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vegyes:

vallottuk őt magunkénak s tudós érdemein kívül emberi erényeinél, egyenes és
határozott jelleménél, őszinte és tiszta érzelemvilágánál fogva is közel állott
szívünkhöz.
Mi, a Magyar Paedagogiai Társaság, e koporsónál Kenyeres Elemérben,
ki megválasztása után egyetemi magántanári habilitációjával is értékesen gyarapította a Társaság erkölcsi tőkéjét, leghívebb tagtársunkat gyászoljuk. Minden törekvésünkben velünk volt, mindenkor lelkesen és odaadóan állította be
munkásságát a Társaság tudós céljainak szolgálatába s fájdalmunk valóban
mély és őszinte a veszteség fölött, mely az ő korai és váratlan örök eltávozásával sorainkat és a magyar neveléstudományt érte.
Korán elhunyt barátunk! Hűségedet fájó szívvel viszonozzuk most.
Mindnyájunk szeretete híven kísér Tégedet, ki elindulsz az örökkévalóságba.
Emléked, kedves emléked velünk marad s élni fog Társaságunkban.
Szeretett társunk, Kenyeres Elemér, Isten veled!
Gyulai
Ágost.
Neveléstudományi szakértekezlet. Tanügyi kormányzatunk — tekintettel azokra a fontos tanulmányi érdekekre, amelyeket ugyanazon tárgykört
tanító tanároknak időnkint való összejövetele és tanácskozása jelent — ez
évi július hó 3—8. napján a budapesti I. ker. áll. tanítóképző-intézetben
szakértekezletet rendezett azon tanárok számára, akik neveléstudományi tárgyakat tanítanak vagy gyakorlati kiképzést vezetnek. Ezzel az intézkedéssel
valóban, régóta és országszerte érzett szükséglet nyert kielégítést. Bizonyítja
ezt az a tény, hogy nemcsak a szakértekezletre kiküldött tanárok jelentek
meg teljes számban (104-en), hanem több tanítóképző-intézeti igazgató és
gyakorlóiskolai tanító is önként résztvett a szakértekezlet munkájában.
A szakértekezlet, amelynek szellemi és anyagi irányítója Frank
Antal
igazgató volt, Balázs Béla főigazgató megnyitójával indult meg és naponként hat órán á t folyt. A nagy gyakorlati érzékkel összeállított munkarendbe 28 elméleti előadást és 7 mintatanítást vettek fel s így minden neveléstudományi tantárgy szerephez jutott. A munkából 19 részvevő mint előadó,
illetőleg mintatanítást tartó, a többi pedig mint hozzászóló vette ki a részét.
A szakértekezlet néhány határozatot is hozott és felterjesztett a minisztériumhoz. Egész munkássága pedig, amint Frank Antal megállapította, „az
idealizmustól áthevített gyakorlat jegyében folyt le".
Váraii József.

MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.
1933 szeptember 16-án t a r t o t t felolvasó ülésünk tárgysorán két előadás
szerepelt. 1. Komis Gyula elnöki megnyitója: Az ötvenéves középiskolai törvény. (L. a 97—110. lapon.) 2. Kiss József székfoglalója: A
matematikai
tehetségről.
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