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A GYERMEKKOR-TÖRTEN ET KEPI FORRÁSAI

BEVEZETÉS

A társadalomtudományi-bölcscszcti kutatásokban az utóbbi időszakban több más for
dulat mellett a képi fordulat (Visual Turn) is végbement. A különböző képi anyagok ösz- 
szegyűjtése és elemzése világszerte rohamléptekkel halad előre, mára már több olyan 
kiváló könyv és tanulmány is rendelkezésünkre áll, amelyek segítik az ikonografikus 
ábrázolások, álló és mozgóképek elemzését.1 Magyarországon az elmúlt évtizedekben 
több neves kutató, mások mellett példáid Horányi Özséb,2 Szönyi György Endre,3Nyíri 
Kristóf.4 Szilágyi Gábor,5 Thomka Beáta,6 Kapitány Agnes és Kapitány Gábor. Horá
nyi Attila8 sokat tettek az ikonográfia/ikonológia elméleti, módszertani bemutatásáért.

A képkutatások számos esetben kifejezetten interdiszciplináris közelítést kívánnak, 
és megjelentek a gyermekkor-történeti vizsgálódások alapját jelentő neveléstörténeti ku
tatásokban éppúgy, mint általában a neveléstudományi feltárásokban. Az előbbi tudo
mányterület (tágabban a történettudomány) esetében az elméleti-módszertani megalapo
zottság hosszabb történetre tekinthet vissza és jobban kifejtett, a tágabban vett pedagógiai 
kutatásokban inkább az utóbbi években látható a fellendülés.

A TÖRTÉNETI IKONOGRÁFIA

A történeti ikonográfia a történettudomány segédtudománya,9 a művészettörténet és a 
történettudomány sajátos határterülete. Jóllehet, az őskortól fogva megszámlálhatat
lan képi forrás (rajzok, szobrok, festmények, térképek, numizmatikai, iparművészeti 
alkotások, újabban fotók, filmek stb.) őrződött meg részben vagy egészében, ezek mód
szeres vizsgálata csak a 19-20. században kezdődött. A történeti ikonográfia tárgya .,... 
általános értelemben minden, a múltból fennmaradt ábrázolás, tekintet nélkül alkotójuk 
művészi hírnevére, teljesítményére, valamint a dokumentum művészi színvonalára".10 
Az ikonográfiái forrásoknak több fontos témacsoportját különíthetjük el, ilyenek példá
ul a személyábrázolások, az egyes történelmi események földrajzi környezetének képi 
ábrázolásai, fontos történelmi események, helyszínek bemutatása, viseletek, egyenru
hák. népéletképek ábrázolása stb." A történelem képes emlékeit azok művészi-technikai 
műfaja szerint is csoportokra bonthatjuk: beletartoznak ebbe a felosztásba a szobrászati, 
a festészeti, a grafikai és egyes iparművészeti alkotások, de a fényképek és a filmek is.12

A történeti ikonográfiáról, mint önálló történeti segédtudományról nemzetközi vo
natkozásban 1928 óta beszélhetünk, ekkor jött létre ugyanis a Nemzetközi Ikonográfiái 
Bizottság (Commission Internationale d'iconographie))3 Ugyanakkor, mint azt a tör
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ténelem képi forrásainak vizsgálatáról alapkönyvet író Haskell kifejtette, a történetku
tatók képek iránti érdeklődése már a reneszánsz korában kimutatható, és azt követően 
is hosszú az ikonografikus kútfőket fontosnak tartó történészek sora Montesqnieu-tö\ 
Duby-ig, Bnrckhardtól Huizingáigu A képi forrásanyagok vizsgálatáról Haskell 1993- 
ban írt könyvet, ami aztán (más nyelvekre is lefordítva) történészi körökben nagy hatást 
gyakorolt.15 Kiemelhető még Burke Eyewitnessing. The uses of Images as Historical 
Evidence című, 2001-ben megjelent müve.16 A történelmi korszakok képanyagának ösz- 
szcgyüjtésébcn, feldolgozásában úttörő szerepe volt a francia Gallimard Kiadó 1996- 
ban indított. Le Temps des images című, 20 kötetes sorozatának is, amely kifejezetten 
azt tűzte célul, hogy az ikonografikus forrásokon keresztül mutassa be a múltat. A 
sorozatot nem csupán történészek, hanem antropológusok, művészettörténészek, képel
mélettel és az elemzéssel, szimbólumokkal foglalkozó kutatók készítették. így iga
zi interdiszciplináris vállalkozásként foghatjuk fel. A gyümölcsöző együttműködés 
ugyanakkor sok kérdést és problémát is felszínre hozott. Például azt, hogy egyáltalán 
milyen forráselemzési módszerekkel lehet kibontani az ikonografikus emlékek valódi 
tartalmát és jelentését, továbbá azt, hogy a történészek és művészettörténészek képér
telmezései és kép-kezelése több ponton eltér. Mindazonáltal külföldön számos további 
példát találhatunk a történettudomány képi emlékeinek vizsgálatokba történő beeme
lését illetően, például Umberto Eco széles körben. így hazánkban is jól ismert mun
káiban.17 Jellemző példaként még a magyar nyelven is (részben) megjelent nőtörténeti 
sorozatot emelhetjük ki, amely gazdag ikonografikus és tárgyi forrásokkal támasztja 
alá és pontosítja az írott kútfők tartalmát.18 A hétköznapok történetének bemutatásához 
is gyakran kapcsolódnak képelemzések, erre az egyik legelső példa Zumthor Hollandia 
hétköznapjai Rembrandt korában című, magyarul is megjelent műve volt.19

