
raintaelrendezése, motívumai is sok rokonságot mutatnak a kun hímzésekkel.
Esetleg egy korábbi közös hímzés-mintakincs maradványai ezek!

A XIX. században használt fémcsatok, melldíszek szoros kapcsolatban állnak
a régészeti anyaggal, ahol hasonló formájú és rendeltetésű darabok találhatók.
A rendkívül népszerű hímzett aljú észt női ingváll a magyar parasztviselet
egyik archaikus ruhadarabját, a borjúszájú, rövidderekú férfiinget juttatja
eszünkbe.

Ilyen és ehhez hasonló közös vonásokat még az érdeklődő szemlélő is felfe-
dezhet az észt néprajzi kiállításon, mely jelenleg Karcagon, a Győrffy István
Nagykun Múzeumban látható. A szolnoki közönség 1980. április 4-től láthatja
ezt az igen gazdag, szemet gyönyörködtető kiállítást a Damjanich János Mú-
zeum földszinti kiállítótermében.

GULYÁS ÉVA

A paraszti munkaeszközök
esztétikája
Másfél évtizede néprajzi gyűjtőutakon hamar megtölthettünk volna egy kocsi-
derekat kisebb-nagyobb ajándék tárgyakkal. A nehéz múltjukat feledni akaró
parasztcsaládok szívesen adtak egy-egy kéziszerszámot, használati tárgyat aján-
dékba, s csupán néhány díszesebb edényért, festett tékáért kértek pénzt. Azóta
bizony leltárkönyveinkben elkopott ez a szó: ajándék. Helyette egy-egy kisebb
tárgy mögött is a forint és összeg, illetve a vétel szó éktelenkedik. Tűzkő László,
Legény László s más árokszállási ajándékozók nevét nem örökíti már meg az
utókor számára szeretettel a leltárkönyv. A muzeológusban a kemény alku em-
léke csikorog, a kofamódra kitartott árak futnak szeme elé, ha kézbe veszi kiál-
lítás rendezésekor a paraszti élet régi emlékeit.

Hiába, divat lett a népművészet, kultusza van a régi tárgyaknak. Ma a tele-
víziót néző falusiak együtt nőttek e divattal, mégcsak nem is mosolyogják meg
a városiakat vagy városra szakadt rokonaikat, mert kiteszik az egykor istálló-
ban tartott tárgyakat modern lakásuk ebédlőjében. De elképzelem, aki nem a
televízió emlőjén nevelkedett, milyen nagy szemeket meresztene, ha meglátná
darunyaknák nevezett ganévágóját egy modern lakás falán, s furcsán pillogatna
a taligdkerékből csillárrá avanzsált szobadíszre, amelyről néhány cső kukorica
lóg háncsánál fogva alá. Micsoda karrier!

Ám karriert nem tud mindenki csinálni. Szükségesek hozzá rendkívüli adott-
ságok, s igazi vagy vélt értékek, amelyek áttörik a közöny falát, magasba repítik
a karrier csinálót vagy karrieristtát. S e tárgyakban is van valami, ami hirte-
len és tömegesen kelendővé tette őket, kiemelve az eredeti környezetből, széppé
fokozta, s a lakásdiszként egyenrangú társává tette a szobafalon ékeskedő grafiká-
nak, festménynek, könyves polcon álló szobornak, iparművészeti tárgynak.
Mert bár panasszal kezdtem, s mint muzeológus fájlalom a divat nyomán fel-
ébredő anyagiasságot, a tárgy magántulajdonba kerülését, szépérzékem mégsem
tiltakozik e furcsa eredetű tárgyegyüttes ellen, ha az ízléssel van összeállítva.
Sőt arra ösztönöz, hogy nyomába szegődjem a titoknak, hogy a tudomány de-
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tektív módszerével kibogozzam az összekúszálódott szálakat. Mert bár divat ko-
runkban a néprajz, különösen a népművészet, az a legkülönbözőbb fórumokon
elhangzó vélemény, miszerint ezek a munkaeszközök, használati tárgyak a nép-
művészet fogalmába tartoznának, nem helytálló, nem igaz. A kocsikerék nem
művészi tárgy, csupán használati eszköz, a letisztított szénavágó — még ha dí-
szített is — nem helyezhető népművészeti alkotásként egy beregi hímzés mellé.
S irritál a népművészet mestere cím is, mikor azt egy rézműves vagy kádár
kapja meg. Mesterségek ezek és nem művészetek. Használati tárgyakat, munka-
eszközöket készítettek jól, mesteri fokon, nem pedig műtárgyakat. De még a
fazekasok is. A mázas kerámia múlt század végi divatja idején Mezőtúron több
mint száz művész élt volna? Ma azok kapják e címet, akik mesterségük utolsó
képviselői. S azok a tárgyak részesülnek ily nagy becsben, amelyek végső hír-
nökei egy letűnt kornak.

