VEGYESEK.

Dr. Kiss Á r o n . Veszteség érte a Magyar Padagogiai Társaságot. Egyik alelnöke, Dr. Kiss Áron f. évi okt. 14-én elhunyt.
A veszteség azonban nemcsak a társaságé, hanem a magyar paedagogiai irodalomé is, melynek Dr. Kiss Áron egyik jeles és úttörő
művelője volt. «A. magyar népiskolai tanítás története® c. munkája
fönn fogja tartani nevét a magyar tudományos irodalomban. A Magyar Paedagogiai Társaság közgyűlésén fogja ünnepelni emlékezetét.
Az emlékbeszéd tartására Dr. Gyulai Ágostot, a Magyar Paed. Társaság
titkárát kérte föl az elnökség.
Morálpedagogiai k o n g r e s s z u s Londonban. E nagyfontosságú
kongresszus, mint előző számunkban jeleztük — 1908. szeptember
25—29-én folyt le programm szerűen Londonban. A kongresszuson
szép számmal voltak képviselve a magyarok is. Dr. Fináczy Ernő,
Schneller István, Dr. Balogh Jenő egyetemi tanárok, Dr. Gaál Jenő
műegyetemi tanár, Dr. Bokor József, Dr. Kármán Mór egyetemi magántanárok, Dr. Gieszwein Sándor kanonok, Geőcze Sarolta igazgató,
Sebestyén Károly és Waldapfel János tanárok és Czettler Jenő miniszteri fogalmazó, kiknek legnagyobb részét a vallás- és közoktatásügyi
miniszter úr küldte ki. A kongresszuson Kármán, Balogh, Gaál Jenő,
Gieszwein Sándor, Schneller István, Geőcze Sarolta és Czettler Jenő
tartottak előadásokat s Fináczy Ernő és Waldapfel János hozzászóltak a kérdésekhez a tárgyalások folyamán.
A kongresszuson tartott összes előadások m á r meg is jelentek
«Papers on morál education® cím alatt, kiadta a kongresszus végrehajtó bizottsága. A végrehajtó bizottság továbbra is együttmarad, s
ebbe a régi tagok újra beválasztattak. E régi tagok Magyarország
részéről: Bárczy István, Capesius J . (Nagy-Szeben), Fináczy Ernő,
Geőcze Sarolta, Glücklich Vilma, Kármán Mór, Kemény Ferencz,
Schneller István, Somló Bódog, Weszely Ödön, Wildner Ödön.
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— Ankét a szabad tanításról. Közoktatásügyi miniszterünk
gróf Apponyi Albert f. évi október 16-án és 17-én ankétet tartott a
szabad tanításról. A tárgyalás alapjául egy tervezet szolgált, melyet
Dr. Jancsó Benedek készített. Az ankétra egybehívott szakférfiak
véleménye nagyon szétágazó volt ugyan, de mégis voltak dolgok,
melyekben valamennyi fölszólaló megegyezett. így megegyező volt a
vélemény arra nézve, hogy a szabad tanítás ügye nemzetünkre nézve
igen fontos ügy, hogy a szabad tanítást szervezni kell, hogy ily szervezés csak állami támogatással lehetséges, hogy e szervezés élére egy
lelkes ügybuzgó férfiút kell kiszemelni, s az ügy élére állítani. Eltérők
voltak a vélemények a szervezés módjára nézve, a felügyelet mértékére nézve, valamint arra nézve, kiket kell az iskolán kivüli oktatás
munkájába bevonni.
Gróf Apponyi Albert elejétől végig személyesen vezette a tárgyalásokat s nagy figyelemmel hallgatta az összes felszólalókat. Megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy nem kiván prejudikálni az
ankét tagjainak, s ez előterjesztett memorandum abszolúte ne kösse a
felszólalókat. Berekesztő beszédében összefoglalta az eredményeket, s
megtalálta mindazokat a szálakat, melyek összefűzhetők az ügy szervezése érdekében.
Az ankét tárgyalásai nyomtatásban is meg fognak jelenni.
• Az igazi munka, e nagyfontosságú ügy szervezése, természetesen csak ezután következik.
*
— Helyreigazítás. Dr. Waldapfel János úr kívánságára kije-,
lentjük, hogy a Magyar Paedagogia októberi (8.) füzetében, a 449..
lapon Than Károlyról megjelent cikk 17. sora, mely ott így hangzik:
«az ország egyik legtekintélyesebb paedagogusának véleményét® Waldapfel János úr kézirata szerint így olvasandó: «az ország legtekintélyesebb paedagogusának véleményét.®
A szerkesztőség.

