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FESTMÉNYEK

MINT GYERMEKKOR-TÖRTÉNETI FORRÁSOK?
NÉHÁNY KUTA TÁSI EREDMÉNY

A francia történész, Philippe Aries gyermekkor-történeti munkája nemcsak témavá
lasztásában volt úttörő 1961-ben, hanem felhasznált forrásait tekintve is. Az ancient 
regime korának gyermeki világát kutatva, korabeli festmények alapján is vont le követ
keztetéseket, és ezek komoly vitát indítottak történészek, művészettörténészek között.

Az ikonográfiái források elemzését Aries a következő megállapítással kezdte: „A 
középkori művészet körülbelül a 12. századig nem ismerte a gyermekábrázolást, vagy 
legalábbis nem tett rá kísérletet; nehezen hihető, hogy ennek a művészek hiányos tudá
sa vagy ügyetlensége volt az oka. Inkább arra kell gondolnunk, hogy világukban nem 
volt hely gyermekek számára.”1 Tanulmányában ezután következik c tétel bizonyítása. 
Szerinte a 11-12. századi festmények nem ismerték a valósághű gycrmckábrázolást. 
A változás Aries elemzése alapján a 17. századra érett be: a különböző formákban és 
elrendezésekben megjelenő gyermek a festményeken kezdett közelíteni valóságos alak
jához, mintegy jelezve, hogy lassan-lassan változik a gyermek megítélése a felnőttek 
gondolkodásmódjában.2 Szerinte „...a 10-11 század embereit nemcsak hogy nem foglal
koztatta vagy érdekelte a gyermekkor ábrázolása, de a kérdés fel sem merült számukra. 
Ez arra is következtetni enged, hogy a való életben - és nemcsak esztétikai áttételében 
- a gyermekkor átmeneti, gyorsan elmúló időszak volt, amelynek még az emléke sem 
volt tartós.”3 Munkájának tematikájában és keletkezési idejében az 1. képen látható ké
pekhez hasonló alkotásokat idézett álláspontja bizonyításául. Elemzésében helyet ka
pott a gyermek Jézus bemutatása, az ábrázolás fejlődéstörténetének nyomon követése, 
amelyben véleménye szerint láthatóvá válik, hogy a középkori gyermek Jézus a „kis 
papisten”'1 hogyan válik reálisabb gycrmckábrázolás tárgyává.

Arics-nck a gyermekkor-történet mint kutatási terület elindítójának érdemeit nem 
vitatva sokan állították, hogy nem meggyőző, nem elég alapos, ahogyan a festményeket 
elemezte, felhasználta tételei bizonyítására vagy cáfolatára. Az utóbbi évtizedekben 
egyre terebélyesedő nemzetközi és hazai gyermekkor-történeti szakirodalomban szá
mos ikonográfiái megközelítésű kutatás is található, amelyek mind arról győznek meg 
minket, hogy csak több tudományterület együttes bevonásával juthatunk érvényes, ár
nyaltabb történeti következtetésekre a festmények gyermekábrázolásaiból. Ezek közül 
háromra hívom fel a figyelmet ebben a tanulmányban.

Aries festmény-elemzéseit módszertanilag cáfoló kutatást tett közzé B. Remmo Ha
mel 1996-ban.5 Korábbi kutatásait kiegészítve azzal érvelt, hogy Aries mindössze 61 
festményt vizsgált, amely szám nem tekinthető elegendőnek általános következtetések 
levonásához, amikor csak a németalföldi festészet 1580-1780 között kb. 5-10 millió 
festményt produkált. Hamel és kutatócsoportja 800 németalföldi festmény közül
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I. kép. Jean Bourdichon: Szent Miklós ábrázolása 
Anne de Bretagne Hóráskönvvében, 16. század.