Hazánkban a két világháború közötti ikonográfiái kutatások vezéralakja Vayer La
jos20 volt, de számos más kutató is élen járt a történelmi személyiségek arcmásainak 
összegyűjtésében, elemzésében (például Balogh .Jolán.21 Dercsényi Dezső.22 Lépőid 
Antal.23 és 1935-ben Genthon István szerkesztésében jelent meg A magyar történelem 
képeskönyve24 című, értékes munka. A 20. század második felében Rózsa György23 
és Cennerné Wilhelmb Gizella26 gazdag munkássága emelhető ki, és említésre méltók 
az olyan kiállítások, amelyek ikonográfiái források bemutatását nyújtják. (Ilyen volt 
például 1988-ban a Budapesten megrendezett Főúri ősgalériák, családi arcképek című 
tárlat, amelynek kurátora Bnzási Enikő volt.2")

NEVELÉSTÖRTÉNET ÉS TÖRTÉNETI IKONOGRÁFIA

A neveléstörténet-tudomány születése kezdetén, a 18-19. században nem volt tárgya a 
képek gyűjtése és elemzése, külföldön és hazánkban is az első szakmunkák e tudomány
terület esetében illusztrációk nélkül jelentek meg, és nem tartalmaztak ikonografikus 
forrásokra történő írásos utalásokat sem. Ugyanakkor már a 19. században megfigyel
hető volt, hogy neveléstörténeti személyiségek arcmásai, iskolai alaprajzok, épület-ké
pek, diákegyenruhák szórványosan bemutatásra kerültek különböző sajtótermékekben, 
kiállításokon, iskolai évkönyvekben. Ezek, illetve egyéb ikonográfiái kútfők (például 
képzőművészeti alkotások, majd fotók, filmek) szisztematikus gyűjtése, rendszerezése 
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és elemzése azonban leginkább a 20. század utolsó évtizedeiben kezdődött külföldön és 
Magyarországon egyaránt. Erről, a neveléstörténeti kutatásokban is jól látható képifor- 
dulatxóX mások mellett Depaepe és Henkens írtak átfogó tanulmányt28 a közelmúltban. 
Magyarországon Pukánszky Méla.-9 Németh András.30 Szabolcs Éva és Kéri Katalin3' is 
többször utaltak kutatás-módszertani írásaikban, előadásaikban a neveléstörténeti kép
kutatások fontosságára. Az eddig e téren elért ígéretes kezdetek és biztató, sokat sejtető 
eredmények ellenére is megállapíthatjuk, hogy napjainkban a neveléstörténet (jobbára 
múzeumokban összegyűjtött) tárgyi, képi forrásainak elemzése csak kibontakozóban 
van, többnyire nem állnak még rendelkezésünkre - legalábbis magyar nyelven - mód
szertani útmutatások, sőt. magukat a korszakonként vagy tematikusán szerkesztett adat
bázisokat, neveléstörténeti képgyűjteményeket is jórészt ezután kell összeállítanunk. A 
munkában cligazodási pontot jelenthetnek egyrészt olyan külföldi szakmunkák, amelyek 
a (nevelés)történeti ikonográfiához kapcsolódnak,’2 külföldi tudományos tanácskozások 
anyagai.” más országokban megjelent (általában egyes neveléstörténeti korszakokat felö
lelő) képgyűjtemények,31 digitális gyűjtemények.35 Említésre méltók természetesen azok 
a hazai próbálkozások és eredmények is. amelyek e tárgykörben az elmúlt években szü
lettek. mint például Géczi János.36Mikonya György 37 Szabolcs Éva. Kaska Gabriella és 
Nagy Mária.38 Pukánszky Béla,39 Kéri Katalin40 egyes munkái, illetve képkutatásokon 
alapuló doktori kutatások, például Endrödy-Nagy Orsolya reneszánsz gyermekábrázolá
sokról írt értekezése ’1 és tanulmányai,42 Somogyvári Lajos.43 Darvai Tibor*4 sajtófotó-ku
tatásai, Molnár-Kovács Zsófia tankönyvi illusztrációkat45 is vizsgálat alá vonó munkája, 
vagy Iámba Renátó festmény-elemzései.45 Ezek a kutatások utat nyitnak az olyan szak
dolgozati kutatómunkának is, amelyekből később nagyobb lélegzetű, tudományos igényű 
vizsgálódások bontakozhatnak ki, mint például Mucsiné Isaszegi Irina esetében47

