlag elfogadta az in-
dítványt. 

Körmendy Mátyás azt indítványozta, hogy a 
közgyűlés a házvagyonadó szempontjából 
való értékelésének enyhítését kérje a pénz-
ügyminisztertől. A kisgyűlés az indítvány elfo-
gadását javasolja. 

Dr. Kertész Béla elfogadja az indítványt, 
azonban kívánatosnak tartja, hogy a közgyű-
lés, amikor felirati jogával él, kérje a kor-
mánytól a többi adösérelmek orvoslását is. 
Azt indítványozza, hogy a legközelebbi köz-
gyűlésen közös indítványban terjesszék elő az 
adósérelmekel. 

Körmendy Mátyás fentartja indítványát és 
Kertész Béla indítványához csak akkor já-
rul hozzá, ha még ebből a közgyűlésből fel-
küldhetik a feliratot. 

Dr. Pálfy József bejelenti, hogy most le-
veszi a napirendről az indítványt és a szerdai 
közgyűlésen tárgyalják majd le. 

Következett volna dr. Menyhárt Gáspárnak 
a nemzetközi tranzverzális nutöutra vonatkozó 
indítványa, mivel azonban több felszólaló is 
jelentkezett, az idő pedig már későre járt — 
nyolc óra mult néhány perccel — dr. Pálfy 
József félbeszakította az ülést és folytatását 
szerdán délután 4 órára tűzte ki. maid ki-
hirdette 

a közigazgatási bizottság 
tagjelöltjeire tartott választás eredményét. 
A legtöbb szavazatot kapták a kivetkezők: dr. 
Kószó István, dr. Pap Róbert, dr Dobay 
Gyula, dr Hunyadi-Vas Gergely és dr. Debre 
Péler Debre megválasztását azonban nem 
konstatálhatta az elnök, mivel a törvény ki-
mondja, hogy közalkalmazottak, még ha tagjai 
is a közgyűlésnek, a közigazgatási bizottságba 
nem választhatók meg Tisztázandó tehát hogy 
Debre Péter, mint a városi közkórház igaz-
gatója, ebbe a kategóriába tartozik-e. Ha igen, 
akkor helyette Wimmer Fülöp lesz a közigaz-
gatási bizottság tagja, mert a sorban ő kapta 
Debre után a legtöbb szavazatot. 
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Or. Révész Margit előadása 
a Dolgozó Nök Klubjában 

a tehetségek problémájáról 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 

Révész Margit, a budapesti zugligeti gyógype-
dagógiai szanatórium igazgatónője vasárnap 
délután a kereskedelmi és iparkamara nagy-
termében rendkívül vonzó, értékes és sikeres 
alóadást tartott a tehetségről. Az előadást 
a Dolgozó Nők Klubja rendezte s az egyesü-
let képviseletében dr. Rsich Olga tartotta 
meg elnöki megnyitóját. Dr. Révész Margit 
előadásában többek között a kővetkezőket 
mondotta: 

— Amióta a tehetség problémája aktuálissá 
vált és annak társadalmi és szociális jelentősége 
nemcsak a közigazgatásoknál vezethető vissza, ha-
nem minden átmeneti korszakban fokozottan fenn-
áll. Ebből alakul a világ kezdete, az erősebb ke-
resés , vágyódás a tehetség iránt, hogy azzal ugy 
bánjék, ahogy megérdemelje a fejlődéséhez szük-
séges megfelelő életmódban. Már lehetőleg a gyer-
mekkorban, a serdülésben és a 20-as években 
felismerhesse és vezethesse a tehetségét. Nézzük, 
hogy kiket nevezünk tehetségnek? Azt mondjuk 
általában tehetségnek, aki az átlagosnál többet 
hoz létre. Ezeknek első csoportjába tartoznak 
a technikusok. A második csoportba sorozzuk 
azokat, akik azon igyekeznek, hogy a munka tel-
jesítménye tökéletesebben és biztosabban legyen 
elérhető. Ezek a szervezők. A harmadik csoport-
ba tartoznak a művészek. A tehetség élettani 
fogalom. Minél kiválóbbak, annál kevesebb van 
belőlük. 

— A gyermek egyéniségét három nagy ösztön 
uralja, — folytatta előadását. — Az egyik a "kül-
világ megismerésére haj t ja , amit közönségesen ugy 
nevezünk, hogy a gyermek nagyon kíváncsi. Neki 
minden u j még és az újdonság nagyon meghatja 
őt. A gyermeknél az mindennapos tapasztalat, az 
újság előtt való elámulását meg tudja őrizni egész 
életen át. A második nagy ősztönkör, ami a gyer-
meket és a felnőttet ha j t j a : az »én érzése«. Ez a 
hatalmi érzése annak, hogy én most vagyok és 
mindazt ami én rám hat, magamévá teszem. A 
harmadik nagy ösztönkőrt a nagy aktivitás teszi 
ki. Látjuk, hogy a gyermek mennyire szeret min-
dig valamit csinálni. A külvilággal való megnyilvá-
nulási tendencia fűti azokat, akiket szervezőknek 
hívunk. Ezeknek marad annvl idejük arra, hogy 
másoknak az életét Is irányítsák. A kíváncsinkból 
lesznek a kutatók. A tevékeny, aktív gyerme-
kekből lesznek a szervezők. 