hltps: coninionsAfikiniedia.org wiki l‘ile:SaintXicolas Heures d%27A>me de Bretagne.jpg 
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a 15-19 században készült, évszázadonként 20-20, gyermeket ábrázoló képet (összesen 
100-at) kiválasztva végeztek egy vizsgálatot. Összeállítottak egy több tételes listát a 
festményeken megjeleníthető gyermeki jellemzőkről (pl. fej-test aránya), és ezeket - 
megfelelő érvényességi és megbízhatósági mutatókkal - összevetették a 100 festmény
nyel. Azt találták, hogy az ábrázolásban megmutatkozó gyermeki jellemzők lineárisan 
növekednek az évszázadok során. Ez elvileg igazolhatta Aries megállapításait, de to
vábbi statisztikai vizsgálatokat végezve árnyaltabb eredményekre jutottak. A gyermeki 
jellemzők nem bizonyultak általánosan használhatónak a vizsgált századokban kelet
kezett képeken, illetve ezek nem egyenletesen oszthatók cl az időben, hiszen az egyes 
korszakok az ábrázolásban más-más jellemzőt tarthattak fontosnak. Kutatásmódszcrta- 
nilag tehát finomítást igényelt Hamcl vizsgálata. Felvetettek azonban egy érdekes prob
lémát: azok, akik a vizsgálatban elbírálták a képeken található gyermeki jellemzőket, 
vajon minek alapján tették ezt? Milyen előismeretek birtokában sorolták be a képeken 
található jellemzőket? E megbízhatósági kérdés komoly, a gyermekkorral kapcsolatos 
pszichológiai, szociológiai, antropológiai kérdéseket is felvet, de Aries következtetéseit 
Hamel saját empirikus kutatása alapján nem tartja megalapozottnak.

Más szemszögből, művészettörténeti hangsúllyal mutatott rá Aries problematikus 
metodológiájára Laurel Reed egy tanulmánya.6 A szerző arra akart példát adni, hogyan 
lehet képi forrásokat elemezni, és felhívta a figyelmet arra, hogy a művészettörténé
szek nem feltételeznek direkt kapcsolatot az élet valósága és a művészi alkotás között 
- ahogy azt Aries tette. A múlt értelmezése a képek, festmények segítségével ennél ösz- 
szetettebb. Rood szerint a művészi ízlésben és gyakorlatban bekövetkezett változást Ari
es megfeleltette a társadalmi változásokkal, a gyermekhez való viszony változásával. 
Tanulmányában Rccd ezt cáfolni akarta, és azt kívánta bizonyítani, hogy a művészeti 
alkotások, festmények elemzésekor nem hagyhatók figyelmen kívül a korabeli stílusra, 
funkcióra vonatkozó elvárások, a művészi konvenciók, protokollok. A művészeteket 
irányító logika különbözik a társadalmi attitűdöktől, bár állandó dialógusban vannak, 
de nem felcserélhetők.7 Ennek megmutatására Tiziano: Clarissa Strozzi portréja című 
festményét választotta, amely 1542-ben készült.8 (2. kép) Ebben az időben nem volt 
megszokott a gyermeki élet különböző időszakait megörökítő festményt készíteni; eny- 
nyiben is különlegesnek tekinthető ez a teljes alakos alkotás. A szerző szerint a port
ré nem tekinthető meggyőző bizonyítéknak arra, hogy a 16. században a gyermekkor 
mint társadalmi konstrukció létezett - abban a formában, ahogy arról a modern korban 
gondolkodunk. Aries elemzési logikáját követve gondolhatjuk, hogy ez a festmény a 
gyermekkor mint a felnőttek szemében létező jelenség megnyilvánulása. A tanulmány 
szerzője azonban ezt nem tartja elfogadhatónak, elegendő érvanyagnak. Bár nincs is
meretünk arról, miért készíttette a család a portrét a kétéves kislányról, a festmény 
művészettörténeti elemzése rávilágíthat a festő és a család szándékaira. A tanulmány 
szerzője szerint e szándék a gyermek későbbi társadalmi szerepének erősítése lehe
tett, a festmény a család kontinuitásának ünneplését jelenthette. További megfontolásra 
ajánlja a szerző azt a pózt, amelyben a kislányt Tiziano ábrázolta. Ez a figura serpen- 
tinata gyakori ábrázolási módnak számított abban a korban, és Reed szerint a festő azt 
a kecsességet (sprezzatura) kölcsönözte a kislánynak, amely majd felnőtt nő korában 
kell, hogy jellemezze. Már ebben a fiatal korban cl kell kezdenie megtanulni, hogyan 
kell viselkednie felnőtt nőként. E tanulási folyamatra irányította a figyelmet Tiziano a
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2. kép. Tiziano: Clarissa Stmzzi 
hltps://commons.wikimedia.orgwiki/File:Clarissa Strozzi.jpg 
Laurel Reed: Ari. Life and Charm in Titian ,’v Clarissa Stnozzi.

