
TÉKA a Belle Arte néven ismert, Romul Ladea és Aurel 
Ciupe által vezetett iskolát tekinthetjük (amely a 
két háború között Kolozsváron működött egy ideig); 
támogatás híján e szándéknak legkonkrétabb doku
mentuma az a határozattervezet, mely az akkor 
működő szabad festőiskolának felsőfokú, iparmű
vészeti szakiskolává való átszervezését javasolja. A 
tervet Kós Károly, Gaál Gábor és Szolnay Sándor 
az 1947. augusztus 20-i megbeszélésen állította ösz-
sze. A határozathoz mellékeltek egy részletes tan
rendet; a határozat továbbá javasolja a kapcsola
tok felvételét a Belle Arte régi vezetőivel, hogy 
megtárgyalják az iskola felállításának lehetőségeit. 
A tananyag vázlatából kitűnik az elképzelés, hogy 
a művészeti oktatás olyan formákat öltsön, ame
lyek tükrözzék a kor meghatározta gyakorlati le
hetőségeket. Már a Bauhaus jellegű iskolák rámu
tattak arra, hogy a gyakorlati kívánalmak új, él
tető talajt nyújtanak a művészetnek, igazolván élet
képességét és szükségességét. Ez a terv annál is 
életrevalóbb volt, mivel figyelembe vette azokat a 
következményeket, amelyek egy újjáépítés előtt álló 
országban fellépnek. 

Befejezésül alá kell húznunk Szolnay Sándornak 
azt a rendkívül pozitív elvi és gyakorlati állásfog
lalását, mellyel a román és magyar művészek 
együttműködése mellett szállt síkra, rámutatván 
sorsuk és feladataik közösségére. 

Gheorghe Negulescu 

Hipotézis a társadalom 
kialakulásáról 

Nemrég jelent meg magyarul is Ju. G. Szemjo-
nov érdekes könyve*, amely minden bizonnyal 
nagy vihart kavar majd az emberiség keletkezését 
tanulmányozó tudósok között. A szerző ugyanis — 
hatalmas ősrégészeti, antropológiai, néprajzi, lélek
tani stb. szakirodalomra támaszkodva — az em
ber, illetve a társadalom keletkezésével kapcsolat
ban olyan hipotézist dolgoz ki, amely egységesen 
értelmezi a kérdéskör teljes tényanyagát, beleért
ve a freudizmus megállapításait is. Szemjonov sze
rint az ember és a társadalom kialakulása nem 
két külön folyamat, hanem egyetlen folyamat két 
elválaszthatatlan oldala: ahol már kialakult em
berről beszélhetünk, ott társadalom is van. A kö
vetkezőkben e kettősség dialektikájának néhány 
mozzanatát ismertetjük Szemjonov munkája alap
ján. 

* Hogyan keletkezett az emberiség? Kossuth Könyv
kiadó. Budapest, 1973. 

részben ott tárgyaltakat mu
tatja be más megvilágításban. 
Önéletírás ez is, de az alkotó 
sok mindent másképp ítél 
meg idősebb korában, mint 
férfikora teljében. Gyermek
kor, család, iskola, szerelmek, 
csalódások, küzdelmek — s 
mindez valamiképpen mindig 
Kolozsvárhoz, szülővárosához 
köti, melytől soha, semmilyen 
körülmények közt sem tud 
egészen elszakadni. Miután 
élete derekán újabb tizenöt 
hónapot tölt szülővárosában, 
tanulmányúton, ezzel az ér
zéssel távozik: „azzal a szent 
meggyőződéssel utaztam visz-
sza Pécsre, hogy odahaza más 
emberré váltam, levedlettem 
gátlásaimat, megszabadultam 
a görcstől, egyszóval magam
ra találtam." A szerző írói 
rangja, a könyv információ
gazdagsága érdekes olvas
mánnyá teszi Az utolsó hul
lámot. (Magvető, 1913.) 

