
VARGA KÁLMÁN

TÖRTÉNETI ÉRTÉKEK ÉS SZEMÉLYES 
SORSOK

/7-19. SZÁZADI MAGYAR FŐÚRI GYERMEKPORTRÉK

Fejedelmek, politikusok, hadvezérek, vagy éppen hercegprímások és püspökök - több
nyire így tanuljuk és ismerjük meg történelmünk jeles arisztokrata alakjait. Az ösga- 
lériákban. főúri családi képgyűjteményekben jellemzően így is ábrázolják őket: repre
zentatív környezetben és beállításban, társadalmi helyzetüket érzékeltető öltözetben és 
státuszukat érzékeltető attribútumokkal.1

Talán eszünkbe sem jut, hogy a címek és méltóságok viselői is voltak gyermekek, 
akik szerettek állatokkal és babákkal játszani 
még akkor is, ha jövőjük, sorsuk általában már 
néhány éves korukban eldőlt. Szerencsénkre 
a késő középkortól a portréfestészetben Euró- 
pa-szerte megjelentek a családi képek az ural
kodóházakban, a nemesi és polgári körökben 
egyaránt, s közöttük a gyermekeket önmaguk
ban ábrázoló igényes művek is. Magyarorszá
gon készíttetőik a 17-19. században elsősorban 
a főnemesi famíliák, akik korabeli tagjaik mellett 
felmenőik utólagos - sokszor idealizált - meg
örökítésével mintegy a jelenbe emelték a múltat, 
a gyermekek arcképeivel pedig „megtervezték” 
a jövőt.

Utóbbiak amellett, hogy művészeti vagy 
esztétikai értékeket hordoznak, gazdag műve
lődéstörténeti és történeti források is. A képe
ken megjelenő miliő, a gyermek emberközeli 
látványa, az öltözetek és tárgyak szimboliká
ja, egyúttal valósága is... mind-mind egyfajta 
konkrét adat, hogy a kort, s benne az ábrázolt 
alak sorsát jobban megismerjük. A személyes 
történelemben különösen érdekesek ezek a port
rék akkor, ha felnőttkori, olykor különböző élet
korokban készült ábrázolásokkal hasonlíthatók 
össze. Mindenekelőtt kiderül, mennyire hite-

lsmeretlen festő: Gróf Esterházy Imre, 1677.
Fraknó, Esterházy Privatstiftung,

Esterházy-Ahnengalerie
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Ismeretlen festő: 
Gróf Esterházy Pál és Esterházy Mária, 1641. 

Fraknó, Esterhazy Privatstiftung, 
Esterházy-Ahnengalerie

lesek, szimbolikusak vagy élethűek a képi 
megfogalmazások. Nemegyszer szinte le
olvashatók - és más forrásokkal összevet
hetők - az egyéni sorsok és közvetve akár 
történelmi szituációk is. A száraz történe
tiségen túl azonban a gyerekportrék nagy 
erénye, hogy élctközclbc hozzák a képen 
megjelenő kisembert, sőt pozitív érzése
ket (kedvesség, szeretet stb.) váltanak ki 
belőlünk. Mert ugyan a beállítások - a fel
nőttekéhez hasonlóan - többnyire merevek, 
de a gyermeki ártatlanság átütő ereje, 
a gyakori „felnőttes” attribútumok (címer, 
kard, buzogány, iratok, pecsét, stb.) mellett 
megjelenő kedvességek (állatok, játékok, 
virágok, stb.) enyhítik a kötelező, a 19. szá
zadban aztán lassanként feloldódó szigo
rúságot.

