
FOGARASI KLÁRA

A GYERMEK (FÉNY)KÉPEI - 
KICSI FELNŐTTEK A NÉPI KULTÚRÁBAN

A fotográfia feltalálásától, a fotótörténet kezdeteitől megkülönböztetett figyelem irá
nyult a gyermekekre. A fényképezés minden ágában: a fotóművészet, a szolgáltató 
fényképészet, az amatőr-, és a tudományos fotózás területén egyaránt nagy és emléke
zetes korszakok, kiemelkedő tehetségű alkotók munkái jelzik ezt az érdeklődést. A fo
tóművészeiben legjelentősebb az angol Charles Lutwidge Dodgson, vagy ahogy ismertté 
vált: Lewis Caroil. az Alice csodaországban című könyv szerzője (mellesleg az oxfordi 
egyetem matematika professzora), aki 1856-tól 25 éven át készített emlékezetes gyer
mekfelvételeket.1 A portréfotográfia hosszú időn át, az 1920-as évekig, vezető szerepet 
játszott a fotóművészet történetében, - s ezen belül nem kis részt képviselnek a gyerme
kekről készült fotók. A viktoriánus korszakban a gyermek a tisztaság és az egyszerűség 
jelképe volt, a gyermekkor pedig „az ártatlanság ideje”2 A szolgáltató fényképészetben 
ugyanekkor volt szokásban a - ma már viszolygással szemlélt - halott gyermekkel való 
közös kép készíttetése, nem csak Angliában, de pl. Spanyolországban is.3 A család szá
mára ezek a képek őrizték meg az elhunyt kicsi szeretteik képmását, tehát becses doku
mentumként őrizték a továbbiakban a családi fényképalbumokban.

A 19. század második, és a 20. század első felében az esemény- és riportfotózás mű
velői. Jacob A. Riis és Lewis Wickes Hine amerikai szociofotósok kerültek megrázó ere
jű, a szegénységben, nyomorban élő gyermekek életét bemutató képeikkel a társadalmi 
érdeklődés és figyelem középpontjába. Riis újságíró-riporter, rendőrségi tudósító volt, 
aki New York nyomornegyedének szegényeit fotózva felismerte, a képek sokkal erő
teljesebb hatás kiváltására képesek, mint az írás. (Művei többek között A szegénység 
gyermekei - The Children of the Poor címmel jelentek meg)4 Lewis Hinc szociológus 
a Nemzetközi Gyermekmunka Bizottság munkatársaként 1908-tól tíz éven át készített 
felvételeket gyárakban, bányákban nehéz körülmények között dolgozó gyermekekről 
és szegénységben élő családok életéről. Az újságokban, képes magazinokban megjele
nő drámai felvételek a gyermekmunka elleni kampányban döntő bizonyítékként szol
gáltak, általuk sikerült elérni, hogy a gyermekmunka korlátozását biztosító törvény 
megszülessen. A társadalom kitaszítottjait, a nélkülözésben tengődő gyermekek életét 
bemutató korabeli „dokumentumok”, riportfotók ma az egyetemes fotóművészet kor
szakos jelentőségű alkotásai.

Nagyhatású, emlékezetes szociofotó a magyar fotótörténetben Kálmán Kata kenye
ret majszoló gyermek portréja, amely 1931-ben készült. A 4 éves kisfiúnak, akit a kép 
ábrázol - a nevét is tudjuk: Varga Lacinak hívták, és ncmsokkal a kép készítése után cl
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hunyt.5 Fcnykcpc napjainkig felbukkan az éhezés, kiszolgáltatottság elleni kampányok 
során, hiszen a portré megrendítő ereje, együttérzést kiváltó, érzelmeket mozgósító vol
ta azonnali segítésre sarkallja, készteti a kép nézőjét.

Az itt következő felvételek egyrészt tudományos falók: hazai néprajzi dokumentum 
felvételek, másrészt fotóművészek által készített képek. A Néprajzi Múzeum 400 000 
db-os Fényképgyűjteményének magyar anyagából válogattam, amely 95 %-ban - mivel 
történeti fotóanyag, keletkezésük a színes fotózás feltalálása előtti időkből való - feke
te-fehér felvételekből áll. A képek az alkalmazott fotográfia termékei, amelyek a 19. sz. 
végén, 20. sz. elején a szerveződő-intézményesülő néprajztudomány írásban megjelenő 
gyűjtéseit képi anyagokkal igyekeztek kiegészíteni és szolgálni - a korabeli tudomá
nyos felfogásnak megfelelően (tehát illusztrációs célokat szolgáltak). A szerzők a felvé
teleken a gy ermekélet egy-egy jellegzetes mozzanatát örökítették meg.