Hogy közelebb férkőzzünk a titokhoz, abból a világból kell kiindulnunk, ame-
lyik ezeket a tárgyakat megteremtette, kiformálta és rendeltetésszerűen hasz-
nálta. Ha e társadalom lényegét megértjük, megközelítjük tárgyi világának s
művészetének lényegét is.

A jobbágyság, s nagyjából a belőle kifejlődött kapitalizmuskori parasztság
bizonyos mértékben rokon vonásokat mutat az őstársadalmakkal. Rokon vonás
közöttük, hogy mindkét társadalom életét a szakadatlan munka tölti ki. Az előb-
binél a természet erői, s a velük szembe szegezett, még tökéletlen munkaeszkö-
zök szorítják állandó munkára az egész társadalmat, az utóbbinál már társadal-
mi kényszer érvényesül. A jobbágyságnak, parasztságnak az a történelmi szerep
jutott a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyzete miatt, hogy két keze mun-
kájával termelje meg a javakat a maga és a fölötte álló társadalmi rétegek szá-
mára. A felesleg nem az övé volt, s ezért nem tudta magát a munkától függet-
leníteni. Mindenfajta élettevékenysége (szórakozás, rítus, társas élet) a mun-
kához kapcsolódott, annak része vagy függvénye volt. Nem véletlen hát, hogy
erkölcsének középpontjában is a munkaerkölcs állott. A feladatok pontos, he-
lyes és jó elvégzése volt a mérce. Létrehozott alkotásai, egész anyagi (tárgyi)
kultúrája is elsőrenden ezzel függ össze, csakúgy mint az őstársadalmaké. Ilyen
formában mindkét társadalmat primer képletnek tekinthetjük a társadalmakon
belül, olyannak, amelynek egész élete, alkotása a munkához, a létfenntartási ja-
vak előállításához köthető. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy a parasztság-
nál —, de az őstársadalmakban is — magasrendű folklór művészet is él, de
tudnunk kell azt is, hogy ezeknek a művészi értékű tárgyiasult alkotásoknak a
zöme sem független a munkától, sőt éppen munkaeszközökön, napi használati
tárgyakon jelenik meg az esztétikum csakúgy, mint ahogyan a szájhagyomány
legtöbb jeles darabja is közös munkavégzéseken, napi tevékenység közben ke-
rül előadásra. Érthető hát, hogy a paraszti munkaeszközök vizsgálata, a paraszti
tárgyak munkával való kapcsolata alapvető összefüggéseket segít megérteni.
Ügy véljük, ha e kényszerűségből munka központú társadalom művészetét a
munkaeszközök oldaláról közelítjük meg, a művészet kialakulásának, létrejötté-
nek és értelmének alapjait is feszegetni kezdjük. S ez több eredménnyel kecseg-
tethet, mint az őstársadalmak vizsgálata, hiszen közvetlenül szemlélhető és ki-
tapintható bizonyos összefüggés: a munka és a művészeti tevékenység; a mun-
kaeszköz és a művészi alkotás viszonya. Ennek felfejtése talán érthetőbbé teszi
írásunk elején felvetett kérdésünket is.