A magyar arisztokrata famíliák gyermekeiről festett 17-19. századi portrék közül 
ma mintegy 60 található meg hazai közgyűjteményeinkben, s hozzávetőleg ugyaneny- 
nyiröl van adatunk a határon túli múzeumokban őrzőitekről (Esterházyak: Fraknó / 
Forchtenstein, AT; Betlér/Betliar SK/: Andrássvak; Szabadka/Subotica, SRB/: Dánie
lek stb.).2 Van persze néhány polgári ábrázolás is, amelyeken a gyerekeket megörökítik, 
de a műfaj jellemzően a nemesség rétegeihez, mint említettük elsősorban a főnemes
séghez, továbbá a teréziánus kori közigazgatásban felemelkedő köznemesi családokhoz 
köthető. Az úri portréfestés, azon belül különösen a családi- és gyermekábrázolások 
virágkora a 19. század második feléig tart, ekkor fokozatosan visszaszorul és részben 
átadja a helyét az egyre jobban terjedő fotográfiának. A 19. század végétől aztán meg
szaporodnak az arisztokrata gyerekekről készült fényképek, s mivel a technika alkal
mas különböző helyzetek megörökítésre is, nem csak arcképek készülnek. A fotográfia 
azonban méret- és színbcli korlátái miatt nem válthatta ki teljesen a portréfestést, így az 
tovább élt, ha már nem is egyeduralkodó műfajként. A különbség a korábbi századok
hoz képest, hogy a merev beállítások feloldódnak, a környezet lazább lesz (életképek) 
és a figurák sem feltétlenül főnemesi díszekben, hanem gyakorta a kor divatját követő, 
polgárias öltözetekben jelennek meg.

Ehelyütt nem lehet célunk részletesen szólni a korszak gyermeknevelési elveiről és 
gyakorlatáról, de az alább ismertetett sorsok megértéséhez néhány szempontot szüksé
ges megemlíteni.3 Az arisztokrata famíliákon belül a fő törvény a társadalmi hierarchi
ában elfoglalt hely és vagyon megtartása, sőt lehetőség szerinti növelése. Lényegében 
ennek rendelődik alá a családi élet minden mozzanata (gyermeknevelés, házasságkö
tések, vallásgyakorlás stb.). s ez determinálja a megszületendő utódok életpályáját is.

10



Ismeretlen festő:
Herceg Esterházy Pál, 17. század vége. 

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, TKCs

A fiúgyermekek esetében az alapmo
dell az örökösnek nevelt legidősebb 
mellett az egyházi, katonai vagy loká
lis politikai - olykor hivatali - pályára 
szánt másod-, harmad- stb. szülöttek 
adják, a leányoknál pedig a család 
érdeke ben álló kiházasítási politika 
a mérvadó. Mindez már születésekor 
megszabja az adott gyermek családon 
belüli helyzetét, taníttatásának és ne
velésének irányát, s ebben csak ritkán 
- például valamelyik testvér korai el
halálozása esetén - történik módosu
lás. Ezt tükrözik maguk a gyermekek
ről készült festmények is: többnyire 
kicsiny felnőtteket (egykorú szóhasz
nálattal: „kis atyafiak”) ábrázolnak, 
akik a megfelelően reprezentatív tér
be helyezve öltözetükkel és különféle 
tárgyakkal önmaguk társadalmi per
spektíváját mutatják a család törekvé
seinek szellemében.

A 17-19. századi főúri gyermek
portrék műfajában - ismereteink 
szerint - első ízben a fertődi Ester- 
házy-kastélyban nyílt kiállítás 2012- 

ben, az Esterházyak hercegi ágának fókuszba állításával.' Az alábbiakban közölt vá
logatás ennek a kiállításnak a legjellemzőbb darabjait mutatja be, de nem a művészeti 
elemzés és adatok, hanem a históriai értékek oldaláról és az ábrázoltak egyéni sorsát 
röviden ismertetve.5

Mint említettük, a 17. századtól számos magyar arisztokrata családban szokássá 
vált a sarjak megörökítése, a patriarchális elvek okán eleinte persze inkább csak a fiúké, 
majd később már a leányoké is. A fiúkról ismert legérdekesebb festmények az Esterhá
zyak fraknói várában maradtak meg, a legkorábbi 1618-as datálású.6 Évszázadok múl
tán is megindító, hogy azokat a csöppségeket is megörökítették, akik alig néhány napot 
vagy hetet éltek. Ezek egyike például Esterházy Imre (1677), a nádor Esterházy Pál és 
Esterházy Orsolya tizenhetedik gyermeke, aki csupán egyetlen napot élt. A róla készült 
festmény a főnemesi családba születés minden pompájával, idealizált emlékképként és 
idősebbnek mutatva örökítette meg a csecsemőt.