A konferencia szempontrendszeréhez igazodva a képek tematikája volt a válogatás 
fő szempontja, az időbeliség, és a földrajzi tényezők csak ezt követően. Olyan felvéte
leket választottam, amelyek az ipari forradalom előtti „régi világ" gyermekeinek éle
teseményeit mutatják: hiszen ezek hosszú időn át jellemezték hétköznapjaikat és ünne
peiket. (Kiegészítésként rögtön hozzá kell tenni, bizonyos mozzanatok megléte vagy 
megszűnése mindig helyspecifikus, a hagvományőrzőbb vidékeken, mint Erdélyben 
vagy a peremvidéken, sokkal hosszabb ideig őrződött meg a folklór és a tárgyi kultúra: 
a viseletck. a szokások, vagy ezek részelemei.) Napjainkban a vizuális források megíté
lése, forrásértéke és használata, a róla való gondolkodás teljesen megváltozott, és a képi 
fordulatot követően jónéhány elmélet és irányzat ismeretes, amely az adott kultúrát ku
tatók dokumentációs technikáira, megfigyeléseinek hitelességére igyekszik a figyelmet 
irányítani. Döntő jelentőségű a felvételt készítő személye, hiszen mást lát meg, mást tart 
fontosnak, és rögzít egy helyi közösséghez tartozó tanító, aki amatőr fényképész, s mást 
egy fotóriporter, és megint mást a néprajzos, antropológus. Azt is mindenképpen tud
nunk kell, hogy az adott (rögzített) esemény valóságosan történő vagy rekonstrukciós 
változat volt-e; s mely időszak terméke. (A gyöngyösbokréta-mozgalom idején számta
lan olyan felvételt készítettek, amely pusztán a fotós instrukcióit követve készült, s nem 
a hitelességet tartották elsődlegesnek. Itt a népinek vélt látványelemek egy képre zsúfolá
sa, vagy egy népszínműszerű jelenet beállítása történt.)

KICSI FELNŐTTEK A NÉPI KULTÚRÁBAN

A vidéki, falusi környezetben élő gyermekek - miután szüleik nagy részt földműve
lésből. vagy iparosként éltek (esetleg kiegészítő keresetként mindkettőből), a paraszti 
társadalom tagjai voltak. A korabeli felfogás szerint a többi osztályhoz, réteghez viszo
nyítva elkülönülten, mintegy önálló társadalomként éltek az állami, nemzeti keretezést! 
társadalom egészében. A módos parasztok, és a proletár helyzetben élő mezőgazdasá
gi munkások kívül estek a szó szoros értelmében vett parasztságon, az etnográfusok 
azonban ezeket a rétegeket is beleértették a paraszttársadalom kategóriájába, s eszerint 
parasztok azok voltak, akik „sajátságos népi kultúrával éltek.”6

Az itt élők társadalmának fő jellemzője a közösségi jelleg volt: a közösségi szer
veződés, és az egyének közösségi gondolkodásmódja. Életüket a kölcsönös függés és
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Kisfiú falovacskás fogattal játszik Hollókő (Nógmd vm.) Palotay Gertrud felvétele, 1930

az elet minden területére kiható társadalmi együttműködés jellemezte. Ez pedig úgy
tudott gördülékenyen. konfliktusmentesen működni, hogy íratlan szabályok határozták 
meg az egyének minden lépését: nemre, életkorra, társadalmi statusra és jogállásra, 
hétköznapi és ünnepi pillanatokra lebontva. A normák megsértését a közösség szigo
rúan szankcionálta, ezért a szülök gyermekeiket születésüktől kezdve a normák betar
tására nevelték. Itt a társadalom tagjai munkateljesítményük alapján rangsorolódtak 
- a gyermekek így alárendelt helyzetűek voltak: elsősorban az atyai hatalom és az ő 
fegyelmezése alatt álltak. Mindegyiküket többnyire „testi és lelki erejének megfelelő’’ 
munkára fogták. Alvás, étkezés, tartózkodás szempontjából nem rendelkeztek állandó 
és önálló helyekkel. Komolyabb munkákat csak tizenéves koruk közepén bíztak rájuk.'