K A D A R Z S O M B O R : R o 
m á n — m a g y a r e r d é s z e t i é s 
f a i p a r i s z ó t á r . D i c ţ i o n a r f o 
r e s t i e r r o m â n — m a g h i a r . — 
A műszaki szótárak sorozatá
ban megjelent kötet az er
dőművelés, fakitermelés és fa
ipar leggyakoribb román 
szakkifejezéseinek magyar for
dítását tartalmazza. Szerzője 
— az 1965-ben kiadott Dic
ţionarul forestier poliglot 
munkatársa — az előző mű
szaki szótárkiadványok erdé
szeti vonatkozású hiányainak 
felszámolására törekedett. 
Címszavait az eddigi fonto-
sabb román—magyar szótárak 
címszavaival összevetve meg
állapíthatjuk, hogy az eltéré
sek elsősorban az értelmezé
sek pontosságának növelésé
ben, illetőleg a címszavaknak 
alárendelt összetételek és szak
mai értelmezések nagy szá
mában vannak. Sok általános 
műszaki, szervezéstani, gép-
tani szakkifejezés mellett az 
erdőművelés, erdőkitermelés, 
erdővédelem, általános és er
dészeti növénytan, talajtan, 
vadgazdálkodás stb. román 



A magasabb rendű állatok közül a majmok a leg
inkább társadalmi lények: nyájösztönük, egymás
hoz való vonzódásuk igazolja ezt. A majmokat a 
dinamikus sztereotípia, az azonos életmód és kör
nyezet megszokása tömöríti „egyesületté". Az ál
latvilágban csak a majmoknál találkozunk kuta
tási hajlammal és tevékenységgel, ámbár ez csakis 
ösztöneik kielégítésére irányul. Az ösztönök — 
minden magasabb rendű állatfaj esetében — egye
di (táplálkozási, védekezési) és faji (nemi, anyai) 
ösztönökre oszlanak. Az ösztönök kielégítése egy
ben a faj fenntartását is biztosítja. Ennek megfe
lelően az állati egyesülések két formája alakult ki: 
a feltétlen állati egyesülés, melynek létrejötte nél
kül lehetetlen egyik vagy másik ösztön kielégítése 
és így az állatfaj fennmaradása is (ilyen például 
a háremcsalád); valamint a feltételes állati egye
sülés, amelyet a külső veszéllyel szembeni védeke
zés hoz létre (ilyen egyesülés a csorda). 

A majmok háremcsaládja feltétlen egyesülés: ne
mi ösztönei kielégítésére az erős hím háremet ala
kít ki, amely belőle és néhány nőstényből áll. A 
gyenge hímek nőstény nélkül maradnak. Mind a 
háremcsaládban, mind a csordában uralmi rend
szer alakul ki, amely elnyomja a gyengék nemi és 
táplálkozási ösztöneit. A háremcsaládban a felnőtt 
hím korlátlanul uralkodik a család többi tagja fö
lött. A csordában már nincs tökéletes uralmi rend
szer: itt minden vezérállat feje fölött ott lebeg a 
hárem elvesztésének veszélye, az alárendelt állat 
ugyanis tovább harcol az uralomért, s ha győz, ő 
nyomja majd el a többieket. Az utódok megszü
letésével a hárem háremcsaláddá alakul át, mely
nek alapját a nemi és anyai kapcsolatok jelentik. 
A majmoknál a nemi kapcsolatok mellett az anyai 
kapcsolatok is sokkal tartósabbak, mint a többi 
emlősnél; az emberszabású majmok kölykei csak 
későn válnak képessé a felnőtt életre. 

Általánosan elfogadott vélemény szerint az elő
emberek a miocénbeli emberszabású majmokból fej
lődtek ki. Még állatok lévén, életüket csak saját ösz
töneik kielégítése határozta meg — éppúgy, mint 
az emberszabású majmokét Feltétlen egyesülésben 
élték, s a hímek állandó verekedést folytattak a 
háremszerzésért. Előfordult, hogy e verekedések 
miatt a horda állománya annyira megfogyatkozott, 
hogy képtelenné vált az élelemszerzésre (vadászat
ra). Ilyenkor a horda nyilván elpusztult. A konflik
tus csak úgy oldódhatott meg, hogy a háremek 
„feloldódtak" a hordában, ami megkövetelte az 
összes hímek nemi ösztönének tartós, állandó el
nyomását: tilossá vált tehát a háremszerzés. Ez a 
tilalom már egyfajta erkölcsi norma csírája (min
den ilyen norma kezdetben negatív jellegű volt, 
bizonyos cselekedetektől való tartózkodást köve
telt meg). 