A fraknói gyűjteményben van azonban néhány páros, az Esterházy testvéreket 
együtt mutató, vagy eljegyzési portré is. Az előzőek közül az egyikről éppen acsalád-
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Ismeretlen festő:
Gróf Esterházy Antal. 1678.

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, TKCs

Ismeretlen festő:
Esterházy Antal ifjúkon képmása, 1691. 

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, TKCs

nak hercegi rangot (1687) szerző Esterházy Pál (1635-1713), a fentebb említett, lehelet
nyi clctü kis „Imrus” apja néz ránk hat évesen, mellette pedig húga, a három esztendős 
Mária (1638-1684). A piciny dalia éppen virággal kedveskedik a magassági egyensúly 
miatt dobogóra állított testvérének, hajviseletét pedig bármelyik mai srác megirigyel
hetné. Az valószínűleg már ekkor megfordult a fejében, hogy fclcscpcrcdvén kiváló 
törökverő hadfi akar lenni, s ez a vágya teljesült is, mert valóban az lett: ifjúként ott ta
láljuk Zrínyivel az eszéki híd fclégctéscnél ( 1664), ugyanebben az évben a szentgotthár
di csatában, később Buda visszafoglalásánál (1686), majd a zentai győzelemnél (1697). 
Arra viszont gyermekként aligha gondolhatott, hogy két felesége és 25 utódja lesz, vagy 
hogy apja nyomdokain haladva 1681-ben az uralkodó helyetteseként nádori méltóságra 
emelkedik. S bizonyára arra sem, hogy megderesedvén a muzsika felé fordul, udvari 
zenekart alapít és az ő neve alatt jelenik meg 1711-ben a magyar barokk zene első doku
mentuma, a „Harmonia Caelestis” gyűjteménye. Mint a felnőttkori egészalakos portrén 
láthatjuk, a kis „Palkó” keménykötésű férfivá érett és igazi királyhű főnemessé vált, 
akiben - a katonai erények mellett - egyesült az Esterházyakra oly jellemző politikusi 
talentum és a művészetek iránti érzékenység.
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Pál testvérét, Máriát a felső-magyarországi, nagyhatalmú Drugeth családba háza
sították, de mivel párja, gróf Drugeth György korán elhunyt (1662), az özvegyen ma
radt fiatalasszony vállára nehezedett a birtokok igazgatásának minden gondja. Mi több, 
1662-79 között férje helyett Ung vármegye föispáni tisztét is betöltötte. Nem háza
sodott újra, gyermekei felnevelését és örökségük megtartását tekintette legfontosabb 
feladatának - kemény, határozott nagyasszonnyá edzette tehát öt az élet.

Ismerve a gyerekek életének alakulását, mai tudásunkkal Esterházy Páléval jórészt 
ellentétes sorsot is felfedezhetünk egy másik Esterházy, a grófi ágból származó Ester
házy Antal (1676-1722) ábrázolásaiban. Igaz. Antal úrfi kétéves korában készült port
réjából még nem sejthető, hogy bár udvarhű rokonának nádori udvarában fog nevelked
ni, 1704-ben Rákóczi hűségére esküszik fel. Sőt még az sem látszik, hogy harcterekre