ÖLTÖZET- HAJVISELET

A gyermekek ruhája - fiúknak, lányoknak iskolás korukig egyforma, az un. hosszú 
ing vagy zubbony - mint A falovacskával játszó kisfiún látható.8 Cipőjük legtöbbször 
nem volt, hiszen nyáron mezítláb jártak, télen pedig a házban voltak. A fiúk haját ki
csi koruktól levágták, míg a lányokét növesztették.9 Kisiskolás koruk idején kapták 
meg a felnőttekéhez hasonló ruhadarabokat (mint a Babával játszó sváb kislányok című 
felvételen): a téli hidegben a meleg, vastag berliner kendőt, a hosszú, ráncolt szoknyát, 
kötött harisnyát és cipőt a tehetősebb családoknál. Némi kegyes csalásra azonban szük
ség volt (a kicsik derekáról leesett volna a szoknya) - ezért nekik egybeszabott volt a 
blúzzal - de ugyanúgy nézett ki, mint a nagyoké.10 Sőt, játékbabájuk - akár fadarab
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ra húzott, szalmával kitömött, házi készítésű, akár (a módosabbaknál) készen vásárolt 
kaucsukbaba volt - ö is ugyanolyan öltözetet kapott maradék vagy elhasznált ruhadara
bok felhasználásával, mint amilyet a felnőttek viseltek, az adott helyi szokásnak megfe
lelően. Tájegységenként eltérő formájú főkötőt, anyagú és színű szoknyát. A kislányok 
számára a baba szerepe fontos volt, nem puszta játék, hanem „egyben ideálkép, az 
identifikáció (azonosulás) tárgya'’" - ezért mindig önmagán túlmutató jelentőségű volt.

TEVÉKENYSÉGEK

A hagyományos paraszti társadalomban már a gyermekek első éveit meghatározó já
tékok is kötődtek a felnőttek tevékenységeihez, a mindennapi munkához. A természet 
szolgáltatta anyagokból (kő, ágdarabok, növények, termések), és szüleik, nagvszüleik 
készítette játékokból (fiúknak fából faragott lovacska, kicsi kocsi, eke, gereblye, lá
nyoknak gyúródeszka, sütőlapát, teknő) állt össze az akkori gyermekek tárgyi világa. 
A munkába nevelés, nevelödés, a nemek közötti munkamegosztás így már a játékokkal, 
ezekkel a kicsinyített munkaeszközökkel megkezdődött. A velük való játék pedig foko

Svóí) kislányok babával játszanak - Szülök (Baranya vm.) 
Gönyey Sándor felvétele, é. n.

zatosan gazdagodott, ahogy is
mereteik gyarapodtak (az egyes 
munkafogások, a szerepek is
merete, stb.). amelyet utánzás
sal, megfigyeléssel: „látásból s 
gyakorlatból”12 - közvetlen él
ményekkel sajátítottak cl. Minél 
jobb megfigyelők voltak, annál 
izgalmasabbá vált a játék - s ez 
arra késztette őket, hogy min
dent figyelemmel kísérjenek. 
Ahogy növekedtek, a játékokat 
maguk is elkészítették (levágott 
vesszőn nyargaltak, fűzfa sípot 
csináltak). így egyrészt aktív 
szereplői voltak a játéknak, 
másrészt - a minél tökéletesebb 
hasonlósággal kidolgozott játé
kok helyett - egyszerű és kézre- 
esö tárgyak elegendőek voltak a 
játékhoz, mert képzeletük, fan
táziájuk pótolta, kiegészítette, 
és a kívánt szereplővé lényegi
tette őket. Kreativitásuk így 
anyagismeretükkel és tapaszta
lataikkal együtt fejlődött és tö
kéletesedett. Miután a gyerme
kek napközben és folyamatosan
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Libákat a legelőre hajtó kisfiú Debrecen környéke (Hajdú vm.) Haranghy György felvétele, 1919

Csizmatisztító kislány
Rimóc (Nógrád vnt.) Palotay 

Gertrud felvétele, 1930

a szüleik mellett voltak, akarva-akaratlanul látták és megfigyelhették, mit tesznek, ho
gyan dolgoznak és élnek: a lányok anyjuk mellett, a fiúk a férfiak közelében. Az észre
vétlen „tanulást” lassan fölváltotta a tudatos és irányított tanítgatás. A családi közösség 
elsősorban gazdasági (termelői és fogyasztói) közösség volt - a gyermek munkára fogása 
nem nevelési kérdés, hanem kényszer volt: a jobb megélhetés és jobblét feltétele. így a 
gyermekben igen korán kialakult az erős felelősségérzet, a családhoz tartozás tudata, az 
egymásrautaltság érzése. Minél előbb képes volt önállóan dolgozni, teljes értékű mun
kát végezni - annál előbb válhatott a család (közösség) értékesebb tagjává. A gyermek
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Csiger Bandi ebédet visz 
apjának a mezőre - 
Nyárszó (Kolozs vni.) 

