
mindenki számára csak egy út van: a logika 
jól ki taposott , k i tűnő alapozású, egyenes ú t ja . 
Sokan fogják erre azt kérdezni: Miért van 
mégis, hogy alig van ember, aki élete folya-
mán ezen az úlon ha lad? Mégis csak nehéz 
lehet a járás ezen az úton? Bizony, még 
inkább érthetőek ezek a kérdések, ha meg-
nézzük a középiskolát végzetteket, akik pe-
dig nyolc éven át t anu l tak matemat iká t , és 
az eredmény mégis elszomorító. Megnyug-
ta tha tok mindenki t : nem a matemat ikában 
van a hiba. A legnagyobb hiba onnan szár-
mazik , hogy a középiskola a matemat ika ta-
n í tásáná l is sokat marko l és keveset fog. 
Igen nagy az anyag, és így az anyag meg-
emésztésére már nincs idő. Nincs idő arra, 
hogy sok-sok példát kidolgoztathasson a ta-
nár , ez pedig a helyes és eredményes mate-
mat ika i tanítás elengedhetetlen feltétele. Egy 
másik h ibaforrás onnan származik, hogy a 
t an í tandó anyagot is másképen kellene ki-
választani . Maholnap ott tar tunk, hogy meg-
felelő matemat ika i képzettség h í j j án nem 
lehet a fizika mai á l láspont jai se taní tani . 

Sztrókay k i tűnő könyve — jobb minden 
eddigi „népszerűsí tő" ma temat ikáná l — 
anyagá t jól választ ja meg. Segédkönyve le-
he tne a tanárnak, és a VII. és VIII. osztályos 
középiskolás d iáknak egyaránt, azonkívül 
k i tűnő emlékeztető azok számára is, akik a 
középiskolából már jó pár éve kinőttek. A 
megismerésben lelkiismeretesen és lassan 
halad, mindenüt t ér thető, érdekes és elgon-
dolkoztató. Színessé teszik a könyvet az ér-
dekesen fe lbukkanó történelmi utalások. A 
könyv legnagyobb érdeme, hogy annyi ra 
megszeretteti velünk tárgyát, hogy olvasás 
közben többször is a könyv végére lapozunk, 
há tha mégis ta lálunk példákat, melyeket ki-
dolgozhatunk . . . A könyv felépítése igen jó, 
fe lada ta inak megválasztása gondos. A könyv 
olyan, amilyenből még kevés volt a magyar 
könyvpiacon: komoly, mélyértcímű, nagy-
igényű, elgondolkodtató, ér thető és jól meg-
írt munka . (Koczkás Gyula.) 

T h u r y Zsuzsa: Két asszony. (Révai.) 
Színre két nemzedék csap össze ebben a 

regényben, va ló jában két kortól és helytől 
független ember, két nő : az anya é s , a leánya. 
A nemzedékprobléma másodhegedűsként bele-
játszik ugyan az események szili fón iá jába , 
de csak hangsúlyoz és árnyal, a pr ímet két 
egyéniség harca viszi. Özv. Sásdy Bálintné, 
ez a múl tban élő, helyesebben a mul ta t ma-
gában hordozó, s ablioz görcsösen ragasz-
kodó, dilettáns m ó d r a művészkedő, egyéb-
ként melegszívű, kor rek t öregasszony béké-
ben éldegél budai öröklakásában. Meg-meg-
lá togat ják régi bará tnői , ba rá t j a i s egyik 
asszonylánya a családjával . Nagy változást 
hoz életébe inásik asszonylányának, Anná-
nak hazaköltözése. Anna tízesztendei házas-
élet u tán végre rá jö t t , hogy képtelen tovább 
kibí rni falusi gazdálkodó fér je mellett. Köl-
csönös megegyezéssel elváltak tehát. Anná-

ban sok van anyjából , különösen a tempera-
mentuma. De hiányzik belőle a n n a k fegyel-
mezettsége, ösztönös polgári morá l j a . Az al-
kati ellentétek egyre feszültebbé teszik a két 
személy között gyengéd-bizalmasnak indult 
viszonyt, s az ellenségeskedés odáig fajul , 
hogy Anna kezet emel any já ra . Ez majdnem 
t ragikusan végződik: az öregasszony idegi-
leg összeroppan. Gondos orvosi ápolással 
azonban sikerül megmenteni az életnek. 

Thu ry Zsuzsa ú j regényének főerőssége 
özv. Sásdyné, az anya rajza . Jóllehet sokszor 
súrol ja a t ípusábrázolás ha tá rá t — özv. 
Sásdyné végeredményben csak olyan, mint a 
legtöbb öregasszony: túlzottan egocentrikus 
és érzékeny —, azonban a lehelletnyi f inom 
lélek- és hangulatrezdülések pompás érzékel-
tetése mégis hasonl í thata t lanul több ennél. 
Jól sikerült Anna a lak ja is, a többi szereplő 
már hatványabb. Thury regénye távlatokat 
nem nyit, nagy gondolatokat, eszméket nem 
görget szépen folyó, érzékletes stílusú sorai-
ban, de a maga nbmében zárt és teljes 
a lkotás . (Csorba Győző.) 

Tolnai Lajos: A sötét világ. (Athenaeum.) 

Tolnainak ezt az önéletrajzát (mely 1894— 
1895-ben jeleni meg a Képes Családi Lapok-
ban) az irodalmi érdeklődés két erővonala 
vetette ismét a felszínre. Egyrészt a sértett 
magyar írói önérzet Ady óta emberi és írói 
őst, sorspéldát lál az ő elgáncsolt életében, 
másrészt az írói önéletra jzok divata — úgy 
látszik — a jelenből már a mult felé is 
kezd nyújtózni . A mü erényei és hibái is e 
két erővonal jellegéből fo lynak. Ma m á r 
ugyan meglehetősen megszoktuk az öndicsőí-
tésnek. önértékelésnek azokat a formáit , me-
lyekben az élő író maga jelöli ki helyét a 
magyar , sőt a vi lágirodalomban, Tolnai írása 
azonban még ma is kissé túlzás e téren. 
Környezetének és korának e bővérű tetemre-
luvása, álszerénykedése és mérhetet len gőgje 
kissé még ma is csömörletesen hat . Nagyon 
érdekesek viszont azok a vonások, melyek 
tudta nélkül ra jzo lódnak arcképére — az utó-
kor számára : szomorú képessége, mely gya-
núval lát minden szándékot, á rnyékosnak 
minden napsütést ; ha ta lmas testében lulaj-
donképen gyermekded és romant ikusan 
magatehetet len lelket hord, mely a legprimi-
tívebb módon engedi magát rászedni, kisem-
mizni; óriási d inamikával éli az ideált, a 
valóság, előtt azonban esetlenné válik, mint 
Baudelaire albatrosza. 

Másrészt az is »kétségtelen, hogy sok ha j -
meresztő méltánytalanság is ér te a kapita-
iista-liberalista tá rsadalom törtető, képmu-
tató, újgazdag protekciózó, ál- történelmi 
világában, meg az erejét veszteti, nagyjai t 
nélkülöző irodalmi életben, melyben társa-
ságosdi. folyóiratosdi nagyképűség, becsü-
lettel, művészettel, Istennel való üzérkedés 
vette át az alkotás he lyét . . . Sötét világ, sö-
tét társadalom és irodalmi kép. de napfogvat-
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