Albrecht Classen ed.: Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. Ed. llalter de Gruyter. Berlin. 
2005: 361.

szerző szerint. Önmagában a festmény tehát nem bizonyítók Aries egysíkú érvelésére; 
művészettörténeti ismeretek is szükségesek az elemzéshez.

Az ikonográfiái elemzésnek egy teljes disszertációt szentelt Endrődy-Nagy Orsolya? 
A reneszánsz gyermekképe - a gyermekkép reneszánsza 1455- 1517 című munkájában 
korabeli festmények, miniatúrák. illusztrációk felkutatása után neveléstörténeti szem
pontból igyekezett e képi forrásokat elemezni. Megvizsgált különböző képelemzési el
járásokat, és kidolgozott egy saját kutatási módszert.10 amellyel - meglátása szerint 
- árnyaltan, több tudományág szempontjait figyelembe véve tudja értelmezni a képi 
forrásokat, és tud érvényeset mondani a gyermekkor múltjáról. Ez a módszer merí
tett Panofsky jól ismert metódusából, és a francia Bouteaud képelemzésre kidolgozott 
kódrendszeréből. Maga az elemzés tematikus egységek menten történt: születés - a 
csecsemők élete - betegség és halál - játék, és elsősorban leíró jellegűnek mondható. 
Az ún. ikonológia szintézis" ki kell, hogy térjen a korszak kulturális ismeretére, szö- 
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veges források használatára is. A festményeket, illusztrációkat leíró jelleggel bemutató 
elemzés így válhat tényleges neveléstörténeti értelmezéssé. Összegzésében módszerét, 
következtetéseit mértéktartó módon csak egy lehetséges tudományos megközelítésnek 
nevezte a szerző, további szakmai vita tárgyának felkínálva. Elemzései alapján megál
lapította: „A szülői hozzáállás a korábbi Aries-, DeMause-féle elvekkel ellentétben el
sősorban az óvásra, a védelemre és a szeretetre épül. Bár a korszak embere számos, ma 
már evidenciának tűnő higiénés vagy fejlődésre pozitívan ható elvvel nincs tisztában, a 
gyermek üdvéért mindent megtesz.’’12

Philippe Aries úttörő munkája olyan tudományos diskurzust indított cl a mentalitás
történet, a gyermekkor-történet, a képelemzés tárgykörében, amely évtizedek óta gaz
dagítja azt a történeti tudásunkat, amely a gyermek, a gyermek-felnőtt viszony múltjára 
vonatkozik. Érdeme a francia történésznek, hogy rávilágított egy korábban elhanyagolt 
témakörre, és a festmények elemzésével egy olyan forráscsoportra, amelynek kutatása 
azóta is foglalkoztatja számos tudományterület tudósait.
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ÉVA SZABOLCS

CAN PAINTINGS SERVE .-IS HISTORIC SOURCES OF CHILDHOOD?

A FEW RESEARCH RESULTS

ABSTRACT

The book of French historian Philippe Aries on the history of childhood in 1961 was a pathfinder not only- 
in its theme but in the sources he used. 1 le examined the world of children during the ancient regime and 
he drew some inferences from paintings created in that period as well. This generated a heated debate 
among historians and art historians alike. Although Aries's merits were praised they said that his way of 
analysing those paintings and using (hem to demonstrate or contradict his own theses were unconvincing 
and lacked thoroughness. The literature specialized on the history of childhood was prolific both in Hun
gary and abroad in the past decades, and a great number of research taking iconography as its starting 
point convince us that only an interdisciplinary- research may lead to valid historic inferences from child 
representations in paintings. My lecture tries to give the feel of some of these professional writings - 
Anne Higonnet: Pictures of Innocence. The History and Crisis of Ideal Childhood. Interplay, 1998: Anita 
Schorsch: Images of Childhood. An Illustrated Social History. Mayflower Books, 1979.
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