Kresz Mária felvétele, 1941

önállósulása igen korán bekövetkezhetett: kezdetben kisebb, majd nagyobb feladatokat 
kaptak, kistestvért, állatokat bíztak rájuk, nem egyszer életkorukat, erejüket meghaladó 
munkákat is cl kellett végezniük.13 A családon belül, s azon kívül - ebben az életkorban 
már egyre többször kellett a rábízott feladatokat önállóan is végezni, a hétköznapi tudás 
egyre több apró részleteit ismerni, s eközben az általános magatartásformákat elsajátí
tani. Igyekeztek és törekedtek ezeket jól ellátni, bár a dicséretet a szülök szűkén mérték, 
ez nem volt szokásban. Önmaguk számára volt büszkeség és öröm, ha a munkában 
sikerrel jártak. (Csizmatisztitó kislány. Libákat a legelőre hajtó kisfiú című felvételek)

A négy-öt éves fiúk - szomszédos vagy utcabeli társaikkal - szívesen játszottak 
vagy csavarogtak, s jól ismerték a környéket és a határt is, így könnyedén eltaláltak 
bárhová. Környezetüket (utcákat, mezőket, növényeket, bogarakat és állatokat) a ma
guk fogékonysága és tapasztalatai alapján ismerték meg, derítették föl. Kresz Mária 
felvétele (Csiger Bandi ebédet visz apjának a mezőre) valószínűleg azért olyan közked
velt. mert a gyermeknek ezt a biztonságérzetét közvetítik a néző felé. A pöttöm fiúcskát kö
rülölelő tágas határ, szelíd dombokkal, ligetes fákkal, kanyargós úttal - nem félelmetes vagy 
fenyegető környezet, hanem ismerős világ, ezért a fiú derűsen lépdel a számára kijelölt úton.
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Vetés géppel a komnauradalomban - Gödöllő (Pest-PilisSolt-Kiskun vtn.) MFIfelvétele

A gyermekek 12 eves koruk körül - vagy korábban - kerültek cl a szülői háztól: 
ekkor szegődtették el bojtárnak, kanásznak, vagy adták iparosokhoz inasnak a fiú. ill. 
gazdákhoz cselédnek a leánygyermekeiket, így ők eltartották magukat, otthon pedig 
„kevesebb éhes száj maradt.”14

A családos uradalmi cselédeknél ugyanakkor a család minden tagjának munkájára 
szükség volt, mivel a konvenció éppen a létminimumhoz volt elegendő. (Vetés géppel 
ct koronauradalomban.) A ház körül mindig voltak állatok, így - a lányok ugyanúgy, 
mint a fiúk - megszokták közelségüket, az aktuális munkákban részt tudtak venni, még 
ha az nem is mindig volt könnyű. Korán hozzá kellett edződniük a kitartó munkához, 
és mostohább körülményekhez is.

GESZTUSOK MINTAKÖVETÉS

A paraszti társadalom íratlan szabályai - mikor, hogyan kell öltözni, bizonyos felada
tokat végezni, és viselkedni - a legapróbb mozzanatokra, a gesztusokra is kiterjedt. Az 
egyes tevékenységek közben készített riportképek - pillanatfelvételek - ezeknek a fo
lyamatoknak a dokumentumai a mindennapi életben. A Mosás a patakban című felvé
telen pl. noha az arcokat nem látjuk, anya és lánya összetartozását a testtartásuk mégis 
jelzi (a kislány odafordulása, türelmes várakozása); az anya sietős mozdulatai - szinte 
filmszerű a jelenet. Szöllösy Kálmán fotóművész képe minden szempontból mestermű: 
a fehér vásznon átszürödö, s a víztükör felületén megcsillanó fények, a fény-árnyék
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Mosás a patakban - Csömör (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 
Szöllösy Kálmán fotóművész felvétele 1939

játéka, az anyagszerűség (a vízből kiálló földkupacon, a ráncolt szoknyákon), az átlós 
kompozíció (amely ennek a fotótörténeti korszaknak, a magyaros stílusnak a jellemző
je) - mind az egyidejű jelenlét illúzióját adják a néző számára.

A kisfiát virágozásra tanító fazekas című felvételen annak a fontos pillanatnak a meg
örökítését választotta a fényképész, amikor a bemutatáson, magyarázatokon túljutva, 
a gyermek az önálló munka első mozdulatait végzi, még szülői felügyelet mellett. De 
nemcsak bíztató tekintettel kíséri a munkát, hanem éppen egy lényeges figyelmezte
téssel is - erre utal felemelt mutatóujja. (Ennek a gesztusnak nagy szakirodalma van a 
fotóelméleti írások között.)

Az apjával, nagyapjával útnak indult fiúgyerek nemcsak ügyességét bizonyíthat
ta, amikor nagy igyekezettel a tölcsérbe merte a forrásból a vizet, hanem - miközben 
együtt a forrásig szekereztek - a vidékkel és a falu lakóival is ismerkedett. A teli kor
sókkal járták az utcákat, vitték a friss vizet - ez pedig alkalom volt arra, hogy saját 
tapasztalatokat, élményeket szerezzen, amelyet a szülők elbeszélései kiegészítettek. 
(Édesapjának segítő, korsókba borvizet töltő kisfiú című felvételen).

