
módot arra is, hogy elméleti megala
pozottsággal, meggyőzően verje vissza 
a polgári ideológusok álteóriáit, fata
lizmusát, s megrajzolja azt a pályát, 
amelyet az embernek — történelmi 
szükségszerűség parancsára — be kell 
futnia.

A jól tagolt esszé egyes fejezetei 
megvilágítják szocialista valóságunkat, 
azt, hogy társadalmunkban az ember 
már nem mások eszköze, azt, hogy tár
sadalmunk embere alapvetően más, „új 
emberré“ lett. Elemzi az egyén-személy- 
személyiség fogalmát ; az elidegenedést 
és az egyoldalúságot, a tőkés rend el
kerülhetetlen velejáróit ; rámutat az el
idegenedés meghaladására és a személy 
szükségszerű sokoldalúságára (sokdimcn- 
ziójúságára) a szocializmusban, s fel
vázolja a személy erkölcsi fejlődésének 
koordinátáit; meghatározza a „szocia
lista alapszemély“ fogalmát. Figyelme 
kiterjed a művelődésre is, felvetíti a

A könyvnek három szerzője van.
Az első Bolyai Farkas, aki fiatal ko

rában hegedülni, később brácsázni ta
nult, aki kellemesen éneklő és zongo
rázni tudó nőt vett feleségül. Mate
matikatanár létére — ha a szükség 
úgy hozta —- zenét, karéneket is taní
tott a marosvásárhelyi kollégiumban. 
Zenészeti dolgozatát már bő hatvan 
évvel ezelőtt kiadta Gulyás Károly, ez 
a szöveg tehát a Kriterion-kötetben új
rakiadás.

A második szerző, Bolyai János, mu
zsikáló szülők gyermeke volt, hétéves 
kora óta hegedült, később komponál- 
gatott, kvartettezett is. Zenész-kortársai 
közül Paganinit istenítette. Muzsika
tana ez alkalommal első ízben kerül ki
adásra.

A harmadik szerző kortársunk, Ben- 
kő András, zenei múltunk fáradhatat
lan kutatója, az a zenetörténészünk, 
aki Seprődi János és Lakatos István 
útján továbblépve dokumentumaink 
gazdag sorát tárta fel és adta ki vagy 
ismertette, ö  adja ebben a kötetben 
közre a két Bolyai zenei írásait, s 
övé a kötet első, nagyobb részét ki
tevő tanulmány a két matematikusról 
mint zenészről és muzikológusról.

A könyv izgalmas betekintést nyújt 
Bolyai Farkas és János különös zenei 
gondolkodásába. Esztétikai elmélkedé
seik olykor naivan szépek. Akkor érzik 
magukat elemükben, amikor a zene fi
zikai-matematikai alapjaival foglalkoz
nak ; esetenként vitába is szállnak a 
korukbeli akusztika személyiségeivel. Az 
apa a hétfokú, fia azonban már a ti- 
zenkétfokú hangrendszer struktúráját, 
belső összefüggéseit vizsgálja. Ez a leg
főbb különbség köztük. Abban viszont

történelmi (tudományos-technikai) ha
ladás eredményeként kialakuló művelt
ség-differenciálódás jelenségét, de bizo
nyltja egyben a műveltség egységét is, 
azt, hogy a szocializmus embere csak 
sokoldalúan művelt személy lehet. Az 
utolsó — szociológiai alaphangú — fe
jezet tüzetesen foglalkozik a szabad 
idő problémájával, a szabad idő és a 
személy önmegvalósítása közötti szoros 
összefüggéssel.

A rövid, világos, jól dokumentált 
írás, a Román Kommunista Párt Prog
ramjára támaszkodva, határozottan ki
emeli, hogy mindazoknak a fejlemé
nyeknek, társadalmi változásoknak az 
értelme és célja, amelyek által Romá
nia — a sokoldalúan fejlett szocialista 
társadalom útján — a kommunizmus 
felé halad, az ember jólétének és bol
dogságának szolgálata.
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egyek ők, hogy hangtani vizsgálódá
saik koruk „nagy“ zenéjéhez, a Beetho- 
ven-kor, a német romantika első évti
zedeinek a muzsikájához alig kötőd
nek, ezért nem is gyakorolhattak ha
tást koruk zenei gondolkodására, nem 
kapcsolódhattak be a zenetudomány 
egységes áramlásába. Ettől azonban 
még nem válik érdektelenné a tény, 
hogy az ifjabb Bolyai matematikusként 
közelítve a muzsikához leírta azt a ti- 
zenkétfokúságot, amelyhez a zenei 
nyelv fejlődése csak jóval később ju
tott el, amely a dodekafóniában emel
kedett zenealkotási rendszerré. Ma, a- 
mikor a zenealkotásban és a zene ta-

A Gyorsolvasás Programozott Tan
könyve módszertani útmutatás azok 
számára, akik meg akarják tanulni az 
olvasás művészetét, akik „olyan sok
rétűen összetett bonyolult munkafolya
matot akarnak racionálisan véghezvin
ni, mint az olvasás“. Ha felmerül a 
kérdés, miért van szükség gyorsolva- 
sásra — mondja dr. Dezső Zsigmond- 
né — a válasz minden bizonnyal egy
értelmű : már nem lehet győzni a fel
dolgozandó olvasnivalók tömegét.

nulmányozásában egyre nagyobb szerep 
jut a matematikának, annyira, hogy 
zenetudósaink és zeneszerzőink legjobb
jai szinte kötelezőnek tartják maguk 
számára a matematikai tanulmányokat, 
megrendültén olvassuk a matematikus 
lángelme olykor merészen előremutató 
-—- bár a korabeli zenei gondolkodást 
előre nem vivő — muzikológiai mű
vét.
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A könyv többnyire az angol és né
met gyorsolvasó iskolák tapasztalatait 
használja fel és a magyar nyelv sajá
tosságainak figyelembe vételével 28 
napra felosztott tananyagot közöl. Meg
tanít a ritmikus szemmozgásra, figye
lemkoncentrációra, számos gyakorlatot 
közöl a látószög fejlesztésére, valamint 
figyelmet szentel a szókincs gyarapítá
sára is. (A tévedések elkerülése végett 
kihangsúlyozzuk, hogy a gyorsolvasás 
a kizárólag tájékoztató jellegű, tudo
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