A GYERMEKKOR-TÖRTÉNET KÉPI FORRÁSAI

AZ EDDIGI FŐBB KUTATÓI TÖREKVÉSEK ÉS EREDMÉNYEK

Az elmúlt években világszerte, így hazánkban is több erőfeszítés történt a kutatók 
részéről a neveléstörténet és a történettudomány fontos érintkezési területét jelentő 
gyermekkor-történet eddigi kutatási eredményeinek, ezeken belül a kutatások képi 
forrásainak feltárása, számbavétele, katalogizálása, elemzése vonatkozásában. Morei, 
a francia kutató már 20 évvel ezelőtt közzétett egy jelentős tanulmányt arról, hogy 
milyen fontosabb eredményei voltak addig és lehetnek még a gyermekkor-történet ké
pekre (is) alapozott feltárásának,48 és újabban is sok ezzel kapcsolatos, átfogó áttekintés 
született49 A tématerület iránti érdeklődést jelzik azok az előadások5" és kiállítások is, 
amelyek középpontjában a gyermeki élet, a gyermekkultúra, a szakrális vagy világi 
témájú gyermekábrázolások képi bemutatása áll, illetve a képelemzés módszertanának 
kidolgozásához írott müvek, és az ezzel kapcsolatosan rendezett konferenciák. Különö
sen fontosak azok a gyűjteményes kötetek, amelyek egy-egy nagy múzeum kiadványa
ként láttak napvilágot, mint például a New Yorkban található Metropolitan Múzeum 
Metropolitan Children című kötete,51 amelyben az intézményben fellelhető, gyermek
kortörténeti szempontból fontos műalkotásait mutatták be: festményeket, grafikákat. 
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szobrokat, kerámiákat, sok más mellett olyan művészektől, mint Picasso, Manet vagy 
Rubens. Hasonló vállalkozás volt a Berlini Múzeum képanyagából von Gersdorff á\Xa\ 
szerkesztett Kinderbildnisse aus vier Jahrtausenden című kötet.52 1994-ben Párizsban, 
a Bibliothèque Nationale-ban rendeztek olyan, a gyermekkor-történet ott fellelhető for
rásait bemutató kiállítást, amelynek nyomán kötet is született.53 Megjelentek továbbá 
olyan fontos, nemzetközi érdeklődést kiváltó müvek, mint például a Children in Chine
se Art című kötet,5'1 amely hét, gazdagon illusztrált esszében dolgozza fel a címben sze
replő témát, a kínai művészet történetében fellelhető gycrmckábrázolások jellemzőit. 
Útmutató kötet volt Durantini The Child in Seventeenth-Century Dutch Painting című 
munkája is.55 Az utóbbi időszakban több olyan, a világhálón elérhető, témacsoportok
ba rendezett képgyűjtemény is tanulmányozható, mint például a francia L’Enfance au 
Moyen Âge című oldal.56

Magyarországon a tématerülettel kapcsolatosan úttörőnek tarthatjuk a történész Pé
ter Katalin törekvéseit? valamint az újabb években Deáky Zita58 néprajztudományi 
közelítéseit, illetve neveléstörténészeink közül a gyermekkortörténetének feldolgozá
sához képi forrásokat is bőven felhasználó, tanulmányunkban már Pukánszky
Béla, Németh András. Szabolcs Éva. Kéri Katalin. Mikonya György. Endrödy-Nagy 
Orsolya, Géczi János. Somogyvári Lajos. Iámba Renátó és mások munkáit. A hazai 
neveléstudományi doktori iskolák keretében évek óta működik neveléstörténeti képku
tatással foglalkozó műhely (ELTE PPK) illetve mikrocsoport (PTE BTK). A gyermek
kor-történeti képkutatásokkal kapcsolatos egyik legújabb és legfontosabb publikáció a 
Gyermekkortörténet című elektronikus folyóirat 2017/1. száma, amely az ELTE kutató
inak lapja.59 Gyermekkortörténeti képkutatással is foglalkozik a PTE KPVK-n néhány 
éve Bús Imre vezetésével alakult Gyermekkultúra Kutatócsoport.