A saját műhelyükben, kéziszerszámokkal dolgozó kádár (másnéven bodnár, pintér) 
mesterek az eszközök használatát a családtagoknak vagy inasaiknak szintén lépés-
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Fazekas virágozásra tanítja 
kisfiát -

Tata (Komárom vm.), 
Kankovszkv Ervin felvétele, 

1931

Édesapjának segítő, borvizet 
korsókba öntő kisfiú 

Hargitafiirdö (Csík vrn.) 
Ismeretlen fényképész 

felvétele, 1940-es évek
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Birkanyírás - 
Hortobágy (Hajdú vm.), 

MFIfelvétel, é.n.

6. Kádármester és inasa munka közben - hordószoritóval - Diósjenö (Nógrád vm.)
Gönyey (Ebner) Sándor felvétele, é.n.

ről-lépésre tanították. (Kádármester és inasa munka közben) Az idős mester - unokáját 
vagy az inast - ellátta ugyan magyarázatokkal, de a tudás nagy részét a gyakorlatban 
magának kellett megszereznie, korábbi megfigyeléseit felhasználva.

Hasonlóképpen a kisbojtárnak is (Birkanyírás Hortobágy) nemcsak az éles szer
szám kezelésére, de egyidejűleg az állattal való bánásmódra is kellett ügyelnie, ha nem 
akarta magát vagy az állatot megsebezni. A professzionális fényképészek által készített 
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MFI felvételeken sokszor több látványelem került középpontba. Itt a műveletet végző 
kisfiú munkáját idős, szűrös pásztor figyeli - s noha botja, amelyre könnyedén támasz
kodik - a néző figyelmét az állatra irányítja, a szűrös alak ugyanakkor olyan monu
mentális tömbként magasodik a kép bal oldalán, hogy sokkal inkább érezzük fősze
replőnek, mint a munkát végző gyermeket. A felnőtt, idős férfi - tekintélyt parancsoló, 
látványos szűrével, majdnem szigorú tekintetével, nagy bajuszával - így vizuálisan is 
megjeleníti a felnőtt-gyermek, tanítómester-tanítvány, nagy-kicsi, fölé- és alárendelt 
hierarchiáját és viszonyrendszerét.

A Csizmadia műhelyt és dolgozóit ábrázoló felvétel - noha erősen beállított - de 
megörökítette az adott időszakban együtt dolgozó nyolc embert (két felnőttet, hat 
fiatal fiút) - és feltehetően a családhoz tartozó idős szülőt. A szolgáltató fényképészek 
a 20. század első évtizedeiben gyakran vállaltak - megrendelésre - a műtermen kívül 
is munkát, készítettek helyszíni felvételeket. A ház előtt, munkaruháikban mutatkozó 
csoport tagjai mind szembe (a kamerába. így a nézőre) néznek, a felnőttek, s a fiatalok 
fele komoly, utóbbiak közül hárman derűs (de mégsem mosolygó) arccal. A kicsi mun-

Csizmadia műhely Pásztó (Heves vm.) Ismeretlen fényképész felvétele, 1920 előtt

kaasztal körül „inasok” ülnek felemelt szerszámokkal, munkaeszközökkel, a többiek 
mögöttük állnak a félkész- és késztermékekkel, a mester a szabász-asztalnál áll, fele
sége a varrógép mögött ül. Mindez azért fontos, mert jelzi a csoport munkára koncent
ráló összetartozását, s ezen belül az inkább kellemes, mint komor hangulatot és mun
kakedvet. Sok a megrendelés, szükség van a csizmákra, cipőkre - így hat inas dolgozik 
(közöttük lehetnek akár saját gyermekeik is. De gazdák gyermekei közül is voltak
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Csángó apa fiaival 
Gyimesközéplok (Csík vm.) 
Költő Rezső felvétele, 1912

olyanok, akik inkább iparosok akartak lenni, mert nem fült a foguk a földműveléséhez). 
Itt a mestertől, a feleségétől és egymástól is tanulták nemcsak a szakmai fogásokat, az 
igényességet, de a fegyelmet, munkamorált, és a vevőkkel való boldogulás módját is.

Az alapvetően patriarchális paraszti társadalomban a családban az apának volt meg
határozó szerepe és tekintélye.’5 A fiúknak az ö magatartása volt az irányadó minden 
tekintetben, s ha többen voltak fiútestvérek - ami sok gyermek esetében gyakori volt 
- közöttük rivalizálás folyt, ki tud ügyesebb és talpraesettebb lenni. Generációkon ke
resztül az „apáról fiúra” szálló tudás és minta megszerzése az egyén számára a bol
dogulás feltétele volt. Ennek a szigorú - a testtartásban és gesztusrendszerben meg
nyilvánuló - mintakövetésnek a példáját látjuk a Csángó apa fiaival című felvételen, 
amely a korabeli Magyarország keleti részén, (Erdély és Moldva határánál) készült. 
A hagyományőrzés itt létkérdés volt a csoport életben maradásához.