Ismeretlen festő: II. Rákóczi Ferenc, 1684. 
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, TKCs
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termett vitéz lesz, mert a szerzetesi csuhát és a kezében tartott virágot nézve inkább 
egyházi pályát jósolnánk neki. Az öt tizenöt éves korában megörökítő képről az viszont 
kiderül, hogy erős fizikumú katonává edződött, aki természetesen a császári-királyi 
seregben fogja megkezdeni szolgálatát. Esterházy Antal tényleg a katonai pályát vá
lasztotta és a török ellen harcolva lépegetett fölfelé a ranglétrán, egészen az ezrede
si rangig. Rákóczi zászlaja alatt lett tábornagy, mégpedig félelmetes hírű: 1708-ban 
például bevette Körmend várát és kurucaival Bécset is többször megszorongatta. (Az 
egyik alkalommal József császáraiig tudott elmenekülni előle.) Az 1711-cs bukás Len
gyelországban érte, s mivel nem kapott amnesztiát, néhány év után követte a fejedelmet 
Rodostóba. Ott is hunyt cl pestisben, a kéttucatnyi gyermeket nemző Esterházy Pállal 
ellentétben utód nélkül. (Hamvait a fejedelemével együtt 1906-ban hozták haza és 
a kassai Szent Erzsébet székesegyházban helyezték végső nyugalomra.)

S ha már Rákóczi Ferencről esett szó, mutassuk meg a fejedelmet is. de ne a köz
ismert Mányoki-féle képen, hanem egy ismeretlen festő által megörökítve nyolc éves 
korában. (Ismert egyébként egy ötéves korában készült ábrázolás is.) A portré való
színűleg Sárospatakon vagy Eperjesen készült és tiszta arcú, nyílt tekintetű gyermeket 
mutat. Az öltözet és a körítés egyértelművé teszi, hogy erdélyi fejedelmek ivadékát 
látjuk, akit köteleznek majd a családi tradíciók - persze ki hitte volna 1684-ben, hogy 
ez a kisember cgv Habsburg-cllencs szabadságharc vezére lesz?

Elég ritka, sőt kisebb csoda, ha az esztergomi hercegprímások valamelyikéről gyer
mekkori ábrázolás marad fent. Nos, ilyen különlegességet láthatunk gróf Barkóczy Fe
renc (1710-1765) portréi között kutakodva. Összehasonlítva ezt az 1710-cs években 
készült képet egy 1750 körüli festménnyel, nem lehet kétséges, hogy a csemetét már

Ismeretlen festő: GrófBarkóczy Ferenc,
1710-es évek.

Budapest, A íagyar Nemzeti A íúzeum, TKC's

Ismeretlen festő: Barkóczy Ferenc 
egri püspökként, 1750 körül. 
Győr, Xántus János Múzeum
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Ismeretlen festő: 
GrófBarkőCzi Rózsa. 171O-es évek. 

Budapest, Magyar Nemzeti .Múzeum, 
TKCs

kisgyermekkorában papnak, 
egyházi méltóságok viselőjé
nek szánták: az előzőn kispapi, 
utóbbin püspöki öltözet, mind
kettőn kereszten a kéz és öntuda
tos a tekintet. Még az arcvoná
sokban is van hasonlóság, ami a 
festők kvalitásaira utal. Barkó- 
czy az alsóbb iskolákat Kassán, 
a bölcseletet Nagyszombatban, 
a teológiát négy év alatt Ró
mában végezte. Tanulmányai 
befejezése után hamarosan egri 
kanonok, 1745-ben pedig egri

Ismeretlen festő:
Gróf Károlyi József 1770-es évek.

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
TKCs
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Hesz János Mihály: 
Gróf Károlyi József 1800 körül. 

Budapest, 
Magyar Nemzeti Múzeum, TKCs



Stock, Johann Martin: 
Gróf Kendeffy Ádám, 1795 96. 

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

püspök lett. 1761-ben foglalta el az 
esztergomi érseki széket, s egyúttal 
a fökanccllári tisztséget is betöltötte. 
Nagy műveltségű, reformer főpap volt, 
megkérdőjelezhetetlen udvarhűséggel, 
jóllehet az 1764/65-ös országgyűlé
sen, amikor kiéleződött a rendek és az 
uralkodó közötti ellentét, a királynő, 
Mária Terézia bizalma benne is meg
rendült. Halálában alighanem ez a po
litikai. személyét közvetlenül megrázó 
fordulat játszhatott közre. Barkóczy 
kisgyermekkori ábrázolása mellett 
amolyan kuriozitásként mutatjuk meg 
húgának. Rózsának a portréját. (A kép
pár cg\ időben készülhetett.) A virágok

Johann Michael Millitz műhelye:
Gróf Cziráky Antal Mózes, 1775. 