Az esztétika sarkköve, az egyik központi kategóriája a szép fogalma. Ha e fo-
galmat a parasztságnál vizsgáljuk, a napi szóhasználatot vesszük figyelembe,
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meglepetéssel mondhatjuk, hogy e fogalom szinte egybeesik az etika hasonlóan
sarkallatos és központi kategóriájával, a jó fogalmával. A paraszti világon belül
a szép és jó feltételezi egymást, csaknem ugyanaz, szinte felcserélhető egymás-
sal. Egy szépen megrakott szalmakazal jó is. Sőt csak az a jó. A kazal kialakult
formája, héjazatának egyenletessége, a szálak egyirányba való legereblyézése ad
csak tökéletes felületet, véd a beázás ellen, vezeti le a vizet, s emeli a szépséget
egyben jósággá. A nádtető gerince, gerincének fonása nem szépnek, hanem jó-
nak, beázástól, becsurgástól védelmezőnek készült. De e jóságnak szépség az
eredménye: egyenletes, azonos nagyságú kötések, azonos távolságra, azonos vas-
tagságú nádszálakból. Szinte éneklő ritmus, csakúgy mint a fonott sövényeké,
védelmet nyújtó léc- vagy deszka kerítéseké. S hogy továbbra is a fonásnál ma-
radjunk. Egy gyékény vagy szalma kupujka formája kialakult, klasszikussá
érett, önmagában szép. De célszerű is: összeszűkülő szája megóvja attól, hogy
felnyitva bármi belehulljon, bepiszkolja a benne lévő lisztet, magot. A kis szájon
át ugyanúgy kiszedhető belőle minden a hozzáméretezett kanállal. Fonását te-
kintve egyszerű, s ezt szépnek látja a mai szem. Az is. A fonás tömörsége,
egyenletes ritmusa azonban nem a szépséget, hanem a jóságot, a tökéletességet
jelenti. A tömör fonás a szilárd formát, tartósságot biztosítja, s azt, hogy a
benne lévő lisztből egy szem se hulljon ki. A szálak szabályos, egyenletes rit-
musa külső mutatója a belső szilárdságnak: ha e szálak nem határozottan pár-
huzamosak, egyirányúak, ritmikusak lennének, a megterhelt gyékényedény
oldalra borulna, a súlytól előbb-utóbb szétszakadna. A forma tökéletessége, a fo-
nás egyenletessége a jóságot szolgálja, a használhatóságot. De egyben szép is.

Hosszú, szinte végeláthatatlan nemzedékek tapasztalata, tudása nyer megfor-
málást, alakít ki egy-egy formát, s újul meg hozzáértők kezén koronként. A
szép és a jó egysége, s az egység tökéletes létrejötte szolgálhatja a célt, a napi
használatot, a vele való élés, a munka megbízhatóságát.

De nemcsak a munka eredményénél, egy kazalnál, egy tetőgerincnél, egy
használati tárgynál esik e két fogalom egybe, hanem alapvető és meghatározó
sajátossága ez magának a munkaeszköznek is.

A magyar paraszti munkaeszközök egyik legtökéletesebb darabja a kasza.
Több évszázad kellett kialakulásához, a mai forma, sőt vidékenkénti változatok
létrejöttéhez. Legtermékenyebb kézi szerszámaink között tarthatjuk számon, s
ha hozzávesszük a kialakult munkaszervezetet — a bandában aratást — az
emberi teljesítőképesség, termelékenység felső határáig emelkedünk.

De látott-e már valaki földre letett kaszát? S látott-e ennél alaktalanabb, for-
mátlanabb, szánalmasabb, sőt veszélyesebb tárgyat? Ahogyan ott fekszik félig
elállva a földtől, mert a kacs nem engedi lesimulni, ahogyan a kaszacsapó alak-
talanul kimered belőle. A formátlanság mintaképe e tökéletes eszköz.

De vegye fel a hozzáértő. Ne dolgozzék vele, csak tegye a vállára: már körül-
öleli az embert vagy vállára simul s ég felé nyúló acélja nem sérthet meg senkit.
A harmónia még tökéletlen; mert bár vinni szokták vállon, de nem ez a ren-
deltetése; beállni a rét vagy a búzatábla szélére, s megsuhintani, dolgozni vele.
Ekkor, a munkafolyamat közben mutatja meg, mit tud, ekkor válik el, milyen.
Hogyan áll a kézben, hogyan fekszik a földre, hogyan húz a hegye és a sarka
(mert hiszen ez vág leginkább), hogyan terít a csapó. S mindez beállítható a ka-
szakarikával, a csapó madzagjával az emberhez, az ember méreteihez, mozgásá-
hoz. Azt mondják valakire: szépen kaszál. S ha ezt mondják, tudjuk, igazi, jó
kaszás. Jó munkát végez: nem teknős a tarló, nem hagy el szálakat, egyenletes
rendet vág, egyenletesen terít, s a fal (a meghagyott talponálló búza) nyílegye-
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nes, nem cikkcakkos, s nem veri-töri a szálakat. Tökéletes szép, tökéletes jó.
Maga a szerszám, s maga a munka eredménye. S ha feni vagy kalapálja valaki a
kaszát. A tárgy és az ember mintegy foglalatba, együtt, összenőve alkot egységet,
kaszát? A tárgy és az ember mintegy foglalatba, együtt, összenőve alkot egységet,
bármely oldalról állunk is gépünkkel oda. a kompozíció tökéletes, mert az esz-
köz és az ember viszonya is az. Sőt művészi téma a kaszálás ritmusa is: a szer-
szám és az ember; az ember és a munka; a munkát végző emberek egymáshoz
mért viszonya; a ritmusban való feloldódás. A szép és a jó összefonódása, töké-
letes egysége.