A falvakban a 20. század első felében élesen különváltak a hétköznapok az ünnepek 
világától. Vasárnapokon és nagyobb ünnepekkor - pontosan meghatározott, a lokális 
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rend szerinti módon és formában - kellett az öltözetnek kinéznie, viselője adott élet
kora, társadalmi statusa szerint. Ez azonban csak egy része volt a „kinézetnek”, ehhez 
szervesen hozzátartoztak a kiegészítők (díszek: pl. a kézben tartott kendő, imakönvv), 
a viselkedés, azaz az aktuális helyen a mozdulatok egész tárháza is (ringó járás, fej- és 
kéztartás). Fénykép készítésekor is az „ünnepi gcsztursrcndszcr”-t kellett alkalmazni - 
amelyet már az ünneplő ruha felöltésével egyidőben, kicsi korban cl kellett sajátítani.16 
A módos Sárközi egyke lánygyermeken nemcsak a díszes pártának, rojtos vállkendő- 
nek, soksoros csipkés-szegélyű szoknyának, színes pamutharisnyának és hímzett pa
pucsnak kellett hibátlannak lennie, hanem keze nyugodt tartásának is. Cifra öltözetű, 
ülő alakja mellett hétköznaplóban lévő nagyszüléje igazítja megfelelőre a kislány kézfe
jét. (Sárközi egyke a kislány kezét nagyszüleje a fényképezéshez igazítja)

A tánctudás a lányok számára különösen fontos volt: mint az ünnepek és a párta
lálás nélkülözhetetlen része. A büszke tartású, szép mozgású, jó táncos hírében álló

Sárközi egyke 
a kislány kezét 

nagyszüleje 
a fényképezéshez igazítja.

Decs (Tolna vm.) 
Gönvey Sándor felvétele, 

1929
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lányok kelendőbbek voltak, több kérő közül választhattak. Amint a kicsik járni meg
tanultak, máris tanítgatták (a gyerekek egymást, a szülök a gyermeket), hiszen a lako
dalmakban ők is részt vettek a háznéppel együtt. A nagvobbakkal később komolyab
ban kellett foglalkozni, hogy a lépéseket ne vétsék majd el. (Fiatalasszony kislányát 
táncolni tanítja)

Az itt közreadott fényképek egy részét országos hírű fényképészek készítették: Ha- 
ranghy György, Szöllősy Kálmán, Kankovszky Ervin. Haranghy György fotóamatőrből lett 
fotóművész. 1901 és 1911 között hazai és külföldi fotókiállítások sokat díjazott résztve
vője, a magyarországi piktorializmus képviselője, a Hortobágy, Debrecen és környéke né
péletének megörökítője. 1902-ben az Uránia Magyar Tudományos Színházban bemutatott 
..Délibábok hazája” című produkció fényképfelvételeinek szerzője.17 Hagyatékának népi te
matikájú képeit a MNM Néprajzi Osztálya 1917-ben vásárolta mcg,'s mivel témáit, „...a 
puszta táji jellegzetességeit, embertípusait, foglalatosságaikat, állataikat...”19 rendkívüli 
természetességgel jelenítette meg. Emellett lírai hangulatú, „...különleges fényeffek
tusokat és hangulatokat megörökítő tájfelvételek...”, rendkívüli szuggesztivitással bíró 
alkotások voltak. Ilyen emlékezetes felvétel a libái után lábát gyorsan szedegető kalapos 
kisfiúról készült kép is. Annak ellenére, hogy arcát nem látjuk, fürge alakja, a tájjal és 
állatokkal való összetartozása - ennek a korabeli falusi életben igen gyakori gyermek
foglalatosságnak a jellemzőit sűrítette a képbe.

Kankovszky Ervin a két világháború közötti időszak, a magyaros stílus külföl
dön is számon tartott fényképésze, az Amatőrfényképczők Országos Szövetségének 
(MAOSZ) tagja.20 Több ízben járt gyűjtőúton a néprajzos Gönyey (Ébncr) Sándorral 
néprajzilag fontosnak tartott helyszíneken. Felvételei közül jónéhány ajándékként került 
a Néprajzi Osztály birtokába, további felvételeit - a nemzetközi fotó-ügynökség szerve
zőjeként - csereképpen ajánlotta a Múzeumnak.21 Népélet-ábrázolásai a korabeli sajtófotó 
jellegzetes képviselői: tökéletes technikai tudással, jó érzékkel és szemmel választotta ki 
a legmegfelelőbb pillanatot, amely az adott esemény lényegét ragadta meg. A kisfiát okító 
fazekas, és a tánctanítás című felvételek is ennek példái (a távolság, az oldalnézet megvá
lasztása kiemeli a szereplők alakját, mégis kettőjük összetartozása, s adott tevékenységre 
koncentráló törekvés kerül - igen hatásosan - a néző figyelmének középpontjába.)