Győr, Xántus János Múzeum

Barabás Miklós:
Gróf Cziráky Antal Mózes, 1840-es évek eleje. 
Székesfehérvár, Fejér Megyei Önkormányzat
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Johann MichaelMillitz műhelye: 
GrófCziráky Jozefa, 1775. 
Győr, Xantus János Múzeum

között angyali arccal ránk tekintő Barkóczy 
Rózsáról azonban még pontos életrajzi ada
taink sincsenek. Azt tudjuk, hogy alig múlt 
hét éves, mikor a budai klarisszák rendjébe 
került és 1730-ban tett fogadalmat. Mária 
Terézia 1751-es budai látogatásakor a fő
nök nő helyetteseként (priorissza) fogadta 
a királynőt - a források szerint ekkor 47 
éves volt. Mint ruházata jelzi, sorsa azok
nak a leányéleteknek a sorába illik, akiket a 
szülök nem hús-vér férfiaknak, hanem „Jé
zus jegyeseinek”, azaz apácának szántak. 
Történelmi vagy családépítési szerep híján 
Rózsa így eltűnt a történelem homályá
ban, s csupán ez a gyermekkori portré őrzi 
emlékét.

Rizsporos parókával, merev beállítás
ban és nagyon szép öltözetben néz vissza ránk egy 1770-cs évekbeli képről a kisfiú 
Károlyi József (1768-1803) gróf. Oldalt könyvek, az övön pecsét függ, a kard nem 
igazán hangsúlyos... egyértelmű, hogy ebből az úrfiból hivatalviselő főnemes lesz. S 
valóban, a célzottan nevelt, jogot végzett kis Józsefből királyi kamarás, 1776-tól Bé
kés, 1791-től Szatmár vármegye főispánja lett, de még a helytartótanácsnál is hivatala 
volt. Azért ha kellett, elővette a kardot is: a francia háborúk idején, 1797-ben és 1800- 
ban a magyar nemesi felkelés vezére. A nevéhez fűződik a reprezentatív nagykárolyi 
(Carei, Románia) családi rezidencia kiépítése, s alighanem tovább emelkedett volna 
az udvari ranglétrán, ha a halál idő előtt el nem ragadja. Fiatalon, 35 éves korában 
hunyt el és a kaplonyi (Cápleni, Románia) családi sírboltba temették.

A sors furcsaságai közé tartozik, hogy Kcndcffy Ádámról (1795-1834), az erdélyi 
reformellenzék vezéréről nem ismerünk felnőttkori ábrázolást. Meg kell elégednünk 
hát Johann Martin Stock (1747-1800) nagyszebeni festő remekművével, melyen az egy 
éves kis Ádám csörgővel és játékokkal körülvéve látható. Gondolná bárki is, hogy ez 
a gyermek az 1820-as években Erdély egyik legnépszerűbb politikusa lesz? Talán az 
egészségtől kicsattanó, pirospozsgás arc és a sok játék engedi sejtetni, hogy nem egy 
tesze-tosza, hanem hiperaktív egyéniséget látunk, aki dinamizmusát valószínűleg fel
nőttként is megőrzi. Felnővén Kendeffy gróf a Szabadelvű Párt tagjaként az erdélyi 
reform mozgalom legtevékenyebb személyisége lett és szoros barátságot ápolt földijével 
és eszmetársával, Wesselényi Miklóssal. Jósika Miklós rajongással emlegette és több 
nyelven beszélő, ritka műveltségű, sportokat kedvelő embernek írta le. Birtokain min
tagazdaságot hozott létre, nagy hangsúlyt fektetett a gazdasági fejlesztésre és részt vett 
a kolozsvári „Viadal Iskola” 1824-cs alapításában is. Nem volt még 40 éves, amikor 
ereje teljében, szívszélhűdés következtében hunyt cl, s vele ki is halt a család grófi ága.
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Johann Michael Millitz: Gróf Festetics Anna (?), 1774. 
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, TKCs

(Egyik leánya, Kendeffy Katinka Andrássy Gyula feleségeként és Erzsébet királyné 
udvarhölgyeként vált ismertté.)