A KÉPI FORRÁSOK CSOPORTJAI ÉS TEMATIKÁJA

A gyermekkortörténet szempontjából (hasonlóan a történettudomány és a neveléstör
ténet tágabb tudományterületéhez) minden képi ábrázolás forrásként használható, füg
getlenül a műfajától, az alkotás technikájától, keletkezési idejétől, gazdasági/cszmci 
értékétől. így fontos kútfők lehetnek a művészeti alkotások: a festmények, grafikák, 
fogadalmi táblák, miniatúrák, metszetek, reliefek, szobrok, továbbá a könyv- és saj
tó-illusztrációk, a személyes (családi) fotók és sajtófotók, a plakátok, az aprónyom
tatványok, a karikatúrák és természetesen a diafilmck és a mozgóképek. Az elemzés 
során számos olyan, szükebb-tágabb értelemben körvonalazott tématerületet alkotha
tunk, amelyek segíthetnek a források elemzésében. Ilyenek például a következők: a 
gyermekvárás és gyermekszületés,60 a gyermek szoptatása, etetése. A vallásos tárgyú 
műalkotásokon jellemző és gyakori a gyermek Jézus ábrázolása, gyakran a Szűzanyá
val együtt (Jézus születése, Jézus szoptatása stb ). Több olyan külföldi tanulmány, kiál
lítás és könyv keletkezett az elmúlt években, amelyek ezt a témát mutatják be.61 Számos 
képi ábrázolás maradt fenn továbbá a szülő-gyermek-, tanár-diák-, gyermek-gyermek 
kapcsolatokról. Gazdag anyag a gyermekjátékokról és az iskolai (tantermi, kollégiumi) 
és családi nevelési-oktatási szituációkról készült alkotások együttese. Külön, jelentős 
forráscsoportot alkot a diákegyenruhák, a gyerekruha-viseletek ábrázolása. Különösen 
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a 19-20. század forrásanyagában jól elkülöníthető tematikus csoportot alkot továbbá 
a fegyelmezés, a gyermekbántalmazás bemutatását adó képanyag. Szintén sok forrás 
segítségével kutatható a beteg gyermek és a halott gyermek ábrázolása. Ez utóbbi té
materület képanyaga különösen jól feltárt például a spanyolországi szakirodalomban.62

EGY PÉLDA: KÉPKUTATÁS AT 1950-ES ÉVEK GYERMEKKOR-TÖRTÉNETÉRŐL

E tanulmány szerzője ikonográfiái kutatásait évekkel ezelőtt egy, az 1950-cs évek 
gyermek- nő- és tankönyvtörténetének részleteit feltáró, tágabb kutatás keretei között 
kezdte. Ennek a mikro-kutatásnak a lényege az volt, hogy az évtized egyik promi
nens, a hazai (inkább városi) nőtársadalom heti képes magazinja, a Nők Lapja címol
dalain 1950-1959 között található, gyermekeket (is) ábrázoló fotók és rajzok kerültek 
elemzésre, kiegészítve és pontosítva így az írott kútfők tartalmából kibontható infor
mációkat.

Ehhez a sajtófotó-elemzéshez háttértudásként felhasználtuk egyrészt a korszakkal 
kapcsolatos történelmi, politikai, gazdasági és neveléstörténeti, gyermek-kortörténeti

Nők Lapja cimlapkép, 1950. április 1.
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Nők Lapja cimlapkép, 1950. szeptember 21.

ismereteinket, másrészt - a kutatás módszertani alapjainak kidolgozásához - a képi 
közlési mód vizsgálatánál szokásos számos szempontot és eljárást is áttekintettünk, az 
elemzés során leginkább Szilágyi Gábor szempontrendszerét használtuk. A címlapok 
értelmezéséhez (korlátozottan) a. Nők Lapja belső tartalmát is vizsgáltuk, továbbá tá
maszkodtunk egy korábbi, az 1950-cs évek magyarországi gyermekképéröl folytatott 
(írott és képi forrásokon nyugvó) kutatásomra.

I. A Nők Lapja címlapképeivel kapcsolatos egyik kiemelt szempontunk volt magá
nak az ábrázolt gyermeknek (gyermekeknek) a megjelenítése. Valamennyi, gyermekiek) 
képével nyomtatott címlap esetében vizsgáltuk eszerint, hogy az ábrázolt gyermekiek)