Szöllősy Kálmán a két világháború közötti időszak nemzetközileg ismert fotómű
vésze, a magyaros stílus képviselője. Kezdetben amatőr fotográfus volt, de később 
a lcgkiválóbbaktól sajátította cl a szakma ismeretét (Vydarény Iván, Kankovszky Ervin, 
Balogh Rudolf). 1932-től fényképészipart váltott ki, képei svájci, angol, németfolyóira
tokban jelentek meg, s a világ különböző pontjain rendezett kiállításokról hoztak el 11 
aranyérmet, és további jelentős díjakat.22 A Néprajzi Múzeum az 1980-as években vá
sárolta meg majdnem 2000 felvételét, többek között antropológiai jellegű fényképeket 
is.23 De legjelentősebbek az adott korszak jellegzetes stílusában készített, a falusi élet 
derűs pillanatait ábrázoló fotók.

A felvételek másik csoportját neves etnográfusok: Gönyey (Ebner) Sándor, Palotay 
Gertrúd és Kresz Mária készítették, aktuális kutatási témáik dokumentációjaként. De 
- gyalogosan járva a falvakat - útközben is fotografálták a néprajzilag értékesnek ta
lált jelenségeket: embereket, tárgyakat, eseményeket. Gönyey a Néprajzi Osztály egyik 
legtöbbet terepre járó és fényképező szakembere volt. A Magyar Amatőrfény képczők 
Országos Szövetsége tagjaként fényképészeti tanfolyamot végzett, s készített felvétcle-
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Fiatalasszony kislányát táncolni tanítja.
Boldog (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) Kankonvszky Ervin felvétele, 1925

két a Magyar Filmiroda számára is, de emellett több témakörben tudományos cikkeket 
is publikált, s részt vett a Gyöngyösbokréta mozgalom szakmai felügyeletében.24 Tehát 
tudományos célú és sajtófotográfiái egyaránt ismeretesek. Kitűnő kapcsolatteremtő ké
pességének, szakmai (néprajzos) felkészültségének, (fotós) szaktudásának köszönhe
tően képei néprajzi szempontból és technikailag is átlagon felüliek, ezért a néprajzi 
szakirodalom leggyakrabban kért és használt felvételei.

Palotciy Gertrud a mai Néprajzi Múzeum elődje, a Magyar Nemzeti Múzeum Nép
rajzi Tárának szerződéses munkatársa volt. Részt vett ugyan egy három hónapos fény
képészeti tanfolyamon 1948-ban,25 amelyet az egyetemi Néprajzi Intézet szervezett 
a hallgatói részére, érdeklődését ugyanakkor kezdetektől a népi textilek, viselctck, a női 
ingek szabásvonalai, a hímzések vizsgálata, történeti és társadalmi kérdései határozták 
meg. Kresz Mária európai hírű néprajzkutató, múzeológus volt, a történettudományok 
kandidátusa. Fő kutatási területe a népi kerámia volt, de kezdetben a gyermekélet, a bc- 
lenevelődés, a népművészet és a népviselet témakörei foglalkoztatták. Itt látható ismert 
felvételét első helyszíni gyűjtése során, a kalotaszegi Nyárszón készítette, A gyermek
kor és az ifjúkor néprajza egy kalotaszegi faluban című munkájához. Költő Rezső 
a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának fényképésze volt, s ezt a nevezetes 
felvételt a Györffy Istvánnal tett közös gyűjtőút során készítette. Györffy - a tudo
mányág egyik hazai megteremtője, első professzora a budapesti egyetemen, s aktív 
fotográfus volt - szintén lefényképezte apát és fiait szinte ugyanabban a pillanatban, így 
mindkettőjük neve alatt ismert ez a felvétel.26
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ÖSSZEGZÉS