A gróf Cziráky Antal Mózesről (1772-1852) 1775-ben festett portrét nézve első pil
lantásra bizony nehéz eldönteni, hogy a három éves gyermek leány-e vagy fiú. Bizony
talanságunkat a nem igazán lányos arcvonások oszlathatják cl, de az ölben fekvő kutya 
is segíthet, tudva, hogy az arisztokrata gycrckképckcn általában a fiúkhoz társítják az 
állatokat, míg a leányokhoz inkább babákat festenek. Károlyi Józsefhez hasonlóan a kis 
Antal Mózesből is képzett jogász lett, udvari hivatalokban dolgozott, majd 1827-ben ország
bírói hivatalra emeltetett és 1828-ban a pesti egyetem elnöke lett. 1839-től 1848 márci
usáig őfelsége ,.álladalmi s értekezleti minisztere'’. (Lojalitása az uralkodóhoz oly erős 
volt, hogy többször szembekerült Széchenyi Istvánnal.) Tudományokkal, nyelvműve
léssel is foglalkozott és támogatta a Magyar Tudományos Akadémiát. Az 1840-es évek
ben készült reprezentatív, Barabás Miklós (1810-1898) festette kép így, teljes „udvari 
és hivatali díszében”, mellén a Szent István Rend középkeresztjével mutatja őt. Némi 
rosszmájúsággal azért megjegyezzük: az időskori portrén látható érdemdús Antal Mó
zes nem lehetett egy Adonisz, kisgyermekkori arca kedvesebb számunkra. Ugyancsak 
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érdekességként közöljük Antal Mózes picinykori képe mellett nővére, a két évvel idő
sebb Mária Jozefa (1770-1817) egy bécsi mestertől származó portréját, mely az előzővel 
egyidőben készült. A babával megörökített kislány ekkor öt esztendős, s a figyelmesebb 
szemlélőnek föltűnhet, hogy az arc meglehetősen felnőttes, s ezt a ruházat is felerősíti. 
Ha nem lenne ott a baba. Jozefát bizony idősebbnek feltételeznénk. Tegyük hozzá, nem 
ritka - különösen a leányok képein -, hogy a gyermeket korához képest érettebbnek 
ábrázolják. Zárásként szemléletes példaként hozzuk ide gróf Festetics Anna 1774-es 
képmását, melyen az arcvonások már nem is felnöttesek, hanem egyenesen öregesek. Itt 
is. mindkét kis hölgy esetében jellemző egyébként, hogy a leányokról alig őriz meg va
lamit az emlékezet, így aztán sem Mária Jozefa, sem Anna későbbi sorsát nem ismerjük. 
Sőt, Anna arcmását nem is sikerült teljes bizonyossággal beazonosítani, így aztán még az 
sem biztos, hogy a második kép a Festetics családban készült.

