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egészséges, olyan megkapó, hogy a legmelegebben a j á n l j u k az illetékes
tényezők figyelmébe.1
Az évkönyvet az 1921 nov. 9-én'Budapesten t a r t o t t közgyűlés
jegyzőkönyve zárja be. Ez a közgyűlés a további munkás akarat jegyében íolyt le, biztatóul a jövőre.
Lersch Ernő.
Az Országos Református Tanáregyesület Évkönyve az 1920—21-ik tanévre. Szerkesztette Barcza József főjegyző. Debrecen, 1921.
E 40 lapra terjedő füzet tömör tartalmából kimagaslik uz az elnöki
megnyitó beszéd, amelyet Dóczi Imre az egyesület 1922 aug. 25-i közgyűlésén mondott. A jelen undorító tünetei között a reménység hitével
idézi Széchenyi mondását a Világ című művéből : őt a rothadás szaga
ébresztette fel. Dóczi Imre az ősi nemzeti bűnökben l á t j a a rothadás igazi
okát, amelyet maga a nemzet is nagy csapások alatt annyira felismert,
hogy 1546-ban törvény is szól róla. Az utóbbi évtizedekben u t u n k megfertőzött levegőjű térén haladt á t , romlás bacillusai vannak bennünk s
valódi lélekbeli renaissance menthet meg. E szempont az iskolától
azt követeli, hogy az oktatás mellett legyen intenzívebb a nevelés, vallásos, hazafias nevelés s mert az ú j nemzedék sanyarúbb, nehezebb viszonyok közé fog kerülni, azért az iskolának a testi nevelésre is nagyobb
gondot kell fordítania. Az iskola feladata most különösen nehéz, de
'dicső, mert az emberiségnek egy nemzetet tart meg.
A gondolatokban gazdag beszédhez harmonikusan csatlakozik a
füzetben Madai Gyulának, az Orsz. Középisk. Tanárgyesület főtitkárának
üdvözlő beszéde, aki felidézi Tisza István életéből a képviselőházi merényletet, amidőn a lőporfüstfelhő eloszlása után a rettenthetetlen gróf
megrázta a csengőt és mintha semmi sem történt volna, belekongatta
a dermedt csendbe zord kijelentését : «Uraim, az ülést folytatjuk!® Mi,
a leterítésre szánt magyarok, a világdörej elültével ugyanígy dörögjük
a trianoni társaság felé : Uraim, a munkát folytatjuk!
Ennek a 'munkafolytatásnak egyik nagyértékű részlete lesz az a
mód, ahogyan az egyesület az elszaMtott, a haza testéről letépett kartársakkal testvéri szeretetben, ethikai közösségben, belső lelki kapcsolatban kíván maradni. Konkrét nevezetes intézkedés történt t o v á b b á az
ifjúság vallásos nevelésének intenzívebbé tételére azáltal, hpgy a vallásoktatók számára valláspedagógiai kurzus létesítése határoztatott el.
, Tartalmazza még az évkönyv az egyesületnek 1917-től 1921-ig
terjedő rövid történetét, az 1922 aug. 25-i XV. rendes közgyűlés jegyzőkönyvét, egyesületi kisebb jelentéseket.
.Szűcs Ernő-

ÚJ MAGYAR KÖNYVEK, FÜZETEK ÉS FOLYÓIRATOK.
Dr. Angyal Pál: A szociológia vázlata. Kézirat gyanánt. I. kiadás. Pécs,
1922. Dunántúl könyvkiadó és ny. r.-t. (N. 8-r., 70 1.) Ára 180 K.
Bene Lajos : A nép gondozása. Második, lényegében változatlan kiadás.
Eger, 1922. Egri nyomda r.-t. (8-r., 123 1.)
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Hasonló gondolatot vet fel Harsdnyi
levelében. (A Nép, 1922 április 2-i szám.)
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