A jó szerszám legfőbb ismérve, hogy minden ízében a munkafolyamatot szol-
gálja. J^incsen felesleges, a munkafolyamat szempontjából haszontalan része, azt
akadályozó pedig egyáltalán. A munkaeszköz szerkezete, felépítése, stabilitása,
hatásossága, jósága a tökéletes munkafolyamatban, s az eredményeként létrejött
szép és jó munkában, produktumban mérettetik meg. A munkaeszköz tökéletes-
ségének, azaz szépségének és jóságának tükrözője maga a munkafolyamat. — A
munka vidékenként, s évszázadok során létrejött technikájához, mozdulataihoz
kell a szerszámnak igazodnia, s itt e folyamatban, s a folyamat eredményében
válik el minősége. Mértéke emberi mérték, a munkavégző ember önmaga, aki
saját léptékéhez igazítja a szerszámnyél vastagságát, a kapa hajlásszögét, nyél-
hosszát, súlyát. S több ember együttdolgozása esetén az egyes emberi léptékek-
nek úgy kell azonosaknak lennie, hogy az eltérő erejű és képességű emberek
számára azonos ritmust, tempót biztosítson.

Elképzelhető hát mi mindent rejt magában egy-egy munkaeszköz; mennyi
megfigyelést, tapasztalatot, kudarcot; hány felesleges elemet kellett eldobni,
hány apróbb módosítást végrehajtani ,amíg a tökély létrejött; amíg az ember,
a munka, s a munkát végző emberek mozgása összehangolódott. S mily töké-
letes lehet az a forma, amely a munkafolyamatban, együttdolgozásban képes
eltérő egyéneket egy ritmusra fogni.

Láttunk-e már hentes mestert kést fenni, rövid karajt egyenletes csapásokkal
bárdolni, egy disznó sonkáját két vágással az ízületig kikanyarítani? Nem azono-
sak-e ezek a mozdulatok Szatmár megyétől Vas megyéig? — Ezeket tanították,
ezeket oktatták, s azonos szerszámok azonos munkafolyamatokat igényeltek. A
szerszám és az ember mozgása azonos célú folyamatban azonos. Annyira leszűrt,
annyira célszerűsített, hogy mindenütt egyforma. De már másképpen mozog a
jászsági kaszás, mint a tiszazugi, s megint eltér némileg ettől a Vas megyei.
A Jászságban egy kocsú kaszát használnak, míg a Tiszazugban kétkocsút, s fű-
kaszálásnál a kisebbik kocsnál (mankó, szarv) fogják, hogy ne kelljen akkorát
hajolni hozzá, mégis laposan feküdjék. Vas megyében — éppen mert emelkedőn,
hegyoldalakban is kasználnak — hosszú kocsú szerszámot használnak, s igazod-
nak ritmusban, meghajlásban az emelkedőhöz. A jászsági ember a tiszazugi ka-
szát furcsállja, a Vas megyeit alaktalannak, rossznak tartja, s bizonyára így van
ez fordítva is: ki-ki a maga mozgásához, megszokott ritmusához méri a formát,
s úgy ítéli meg. A szerszám mindenütt jó, csak más mozgás, technika tartozik
hozzá. Ha nem ahhoz igazodik, rossznak minősül, mert nem helyes a tükrözés.
A munkafolyamat és szerszám összhangja megbomlik. Tehát nemcsak a jó és a
szép tartozik szorosan össze a munkaeszközök és munkafolyamat esetében, hanem
az ismeretelmélet sarkkövét jelentő igaz is szerves része az egységnek. A munka-
eszköz szépségét és jóságát a helyes (igaz) munkatechnika tükrözheti csupán.