JEGYZETEK

1. A főúri ösgalériák létrejöttével és jellemzőivel foglalkozó, máig érvényes és átfogó irodalom: Buzá- 
si Enikő (szerk): Főúri ősgalériák, családi arcképek (Budapest, 1988), valamint ugyanő: Régi magyar 
arcképek (Tata-Szombathely, 1988). Kiállítási katalógusok. Az. egyes famíliák ősgalériái csak részben 
feldolgozottak, közülük megemlítjük Buzási Enikő: Az Esterházyak családi arcképei (Budapest, 1994) és 
Székely Zoltán: A Cziráky ösgaléria (Győr, 1997) munkáit.
2. Számos ábrázolás került elő a civil kezdeményezésre 2012-ben létrejött Nemzeti Portrétár kutatásai 
révén. A képek és adataik digitálisan hozzáférhetők (npg.hu).
3. Fontosabb összefoglalások: Radvánszky 1879: Péter 1996.
4. A kiállítást, amely 36 portré digitális másolatát mutatta be, jelen sorok írója rendezte és 2012. május 9-töl jú
nius 17-ig volt megtekinthető. (Támogatója az Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány.) Később a kollekciót több 
helyütt bemutatták (Hatvan, Kecskemét, Nagvccnk stb.), majd a noszvaji De la Motte-kastélyban volt látható.
5. Meg kell említeni a Budapesti Történeti Múzeum Gyerek kor kép Gyermek a magyar képzőművészet
ben című kiállítását (2016. október 12.-2017. február 19, rendezte: Révész Emese, M. Aczél Eszter), illetve 
a tárlat katalógusát (Révész 2016), amely tág horizonton és mélységében is földolgozta a gyermek-ábrá
zolások művészeti értékeit.
6. A gyermekportrék zöme a vár állandó kiállításán nem szerepel. Ezúton is köszönet az Esterházy Pri- 
vatstiftungnak (Kismarton, Eisenstadt, A), hogy az itt bemutatott képek közléséhez hozzájárult, illetve 
a 4. lábjegyzetben említett kiállításra II mű digitális másolatának elkészítését engedélyezte. Továbbá 
ugyancsak köszönetét mondok a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának a Magyar Nem
zeti Galériának, a győri Xantus János Múzeumnak, valamint a Fejér Megyei Önkormányzatnak, hogy 
képeiket közölhetem e kiadványban.
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KÁLMÁN VARGA

HISTORICAL VALUES AND PERSONAL FATES
HUNGARIAN BARONIAL CHILD PORTRAITS FROM THE 17-19TH CENTURIES

ABSTRACT

Monarchs, politicians, military leaders, or prince-primates and bishops - this is how we refer to and learn 
about the outstanding aristocrats of our past. And in the ancestry galleries or baronial family portraits 
they are typically depicted as such: in a ceremonial environment and posture, their attire marking their 
social standing, some attributes reinforcing their high status.
We might be oblivious to the fact that these people having and wearing such titles and dignities were kids 
once who loved playing with animals and dolls even though their future and fate had already been decided 
at an early age. We are lucky, since family images, both of bourgeois and aristocratic families, appeared 
in portraiture throughout Europe in the late Middle Ages, including high standard children's portraits. 
In 17th and 18th century Hungary these were ordered mainly by baronial families who besides com
missioning images of their contemporary family members wanted to capture their ancestors posteriorly 
- usually in idealised portraits - to somehow translocate the past into their present, while the children s 
portraits functioned as a “draft” for their future.
Besides having true artistic and aesthetic quality the latter serve also as rich historic and cultural historic 
sources. The milieu in the pictures, the personalised images of the children, the symbolism - and the rea
lity - of their attire and objects represent many factual data that help us familiarize with the whole era and 
the personal fates of the sitters as well. These portraits are especially interesting from the point of view 
of the sitters' personal history when we can compare them against later images of different life-stages, 
fhis may reveal how authentic, symbolic or lifelike these portraits were. In many cases we can read from 
them - and confront to other sources - the personal fate of the sitter and indirectly the historic situation as 
well. However, child portraits also have the merit of bringing their little sitters close to us, even triggering 
positive emotions (kindness, liking, etc.) towards them. Although the setting - like in adult portraits - are 
mainly stiff, the sitters' innocence is showing through, the loveable supplements (such as animals, toys, 
flowers, etc.) appearing besides the ’‘adult” attributes (coat of arms, sword, mace, documents, seal, etc.) 
lighten the compulsory austerity that started to dissolve slowly only in the 19th century. The child portra
its might also help us to look at the great historic figures from a different angle since they were kids too...
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