- milyen korcsoportba
tartozók

- milyen neműek
- hányán vannak
- kikkel láthatók együtt
- mekkora helyet foglalnak cl a címlapon (milyen a terkitöltés).
II. Külön vizsgálódási szempontként emeltük ki. hogy az ábrázolt gyermekek mivel 

foglalkoznak, milyen tevékenységek közepette láthatóak. Ezt egészítette ki az a szem
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pont, hogy milyen környezetben (milyen háttér előtt) szerepelnek a fotón vagy rajzon 
(plakáton). Azaz fontosnak tartottuk az észlelésben jelentkező és az észlelést irányí
tó kulturális kódok minél mélyebb szintű feltárása, hiszen ezek nagyban segíthetik a 
felismerést, az azonosítást, az ábrázolt hely, idő. esemény, tevékenység értelmezését, 
magának a címlapkép témájának a meghatározását.
III. Feltártuk és számba vettük a képeken jelenlévő szimbólumokat, ezek változását az 
évtized során, amelyek alátámasztották azok funkciójának árnyaltabb megértését, a kó
dolt fotók üzenetének biztonságosabb megfejtését. A címlapképck funkciójával kapcsola
tosan Szilágyi Gábor kétféle csoportosítását vettük iránymutatónak. Eszerint a sajtófotó 
hármas funkciója „1. Rögzíteni a tényeket (az információt), mesterséges memória-tárat 
alkotni, amely mentesít a felidézés erőfeszítésétől; 2. továbbítani az információt olyan, 
az emlékezet számára megragadható formában (kép), mely segíti az információ emléke
zetbe vésését; 3. alakítani az információt, hogy a kívánt tartalommal kerüljön a kép az 
emlékezetbe.”63 E szempontok közül főként a 3. állt figyelmünk középpontjában.

Más megközelítésben (a szerkesztési koncepciót, a sajtófotók lapban való elhelyezé
sét, térkitöltését illetően) érdemes még azt a kérdést is feltenni, hogy az adott (címlap) 
kép illusztratív vagy informatív funkciót tölt-e be; kutatásunk során igyekeztünk erre

Nők Lapja cimlapkép, 1950. november 23.
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Nők Lapja cimlapkép, 1951. december 13.

is figyelni, mindvégig szem előtt tartva, hogy a címlapkép különös és sajátos fajtája a 
sajtófotóknak, kiválasztása megkülönböztetett értékét jelzi.
IV. A címlapkép jelentésének kibontása elképzelhetetlen a képi közlés mellett álló szö
vegek (nyelvi elemek) számbavétele és elemzése nélkül. így vizsgálódásunkban vala
mennyi cimlapkép esetén kigyűjtöttük cs évenkénti bontásban csoportosítottuk a képen 
szereplő címeket, idézeteket, jelmondatokat, magyarázatokat, illetve a szöveg nélkül 
megjelent fotókat külön is számba vettük. Bár a sajtófotóhoz kapcsolt szöveg szerepe 
általában az. hogy a képi közlést megismételje, megerősítse, vizsgálódásaink során szá
mos esetben volt megfigyelhető az a jelenség, hogy a címlapfotón elhelyezett szöveg új 
jelentést vezetett be (mely a képi közlésből önmagában nem vagy nem feltétlenül kö
vetkezett) illetve, hogy a szöveg magát a képi üzenetet átértelmezte, kiegészítette. így 
tehát ennek az elemzési szempontnak a beemelése különösen hasznosnak és fontosnak 
bizonyult.

V. Fenti szempontok mellett lényeges vizsgálódási iránynak tekintettük volt a fény
kép észleléséhez, értékeléséhez kapcsolható konnotációs eljárásokat. Ezek egyfajta 
megközelítés szerint az alábbiak: I. A trükk, amely „...a fénykép valósághűségét hasz-
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Nők Lapja címlapkép, 1956. augusztus 30

nálja ki, és dénotait jelentésként tudatosít erőteljesen konnotált jelentéstartalmat”; 2. A 
beállítás, mely nem csupán fényképészeti eljárás, hanem „...jelcntésbcli funkciója van”; 
3. A tárgy, amely „...elhelyezésének és beállításának különleges súlya van, mert a kon
notált jelentés a lefényképezett tárgy értelmezése alapján születik”; 4. A fotogénia, „... 
melynek lényege, hogy a konnotált jelentés magában a megszépített képben van”; 5. Az 
csztétizmus, amikor is ..a sajtófotó művészi szándékból születik”; 6. mondattan, amikor 
„...a konnotációs folyamat nem az egyes képek (szegmentum), hanem az egész sorozat 
(szupraszegmentum) szintjén látszódik”.64

Természetesen a fénykép konnotálásának egyéb lehetőségei is vannak, úgymint a 
gondolati síkon lejátszódó konnotálás vagy (harmadik kategóriaként) azok az ideológi
ai vagy erkölcsi indítékú konnotálások, amelyek az 1950-es évek vizsgált címlapképei 
esetében jelentős mértékben jelen voltak, ezért vizsgálatuk különösen indokolt.