Szép és jó alkotás csak rendezett körülmények között, kapkodás nélkül, ön-
törvények szerint mehet csak végbe. Vagy ki ne látott volna szépen felsepert
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parasztudvart, rendberakott szerszámokkal, kézhez igazított renddel; műhelyt
falon függő szerszámokkal, sorjádzó cigányfúrókkal, kalapácsokkal, fogókkal;
háziasszonyt, amint befőzéshez előkészíti kezeügyébe a tiszta befőttes üvegeket,
kéznyújtásnyira a szűrőkanalat, ollót, celofánt. Csak rend szülhet rendet, csak
a tisztaság értéket. Ez is a munka esztétikájának szerves része. A megszülető
produktumban ez is benne van.

És ezek az értékek azok, amelyek a régi munkaeszközöket alkalmassá teszik
arra, hogy ma lakásdíszként helyezhessük el s csodálatosnak lássuk. A hosszú
nemzedékek során kialakult tökéletes forma, az emberi lépték, a belőle áradó
tisztaság sugárzik ránk. Mivel együtt jelentkezik benne a jó, a szép és igaz, még
akkor is kiemelkedő tárgynak látjuk, ha nem valóságos közegébe, a munka-
folyamatba illesztjük bele, hanem más tárgyak adják hátterét. Ez benne meg-
ragadó vagy megragadható. Az eredeti közeg hiányát azért mégis érezzük. Elég-
szer láttunk már ilyen lakást, s hallottuk gazdáját, amint leemelve a falról az
egyszerű mángorlót, mintegy belső kényszer hatására elmondja: „A dédöreg-
anyám még ezzel vasalt. így tartotta." Érzi, hogy a tárgyat megcsonkította, az
talán más számára nem fejezi ki azt, amit neki jelent. Kézbe kell venni, magya-
rázattal kiegészíteni, kissé pótolva vele a valóságos tükröző közeget, a munkát,
a hozzátartozó mozdulatokat. A tárgy így nyeri csak vissza így közelíti meg igazi
önmagát, komplex értékét.

De lépjünk eggyel tovább. Vegyük szemügyre azokat a munkaeszközöket, sőt
használati tárgyakat, amelyek nem csupán célszerűek, hanem díszítettek is;
amelyek szembeötlően hordoznak — s immár a munkafolyamattól függetle-
nül — esztétikai értéket, szépséget; amelyeket népművészeti könyvekben is
szemlélhetünk; amelyeknek önálló jelentésű, olykor mitikus ornamentikájuk
van; amelyek tudatosan is szépnek akarnak látszani.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy ezek jelentős része szintén munka-
eszköz, használati tárgy és nem önmagáért való dísz. Már az egyszerű kasza
fején is ott a magyarbajusz-szerű díszítmény. Készítője így kelendőbbnek. ízlé-
sesebbnek találta, sőt a kasza kacsát is fecskefarkú, kézhez simuló végűre alakí-
totta. A munkának, a munkaeszköznek mindez nem ártott, de a munka folya-
matát nem is segítette. A kínálkozó szabad felület megmunkálása mégis fontos,
mert tudatosan szépítette készítője a tárgyat. Ki akarta emelni más tárgyak
közül. De ott vannak a gyönyörűen megformált guzsalyok, mosósulykok vagy
mángorlók. Ezeken a díszítmény kifejezetten a szépség hordozója óhajt lenni,
hiszen egyszerű deszkadarabba is bele lehet a guzsalyt állítani, s lehet rajta
fonni. A mángorlónál is az a fontos, hogy nyele s kissé kiemelkedő feje legyen,
amelyen a kéz megtámaszkodhat, s így erőt adhat neki segítségével a munka-
végző. Ezek a tárgyak ugyanolyan munkaeszközök, mint más guzsalyok, mán-
gorlók. Formájuk tökéletes, a munka technikájának megfelelő, a munkafolya-
matokban a jó, a szép és igaz ideáját hordozzák. Ez a szépség azonban úgy tűnik
kevés, meg kell toldani még valamivel, s meg is toldották. A szabad felületeket,
a munkában részt nem vállaló szerkezeti elemeket olyan ornamensekkel díszítet-
ték, amelyek már egy másik szépségideált hordoznak: önállósult, a munka fo-
lyamatától elszakadt esztétikumot. A tárgyat készítője ezzel mintegy kiemelte a
öobi munkaeszköz közül, fényt irányított rá, felhívta rá a figyelmet. S amiért

fénybe állította, annak komoly és nagy oka volt: baráti, szerelmi ajándéknak
szánta; kedvesének, komájának, gyermekének ajándékozta. Nemcsak jó munka-
eszközt akart adni, hanem olyat, amely mások — a közösség — előtt hordozzák
is e szándékot, kifejezésre juttatják a kapcsolatot. S e munkaeszköz társasmun-
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kákon, együttdolgozások alkalmával a világ szeme elé kerül, fennen hirdeti a
két ember kapcsolatát. Azét a két emberét, aki a paraszti munka állandó részt-
vevője, akinek élete a munkához láncolva múlik el. Azért ajándékoz különleges
munkaeszközt, hogy ez társa, életének állandó része legyen.