— Kretschner arra az eredményre jutott, hogy 
az első csoporthoz tartoznak az elhízásra hajla-
mosak, az arc kerekded, a hajzat puha, a moz-
gásuk kellemes. Lelkileg bizonyos egyvonaluság 
jellemzi ezeket, mindig aszerint cselekednek, ami 
a valóságnak megfelel és mindig tudják, mikor 
mit kell tenni. Ezek az emberek gyakorlati tudó-
sok, ezek szeretnek kísérletezni. Ilyen volt a ma-
gyar tudósok közt Eötvös Lóránd. Most nézzük 
a másik csoportot. Ez az embercsoport nem él 
oly közvetlen kapcsolatban a világgal, de az igazi 
viiágukat magukban élik, azt tartják igaz valóság-
nak. Testileg nem egyöntetűek, mint a piknikusok. 

— Az aszténiások nagyon sokat tudnak produkálni; 
an-ásik csoporl, az atbelikusok erőteljesek, szúrós 
nézésnek, mozgásaikat merevség jellemzi, akara-
tukat dogmatikusan megnemalkuvás nélkül viszik 
keresztül, nem törődve azzal, hogy másnak jó-e, 
csak az a fő, hngv nekik jól jöjjön. Petőfi sovány, 
érzékeny, kalandos természetű ember volt. az ő 
belső égésének voltak ezek a megnyilvánulásai. A 
szervezők közé tartoznak Nagy Frigyes és Szé-
chényi. Széchényi megtestesülése ennek a tehet-
ségnek, egyfelől erősnek érezte magát, hogy meg-
váltsa a sokat szenvedett népet, kettős kínlódás 

uralkodott egész éleién keresztül és tragikus ön-
gyilkossága is ennek a kicsucsosodása vo l t 

Az előadó ezután rátért a női tehetségek prob-
lémájára. 

— Ez nem tisztán élettani fogalom — mondotta 
—, itt nagyrészben szerepelnek társadalmi ténye-
zők is. Ugy vesznek róla tudomást, ha valamilyen 
működést produkál. Az önzők azt mondják, hogy 
a nőkben nincs tehetség. Ezzel szemben kijelen-
tem, hogy mégis a nőknek külső érvényesülésében 
sok engedmény történt, azóta nagyon felszökött 
a női tehetség. 

— A stockholmi egyetem például ajánlatot kért 
matematikai tanszékének betöltésére. Ott nincse-
nek már régi előítéletek: Snnja Ko*valewskát vá-
lasztották meg, aki egyike volt a kiváló tehetsé-
geknek. Sonja Kowalewska bizonyos aszténiás em_ 
bercsoporthoz tartozik, aki egész életében távol 
maradt a valóságtól, nem tudott kapcsolatot tar-
tani a valósággal, de a maga szakmájában benne 
élt és szép eredménnyel dolgozott. Egy másik 
tudós, dr. Mária Monícssorl Olaszországban élt, 
testalkatánál fogva erőteljes, életében nem voltak 
meg a nehézségek. Az ő igazi tehetsége gyakorlati-
ságában rejlik. Egészen sorozatos eszközöket tu-
dott teremteni. Az ő módszere éppen abban áll, 
hogy 3—6 éves gyermekeket jól tudott analizálni. 
A mi művészeink közül Jászai Marinak nagy erőre 
volt szüksége, hogy a proletársorsból fel tud ja 
magát küzdeni a magas polcra. Végtelenül nagy 
ereje volt, tudott nagyon szűkös viszonyok között 
élni, mindig le tudta élni magában igazi »'érn-jét. 
összeférhetetlen ember volt, aki akkor találta meg 
magát, ha fantáziájának erejével maga elé tudta 
képzelni az ábrázoló alakot. Néha hetekig készült 
egy-egy szerepre és amikor gondolt rá, át is éreztel 
azt és ahoz kapcsolódott nála a kifejező mozgás. 

— Nagyon érdekesek a női szervezők, mint 
politikusok. A nőket ezen a téren az anyai érzés 
vezeti. Minden férfipolitikus elismeri, hogy szo-
ciális érzésűk viszi be őket a politikába. Iréné 
Kotber létrehozta az internacionális szervezőket. 
Ezeket a magasra kulturált anyai érzés vezeti. 

— Hogy mlképen alakul a tehetségeseknek 
sorsa — fejezte be előadását —, az attól is függ, 
hogy miként viselkedik vele a család és a társa-
dalom. A családnak kötelessége minden gyermek-
kel szemben lehetőséget nyújtani aziránt, hogy 
azt az esetleges tehetséget és tulajdonságot, ami 
a gyermekben van, kifejlessze. A tehetség szü. 
letett specialitás, nekünk csak a lehetőséget kell 
hozzá megadni tudatos nevelés által. Abban fog. 
lalhatjuk össze kötelességünket a tehetséggel szem-
ben, hogy elgondolásainkat realizálni tudjuk. So-
kan azért maradnak látszat-tehetségnek, mert nem 
szoktak bele annak az útnak megjárásába, amely 
a gondolattól a tettig vezet. Nem elég csak szor-
galmasnak lenni, hogy ezt az utat könnyen jár-
hatóvá tegyük. 

A megjelentek tapssal köszönték meg dr. Ré« 
vész Margit előadását. 
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