VI. Végül összegyűjtöttük a vizsgált forrásanyag esetében azokat az információkat 
is. amelyek a címlapokon közölt sajtófotók és rajzok vonatkozásában a kép eredetét ille
tően megállapíthatók voltak. A Nők Lapja címlapképcinck túlnyomó részét az 1950-cs 
években az újság munkatársai (különösen P. Szádvári Éva és Nádor Ilona) készítették,
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Nők Lapja címlapkép, 1957. április 8.

illetve a Magyar Fotó, majd az MTI hírügynökségétől számlázták, így feltételezhető, 
hogy kiválasztásukat és feldolgozásukat a lap szerkesztési koncepciója irányította. A fény
kép keletkezésének ideje és helyszíne csak ritka esetben került közlésre a címlapokon, 
technikai jellegű szöveges utalásokkal pedig a vizsgált korszakban csak elvétve talál
kozhatunk.

Mikro-kutatásunk eredményeit összefoglalva megállapíthatjuk, hogy ez a korabeli 
képes magazin hű tükre - akár úgy is fogalmazhatunk, hogy pontos barométere - volt 
a korszak politikai-gazdasági változásainak, a társadalom átalakulásának. Jól nyomon 
követhető, hogy míg 1950-53 között a gyermekeket ábrázoló címlapokon (is) - hason
lóan a korabeli plakátokhoz, könvv-illusztrációkhoz, egyéb sajtótermékek képanyagához 
- a képi és a nyelvi közlést illetően eluralkodott az ideológiai, politikai mondanivaló: 
a Szovjetunió és Sztálin dicsőítése, a békeharc és a békekölcsön-jegyzés fontossága, a 
szocialista tábor országainak ..mérhetetlen” fejlődése és a kapitalista országok (gyer
mekeinek) nyomora, boldogtalansága. A gyermekek ezekben az években a legtöbb 
esetben nem saját élethelyzeteikben, nem gyermeki tevékenységek közepette láthatóak 
a Nők Lapja cím- és bcloldalain, hanem mint a politikai propaganda jól táplált, jól fé
sült, távolba (a ..boldog jövőbe”) vetett szemű, puttó-szerű alakjai. Mindezt megerősítik

250



Nők Lapja cimlapkép, 1957. július 4.

a jelszó-szerű, gyakran címlapon alkalmazott ideológiai felhívások illetve a gyakran 
..háttérként" szolgáló ..légüres tér”. Az 1950-es évek elején a képeken látható szimbó
lumok jelentős része „mozgalmi” jelkép, például katonai és úttörő-egyenruha, úttö
rőnyakkendő, békcgalamb, zászló, pártvezérek arcképei, épülő gyár, vízierőmű, béke
kölcsön-kötvény, Kreml, ötágú csillag stb.

1953-tól, Nagy Imre első miniszterelnökségétől kezdve - tükrözve a mindennapi élet 
területeinek megváltozását, az életszínvonal emelésére indított intézkedéseket - a Nők 
Lapja cím- és bcloldalain a gycrmckábrázolás is változott. A gyermekek ettől kezdve 
életszerű, mindennapi helyzetekben láthatók többnyire, érzékelhetően ritkultak a moz
galmi szimbólumok, valós háttérrel ábrázolt ..hús-vér” gyerekek kerültek a címoldalak
ra. Ugyanakkor jól láthatóan növekedett a gyermekvállalásra ösztönző fotók, szöveges 
közlések aránya. 1953-54-ben a problémák szabadabb felvetése, napi kérdések valós 
..megbeszélése” (például az árubeszerzés vagy a gyermek nevelés vonatkozásában) a 
Nők Ixtpja oldalain is a korábbinál jelentősebb helyet kapott. Ennek egyik érdekes - a 
későbbi években is fellelhető - példája a lapban a gyermekekkel kapcsolatos (Kaján 
Tibor-félc) karikatúrák sorozatos megjelenése. A politikai-ideológiai szorítás lazulását 
jelzi ebben az időben, hogy a társadalom a felmerülő problémákon, visszásságokon mer
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Nők Lapja cimlapkép, 1958. május 1.

(nyíltan!) nevetni, illetve az embert, a gyermeket valós (nem átpolitizált) környezetében 
meri ábrázolni.

Az 1955-ös, újabb politikai fordulatot követően aztán mindennek jórészt vége sza
kadt az általunk a vizsgált címlapfotók esetében, ismét előtérbe kerültek a légüres térben 
pufók arccal mosolygó, ideológiai tartalmú szövegaláírással megtámasztott", pózoló, 
passzív gyerekek és a mozgalmi szimbólumok. 1956-ban. az SZKP XX. kongresszusa 
után a Nők Lapja címoldalain újra egyre több életszerű kép látható, és ez a jelenség az 
1956-os forradalmat követően sem változik meg. Amikor 1957-ben a magazin újraindult, 
szinte nyomát sem láthatjuk direkt politikai üzeneteknek, a forradalmi események és 
megtorlások fclcmlcgctésénck. Éppen ellenkezőleg: minthae lap szerkesztői (is) kínosan 
kerülték volna a politizálást, sokkal inkább a „vidám hétköznapok” képei kaptak helyet a 
fő- és a bel-oldalakon is. Az akkori magyar történelemben járatlan szemlélő számára - ha 
pusztán a Nők Lapja korabeli példányait forgatná - a forradalmi események és utóéletük 
csupán kis „morzsák” erejéig volnának rekonstruálhatók.