A tilalom, általánosan használt elnevezésével a 
tabu — mint a természeti népek etnográfiájából 
tudjuk — bizonyos cselekedetek tiltása. Minden 
tabu tilalom, de nem minden tilalom tabu. A ta
bunak nincs igazolása, csak egyvalami világos: 
megsértése veszélyt hoz magára a tabuszegőre s 
az egész közösségre. A tabu tehát mindig együtt 
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szakkifejezéseinek pontos ma
gyar értelmezése ebben a kö
tetben szerepel először. Szigo
rúbb szelekcióval, egyes köz
hasznú címszavak (cărămidă, 
comisie, macadam stb.) elha
gyásával nemcsak a kötet ter
jedelmét, hanem szokatla
nul magas árát is csökken
teni lehetett volna. Ugyanak
kor a tudományos és szakdol
gozatok, fordítások elkészítése 
során nélkülözhetetlen ma
gyar—román rész hiányában a 
szótárt ebben a formájában 
csonkának tekintjük, és vár
juk a hasznos kezdeményezés 
folytatását: a második kötet 
megjelenését. (Editura tehni
că, 1973.) 

Szociálpszichológia. — Olyan 
tudományágról van szó, mely
nek feladatait, jellegét, tárgy
körét illetően eléggé körvona
lazatlan elképzelések élnek a 
köztudatban. A kiadvány a 
nemzetközi szakirodalomból, 
többek között Asch, Brown, 
Osgood, Sanford, Crutchfield, 
Poitou, Jadov tanulmányaiból 
készült válogatás. Hunyady 
György, a válogatás készítője, 
valamint a bevezető tanul
mány és az összekötő szöveg 
írója három nagy témakörbe 
csoportosít: A szociális befo
lyás és a kognitív folyama
tok; Az interperszonális vi
szonyok és a csoport-folyama
tok; A személyiség és a tár
sadalom. Lévén, hogy a szo
ciálpszichológia azzal foglal
kozik, ami a pszichológiából 
a szociológus, a szociológiából 
a pszichológus számára szük
séges saját tárgya teljes érté
kű tanulmányozásához, a kö
tet értékes anyagot szolgáltat
hat mindazok számára, akik 
a két tudományág határos 
problémái iránt érdeklődnek. 
(Gondolat, 1973.) 

JORDÁKY LAJOS: A szocia
lista irodalom útján. — Nem
régiben jelent meg Jordáky 
Lajos közel ötszáz oldal ter
jedelmű tanulmánykötete a 
magyar szocialista irodalom 
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jár a megszegéstől való félelemmel, ami arra kész
teti a közösséget, hogy mindent megtegyen a tabu 
betartásáért. „A tabu — írja Freud — ősrégi tila
lom, amelyet a primitív népek valamely nem
zedékére egykor kívülről kényszerítettek rá E ti
lalmak olyan tevékenységre irányultak, melyekre 
erős hajlandóság élt bennük." A spontán módon, 
önfenntartási ösztönből bevezetett tabu a lelkiis
meret keletkezésére is fényt derít, hiszen a tabu 
megszegése után nyilvánvalóan mindenkiben bűn
tudat ébredt. Az állati önzés megfékezése folya
matának lezárulásával a tabuk erkölcsi normákká 
váltak, más részük eltűnt, elcsökevényesedett. 

Az állati önzés megfékezése a kialakuló embe
rek biológiai ösztöneinek korlátozását és elfojtását 
jelentette. Az az ösztön, amely az őshorda korában 
alapvetően akadályozta a termelés (vadászat) fej
lődését, a nemi ösztön volt. A háremeknek a hor
dában való feloldásával ritkultak ugyan a nemi 
rivalitásból fakadó összetűzések, de teljesen nem 
szűnhettek meg. Az ősemberi horda létrejöttével 
a régi nemi kapcsolatokon alapuló biológiai szer
vezet eltűnt, az új társadalmi szervezet azonban 
még nem jelent meg. A születőben lévő társadal
mi kapcsolatok még gyengék voltak ahhoz, hogy 
rendezhették volna a nemi viszonyokat, s így ezek 
szükségszerűen a horda tagjai közötti konfliktu
sokhoz vezettek, ami csökkentette a közösség mun
kaképes tagjainak a számát, és aláásta az élelem
szerzés szempontjából mind nagyobb jelentőségű 
vadászatot. A tulajdonképpeni vadászatot hosszú 
előkészület előzte meg (a környék felderítése, az 
állatok becserkészése stb.), s ebben az időszakban 
az összetűzések különösen károsak voltak. Mivel fő 
forrásuk a nemi kapcsolatok rendezetlen jellege 
volt, a horda szempontjából sürgetően szükségessé 
vált a nemi kapcsolatok megtiltása ebben az idő
szakban. Így alakult ki az őshordában a nemi 
kapcsolatok tilalma (tabuja) a vadászat és a va
dászatra való felkészülés időszakában. Hasonló ta
buk létezéséről (csökevényes továbbéléséről) szol
gáltat adatokat a néprajz is: az észt fókavadász 
például, ha feleségére gondolt vadászat közben, hi
te szerint nem ejtett zsákmányt, az orosz vadász 
szigorúan tartózkodott vadászat közben attól, hogy 
a „nő" szót kiejtse stb. 