A nem munkát segítő díszítmény, s más szándékból fakadó, s éppen ezért már
önállósult esztétikum azonban mégis a munkához, a munkaeszközhöz, s a mun-
kát közösen végzők társaságához van kötve. A munka által igénybe nem vett
felületen jelentkezik, s abban a szerkezetben, amelyet a munka folyamata cél-
szerűen kialakított. Ennek ellenére nem lehet. A munkaeszköz rendeltetését
nem befolyásolhatja, a munkavégzést feleslegesen nem terhelheti. A munka
által kialakított szépség idea, illetve egy másik emberi szándékból fakadó esz-
tétikai igény itt egymást tetézi, mintegy összefonódik. Elsődleges és alapvető
a munka teremtette forma, amely kész formát, felületet, jelleget ad; e szim-
biózisból valóságos érték csak akkor keletkezhet, ha a kettő harmóniában olvad
össze.

Primer társadalomnak neveztük a munkaközpontú, munkaerkölcsöt kitermelő
paraszti társadalmat. S primer esztétikai értéknek kell tekintenünk a munka-
eszközökben megnyilatkozó, munkafolyamatokban feloldódó esztétikai értéket
is. Nem a társadalom primer volta miatt, hanem mert elsődlegesen jön létre, s
még osztatlanul van meg benne a szép, a jó és az igaz ideája. A díszített munka-
eszköz, használati tárgy már szekunder esztétikai értéket hordoz. Benne elválik
a szép a többi fogalomtól, szépsége már nem a munkából, hanem egyéb emberi
szükségletekből, igényből fakad (emberi kapcsolatok, szakrális cél). Léte azon-
ban — minthogy munkaeszközökön jön létre — függ a primer esztétikai érték-
től, ahhoz igazodik, szerkezetét, jellegét az befolyásolja. S a munkaábrázolás,
mint a művészet egyik témája mindezt egy harmadik régióba emeli, s egészen
más törvényeknek veti alá, de mégsem független a primer esztétikai értéktől.
Amidőn a paraszti munkaeszközt más környezetbe, a munkafolyamatból ki-
emelve ízlésesen elhelyezzük, akkor bár csonkán, de mégis a primer értékeket
vagy annak egy részét mentjük meg, juttatjuk kifejezésre.

A népművészetnek e kettős forrású, de harmóniában felolvadó értékrendje,
az arányok, emberi léptékek primer esztétikai értékből való származása egy-
úttal felhívja figyelmünket arra is, hogy a művészetben kialakult arányokat,
az arányok törvényszerűségeit eredendően is e rétegben keressük. A szim-
metria és asszimetria, a rész és az aranymetszés úgy tűnik nem mestersége-
sen kiagyalt arányok, hanem a munkafolyamat létrehozta formák, munka-
eszközök eredeti szerkezeti sajátosságai. A díszítmények e szerkezetben je-
lentkeztek, ezeket az arányokat követték, s váltak a szekunder esztétikai
értékeknek is léptékévé, természetes alapjaivá. Művészi alapelvekké később,
s természetesen emelkedtek. Ahogyan a munka emelte fel az embert, s tette
emberré, a munka volt a művészetek alapjainak is a bölcsője. Alapvető
arányait, szerkezeti sajátosságait mindenesetre ez adja meg, s nagy szerencse,
hogy a paraszttársadalom primer volta miatt e folyamat szinte közvetlenül
tanulmányozható, kitapintható. Persze mindez sokkal általánosabb érvényű
annál, semhogy csak a parasztművészetre vonatkoztassuk. Napjaink munka-
eszközeinek helye az új alapú, munkaközpontú társadalomban hasonló szerepet
tölt be. Ennek elemzése — minthogy bonyolult gépekről van szó — azonban
sokkal összetettebb.

SZABÓ LÁSZLÓ
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