1958-59-ben is leginkább az volt jellemző a gyermekábrázolások vonatkozásában, 
hogy a játékkal, „munkálkodással” foglalkozó gyerekek valóságos, életszerű helyze
tekben, elenyésző számú mozgalmi szimbólum vagy ideológiai utalás „társaságában” 
láthatók az általunk vizsgált női képeslap cím- és belső oldalain. Bár nem állíthatjuk, 
hogy a szépen öltözött, nagyon boldog gyermekek rendszeres (tulajdonképpen az egész
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Nők Lapja címlapkép, 1958. július 3.

ötvenes évtizedben tapasztalható) megjelenítése önmagában nem hordoz politikai üze
netet- a boldog szocialista korszak, a szép élettel kecsegtető kommunista jövő üzenetét 
-, de az biztonsággal megállapítható a szisztematikus képelemzések alapján, hogy poli
tikai kurzusváltástól, ideológiai vezetéstől, gazdasági céloktól és külpolitikai helyzettől 
is függő volt az, hogy maga a gyermekkép és - ehhez szorosan kapcsolódva - a gyer
mekábrázolás hogyan változott.

Összegzésként tehát elmondható, hogy egészében nem beszélhetünk „a hazai 50-es 
évek gyermekképéről”, hiszen az ezen, politikai értelemben véve nagyon is színes és 
mozgalmas időszakon belül is évről-évrc, kormányváltásról kormányváltásra mindig 
(kevéssé vagy jobban) módosult. Jóllehet, a gyermekvállalásra való buzdítás, a gyer
mekek boldogságát biztosító szocialista társadalomnak a mcgtcrcmtésc/mcgcrősítésc 
mindvégig cél volt ebben az időszakban, világosan tükröződik már az eddig lefolyta
tott (részleges szöveg-elemzésekkel is kiegészített) ikonográfiái vizsgálatokból, hogy 
milyen sok - néha alig érzékelhetően finom és halk - hangsúlyeltolódás ment végbe a 
gyermekek megítélését, a gyermeket politikai érdekek kifejezéséhez felhasználó célo
kat illetően.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a kutatásaink eddig feltárt eredményei korántsem 
képviselik, nem is reprezentálhatják a téma egészét. Számos újabb, a korabeli sajtó
termékekre, írott forrásokra (például törvények, tankönyvek, gyermekkönyvek, nap
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lók, levelek, oktatási intézmények dokumentumai stb.), képi anyagokra (plakátok, 
képzőművészeti alkotások, filmek és egyebek), sőt, az oral history ma még (utoljára!) 
feltárható adataira támaszkodó kutatás szükséges ahhoz, hogy a gyermek-kép és gyer
mek-felfogás vonatkozásában pontosabban és részletgazdagabb formában bontakozzon 
ki előttünk az 1950-cs évek története, az akkori magyar társadalom tagjainak gondol
kodásmódja. Mindez azért is fontos lenne, mert az átpolitizált címlapképck, filmek 
vagy plakátok, versek és újságcikkek, a korabeli politikai szólamok és beszédek sem 
feledtethetik azt, hogy a legtöbb gyermek az akkori Magyarországon is várt és szere
tett lény volt, akinek képét a felnőttek szívesen látták az újságokban és másutt, és akik 
éppen gyermeki mivoltuknál fogva évtizedekkel ezelőtt is „alkalmasak” voltak arra, 
hogy imádott és féltett lényükkel politikai üzeneteket nyomatékosítsanak. A lefolytatott 
mikro-kutatásunk ezért nem csupán a korszak társadalmának gyermekszemléletéhez, 
hanem a korabeli pártideológia és propaganda működéséhez is nyújthat adalékokat, és 
a reményeink szerint vázlatosságában is módszertani segítséget ad az eljövendő gyer- 
mekkortörténeti-ikonográfiai vizsgálódásokhoz.