Az őshorda eredetileg egyforma élete két vál
takozó időszakból kezd összeállni: a nemi-terme
lési tabu és a nemi élet időszakából. A nemi élet 
a vadászat utáni pihenés időszakában kezdődött, 
s ezt a horda tagjai — számos ősrégészeti és nép
rajzi adat bizonysága szerint — sajátságos or-
giasztikus ünnepéllyel kötötték össze: férfiali és 
nők fantasztikus öltözékbe bújtak, s az összes ad
dig érvényben volt nemi tabukat megsértették, 
amelyeknek megszegéséért a nemi-termelési tabu 
időszakában halál járt volna. Ez az orgia gyakran 
a korosztályok beavatásával is együtt járt, azaz 
olyan, a mai természeti népeknél is szokásos szer
tartással, amely a fiúknak és lányoknak a serdü
lőkorból a férfikorba, illetve asszonykorba való 
lépését pecsételi meg. 

A horda tagjainak fő tápláléka azoknak az álla-

jelentős képviselőiről. A mar
xista ihletésű irodalomszem
lélet dogmatikus elfogultság 
nélkül tükröződik e gazdag 
tartalmú kötetben. Mélyreha
tó elemzőkészség és szinteti
záló pontosság jellemzi Jó
zsef Attiláról, Németh Lász
lóról, Déry Tiborról, Kassák 
Lajosról, Kunfi Zsigmondról 
és a hazai szocialista írók 
közül Korvin Sándorról, Ko
vács Katona Jenőről, Sala
mon Lászlóról, Nagy István
ról írott terjedelmes tanul
mányait. A magyar szocialis
ta irodalom kezdeteiről, fej
lődéséről és kibontakozásáról 
írott tanulmánya nemcsak 
kitűnően dokumentált és ala
pos munka, hanem irodalom
történeti érték is, mert csak
nem feledésbe merült szocia
lista költőkre és prózaírókra 
hívja fel az olvasó figyelmét. 
Mélyenszántó elemzéssel bi
zonyítja, hogy Ady Endre — 
ha nem volt is kifejezetten 
munkásmozgalmi elkötelezett
ségű költő — verseinek je
lentős része szocialista ihleté
sű, és a társadalmi igazság 
követelésének tüze hatja át. 
Minden túlzás nélkül állít
hatjuk, hogy Jordáky Lajos 
e tanulmánykötetével eddigi 
munkássága csúcsára emelke
dett, s ezt a megállapítást 
mondanivalóinak magvassága, 
tárgyismerete, az egyes írók
ról készült portrésorozatának 
átfogó kritikai szemlélete is 
bizonyítja. (Magvető, 1973.) 

Mai magyar rajzművészet. — 
A „Mai magyar grafika" cím
mel 1968-ban a Magyar Nem
zeti Galériában megrendezett, 
a „reneszánsz nemzedéket" 
középpontba állító kiállítás 
jelentette a kiindulópontot e 
reprezentatív album összeál
lításához — mint erről a be
vezető tanulmányt író Soly
már István tájékoztat. Soly
már rövid áttekintést ad a je
lenkori, rendkívül gazdag, 
változatos magyar grafika 
előzményeiről, kialakulásáról, 
majd ezt követően, ábécé-sor-



toknak a húsa volt, melyekre rendszeresen vadász
tak (az ősrégészet nagy mennyiségben tárt fel pél
dául mammutvadász, rénszarvasvadász stb. telepe
ket). Ez kialakította azt a meggyőződést, hogy a 
közösség tagjainak és az illető állatfajnak egy a 
húsa és vére; az előemberek mindinkább az illető 
állatfaj egyedeinek tekintették magukat, az állato
kat pedig saját közösségük tagjainak. Az illető ál
latfaj így az adott emberi közösségnek együtte
sen s minden tagjának külön-külön is totemje lett 
— a totemizmus tehát az emberi közösség reális 
egységének illuzórikus tükröződése és kifejezése. 