ÖSSZEGZŐ GONDOLA TOK

A gyermekábrázolások - miként azt a Budapesti Történeti Múzeumban 2016. október 
12. és 2017. február 19. között rendezett Gyerek/kor/kép Gyermek a magyar kép
zőművészetben című, tematikáját és a kiállított alkotások műfaját, keletkezési korát te
kintve is sokszínű, gazdag kiállítási anyag is mutatja65 - a történelem során nagyon 
sok különböző témát jelenítettek meg. Ezek összegyűjtésével, tematikus csoportokba 
rendezésével, szakszerű és sokrétű elemzésével az eddiginél árnyaltabb ismereteket 
szerezhetünk a gyermekkor történetéről, tágabban különböző korok és földrajzi terüle
tek gyermek-, ember- és világképéről, hétköznapi életéről, nevelési szokásairól. A képi 
források neveléstörténeti kutatásokba történő bevonása azonban nem csak amiatt lehet 
fontos, mert kiegészíthetik, pontosíthatják az írott források tartalmát, hanem amiatt 
is, mert komplex elemzésükkel máshogyan nem megalkotható narratívákat kapunk a 
múltról. Ugyanakkor fontos az, amit Afore/ megállapít tanulmányában: nem elfogadha
tó, ha a keletkezési idö(szak) megjelölése és elemzés nélkül, tudományos igénnyel írott 
történeti munkák egyszerű illusztrációjaként használjuk a kép forrásokat. A francia 
kutató kiemelte, hogy ez az írott kútfők esetében elképzelhetetlen, és ugyanezt kell 
követnünk az ikonografikus emlékek esetében is.66 Szerinte a történeti képelemzésnél 
számos olyan szempontot kell figyelembe venni, ami napjaink kutatója számára nem 
mindig könnyű: milyen körülmények között született az adott kép, milyen kívánságai 
voltak a mecénásoknak, hogyan és milyen kódokat (szimbólumokat) használtak a mű 
születésének időszakában, milyen helye, funkciója volt a képnek az adott kor tárgyai 
és szokásai között.6' A képi források történeti kutatásokban való felhasználása tehát 
nagy körültekintést, kiforrott módszertant kíván, egészen egyértelmű, hogy a legtöbb 
mű esetében nem lehet leegyszerűsített felhasználással élni. Fontos az is, amire egy 
tanulmányában Dorléac utalt: a múlt kutatójaként hiba azt feltételezni, hogy a művé
szet hűen visszatükrözi a társadalmat, és hogy ugyanolyan ritmus szerint működik, 
mint az.68 Morei művészettörténészeket, különösen DeJonghot idézve kifejtette, hogy a 
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kcpi ábrázolásoknak sokszor olyan, kultúrantropológiai értelemben vett jelentésük van, 
amihez fontos, hogy a történész otthonosan mozogjon a vizsgált korszakban. Példa
ként a 17. századi németalföldi zsáncr-fcstészctct említi, utalva arra, hogy az egyszerű, 
hétköznapinak látszó életképek gyakran erkölcsi tanítások, közmondások ábrázolására 
születtek,69 és ezt mai szemmel, előtanulmányok nélkül már aligha fejthetjük meg. Az 
ikonográfiái források tehát a gyermekkor-történet kutatása során is csak az írott kútfők 
tartalmának segítségével, azokkal összevetve, ütköztetve, a korszak és helyszín, (ha 
beazonosítható) az alkotó életútjának ismeretében és még további információk össze
gyűjtése után járulhatnak hozzá a múlt pontosabb megismeréséhez és megértéséhez, és 
csak akutató(k) kellő előismeretei és jól megválasztott módszertan segítségével tudnak 
hitelt érdemlően tanúskodni a régi korokról.
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KATALIN KÉRI

PICTORIAL SOURCES OF THE HISTORY OF CHILDHOOD

ABSTRACT

There were many endeavours on behalf of researchers worldwide, including Hungary, in the past few 
years to explore, enumerate, categorize, thematise and analyse the pictorial sources of the history of 
childhood. Publications, lectures and exhibitions focusing on child-life, children's culture, family and 
school education, as well as on child representations in religious and profane pictures signal this process, 
and there were publications and conferences on the elaboration of the methodology of analysing such 
pictures too. My lecture gives a short review of the foreign and Hungarian endeavours and their results in 
the field of picture research related to the history of education and childhood.

This review touches on the question what kind of sources may serve as the basis of picture research 
and points out that in relation to the history of childhood (likewise with history and the wider scientific 
field of educational history) we might consider every pictorial representation as a source regardless of its 
genre, technique, time of creation, and artistic or economic value. Artworks provide important informa
tion, e.g. paintings, drawings, etchings, sculptures, as well as book and magazine illustrations, personal 
(family) photos and press images, posters, various small-size prints and of course slide strips and movies, 
f inally, my lecture points out certain thematic junctions that become pulpable during researching picto
rial sources. These thematic fields are illustrated with actual pictures selected from the amazingly rich 
sources of Hungarian and international history of childhood.
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