A totemizmus kialakulásával minden horda 
kezdte mereven szembeállítani magát a többi hor
dával. Megszűnt a keveredés, átcsoportosulás, min
den horda lezárult, vérrokonok közösségévé vál
tozott, olyan populációvá, amelyen belül a keresz
teződés beltenyészetté válik. Ez nyilvánvalóan kü
lönféle torzképződések, degenerációs jelenségek 
létrejöttéhez vezetett — s így lassan életszükség
letté vált, hogy a nemi viszonyok kiszoruljanak a 
szűkebb közösség keretéből, hogy az emberek kö
zötti nemi kapcsolatok köre táguljon. Mivel egy
máshoz közel fekvő területeken több horda is élt, 
a hordán belüli nemi viszonyok hordaközi viszo
nyokká, a különböző közösségek tagjai közti viszo
nyokká váltak. Ez véget vetett a káros beltenyé
szetnek, biztosította az emberi nem normális újra
termelését. A tabu most feloldja a totemet: a tabu 
megszegésének intézményesített formája, az orgiasz-
tikus ünnepség kiterjed a hordák közötti kapcsola
tokra, és ezzel a nemiség társadalmilag „irányított" 
és a közösség biológiai-társadalmi érdekeit szolgáló 
ösztönné válik. 

Mindenütt létrejönnek olyan rendszerek, amelyek 
kölcsönösen egymással házasodó hordákból állnak; 
megjelenik a duális hordaszervezet (tulajdonkép
pen kialakulóban lévő duális nemzetségi szerve
zet). A hordaközi viszony következtében megnő a 
születések száma, az utódok pedig olyan jelleggel 
rendelkeznek, amelyek egyik szülőben sem voltak 
meg. Ez a keveredés volt az egyik alapvető fo
lyamat a homo sapiens faj kialakulásában, mely 
folyamat feltehetőleg az előemberek által lakott 
egész földrajzi területen párhuzamosan zajlott. A 
nemzetség és duális nemzetségi szervezet létre
jöttével véget ér az emberi társadalom keletkezé
sének nevezhető folyamat, és megkezdődik a tár
sadalom fejlődési szakasza — zárja következteté
seit Szemjonov. 

* 

Hogy a fentebbiekben röviden összefoglalt ér
dekes hipotézis mennyiben bizonyul helytállónak 
a különféle szaktudományok részéről várható kri
tika, a bizonyára széles körben kibontakozó vita 
után, azt egyelőre nehéz anticipálni. Ju. G. Szem
jonov elmélete mindenesetre nagyszabású kísérlet 
arra, hogy a különféle részletkutatások által meg
állapított, az emberi társadalom kialakulásával 
kapcsolatos tényeket egységes felfogásba illessze. 

Molnár Ildikó 
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rendben, jellemzi a könyvben 
szereplő grafikusokat. A kötet 
súlypontját azonban a közel 
kétszáz lapnyi fehér—fekete 
és színes reprodukció képezi. 
Az igényes nyomdai munká
nak köszönhetően nemcsak 
többé-kevésbé tájékoztató, de 
többnyire élvezhető a repro
dukált rézkarcok, ceruza- és 
tusrajzok, monotípiák, vegyes 
technikájú munkák, sőt goua-
che-ok egész sora, melyek 
olyan idősebb és fiatalabb 
mesterekkel ismertetnek meg, 
mint Barcsay Jenő, Bartha 
László, Borsos Miklós, Cso-
hány Kálmán, Gross Arnold, 
Hincz Gyula, Kondor Béla, 
Korniss Dezső, Lakner Lász
ló, Orosz János, Szabó Vladi
mir, Szász Endre, Würtz 
Ádám. (Képzőművészeti Alap, 
1973.) 

NÉMETH LAJOS: A művé
szet sorsfordulója. — A ne
ves művészettörténész, a mo
dern magyar művészet kitűnő 
ismerője és értelmezője (Mo
dern magyar művészet címen 
1968-ban igényes összefoglaló 
művet jelentetett meg a XX. 
századi magyar képzőművé
szetről), ezúttal a modern 
művészet egyetemes előzmé
nyeit méri fel tanulmányá
ban. Sűrű utalásokkal a mű
vészettörténet előző korsza
kaira, a XIX. századot veszi 
itt elemzés alá. „A művészet
nek az a funkcióváltozása, 
amelynek csírái már megta
lálhatók a 16. század végétől, 
és amelynek első átütő erejű, 
pregnáns jelentkezése volt a 
romantika, ekkor válik kor
szakot meghatározó valóság
gá. E nagy vízválasztó, átme
neti periódus egészen a 20. 
század első évtizedéig, a nagy 
minőségi ugrópontig, az 1910 
körüli fordulatig tart." Né
meth Lajos könyvének újdon
sága, hogy a képzőművészeti 
problémákat nem szakítja ki 
természetes közegükből, a 
társadalmi és művelődési élet 
összképéből. (Gondolat, 1973.) 