A bemutatásra kiválasztott felvételek többsége a 20. század 30-as éveiből származik - 
a tradicionális paraszti élet klasszikusnak számító időszakából. A képek készítői, ill. 
megvásárlói néprajzos szakemberek (a népi hagyományok összegyűjtésére szakosodott 
történettudomány képviselői), akik ezeket a felvételeket vizuális forrásként használták 
készülő publikációikhoz, kiállításaikhoz. A cél itt az volt, az akkoriban induló egyetemi 
képzés, a nagy összefoglaló munkák (A Magyarság Néprajza kötetei), folyóiratai (Ethnogra- 
phia. Néprajzi Múzeum Értesítője) számára megfelelő mennyiségű és minőségű képi 
adattal is tudjanak szolgálni a gyermekiét paraszti formáiról. Ezt azért kell ismét hang
súlyozni, mert ezek az évek a tengerentúli, az európai és a magyar fotótörténetben is 
a szociofotó nagy korszakaként ismertek - itt pedig nem találunk olyan jelentős soro
zatokat. amelyek ebbe a műfajba sorolhatók, ill célzatosan a gyermekek kizsákmá
nyolását. mostoha körülményeit (éhezés, nyomor, kiszolgáltatottság) ábrázolták. Nem 
elcsigázott, magukra hagyott, álmos, piszkos, szenvedő vagy egykedvű gyermekarco
kat látunk, hanem figyelő tekinteteket, teljes komolysággal magukat a munkának adó 
kicsiket, akik minden igyekezetükkel törekednek arra, hogy - miután minden mozdu
latot pontosan megfigyeltek -, majd maguk is minél jobban végezzék, végezhessek 
a rájuk bízott feladatokat.

Joggal merül föl a kérdés ugyanakkor: a mezítlábas, a nap nagy részében dolgozni 
kényszerülő, vagy tíz éves kora körül családjától elszakított gyermek lehetett-e boldog, 
s milyen legyen ennek a gyermekkornak a megítélése? A kérdésre nincs egy ségesen 
pozitív vagy ellenkező előjelű válasz, mert ahány család, csoport, vidék, vagy év(tizcd) 
- annyi változat létezik. Visszaemlékezésekben és leírásokban szép számmal találunk 
mindkettőre példát: a rideg-kegyetlen bánásmódra és a szegénységben töltött, de meg
hitt szülői és testvéri szeretettel teli gyermekkorra is. A fotók egv-egy adott eseményt 
rögzítettek, amely nem egyedi, hanem gyakran ismétlődő, szokásgyakorlatként ismert 
jelenség volta miatt rögzült, örökítödött meg a fotós lemezén. Mai nézőként sem nosz
talgikus, sem elitélő véleményt nem formálhatunk, hiszen az akkori családok is, mint 
mi magunk: az adott körülmények keretei között kellett, tudtak, próbáltak boldogulni, 
élni a lehetőségeikkel. Érdemes összegezni ugyanakkor, melyek azok a gyakorlatok, 
amelyeket szülőként követnünk ma is célszerű - a jelentősen megváltozott körülmé
nyek ellenére - annak érdekében, hogy utódainknak ne csak boldog gyermekkort ad
junk, hanem ilyen felnőttkoruk is legyen. Napjaink hosszan elhúzódó életidegen trend
jei ugyanis sok esetben késztetnek ellenállásra bennünket (ld. csontsovány Barbie és az 
ő hasonló barátja Ken, vagy az utolsó milliméterig élethűre tervezett műanyag fegyve
rek özöne).

A történeti anyagban látott gyermekkorokban - a gyermekélet minden nehézsége, 
és mai igényeinket meg sem közelítő volta ellenére - a társadalmi élet folytonossága 
inkább biztosított volt, mint napjainkban: a mintakövetésre való törekvés és teljesítés, 
másrészt a munkavégző-képesség kibontakoztatása és gyakorlása, a személyes élmé
nyek és tapasztalatok révén. A gyermekkort tekintve - a megszámlálhatatlan változás 
ellenére - a gycrmckélct neves kutatója 1995-ben úgy summázta véleményét: a gyer
mekekre nézve a lényeg valójában nem változott, mert az egykori „...családnak való 
kiszolgáltatottság - ma a tömegkultúrának, a médiának történő kiszolgáltatottsággal 
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cserélődött fel.”27 Azt pedig tudjuk, a helyzet 1995 óta nem javult, hanem éppen igen 
sokat romlott. Következményei a gyermekek munkához és felnőttekhez való viszonyu
lása szempontjából még föl sem mérhetők.
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KLÁRAFOGARASI

(PHOTO)IMAGES OF CHILDREN - LITTLE ADULTS IN THE FOLK CULTURE

ABSTRACT

Visual versions of historic examples play a more and more important role in our endeavours to make our 
children’s future better in the 21st century. Childhood years spent in different locations, among different 
historic circumstance carry different opportunities. Pictures taken of children in the first half of the 20th 
century captured not only the faces and attires of the little ones, or their given environment, but also the 
different sets of rules and traditions shaping the everyday lives and festivities of children brought up in 
traditional folk culture and rural life.

Workshop photos by professional photographers as well as pictures taken for scientific purposes all 
around the country are spectacular evidence of children’s lives being very much like that of their imme
diate environment that differ according to lime and location, i.e. the period and the region. Younger and 
older children alike took part in family events in every life stages so they had permanent opportunities to 
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observe and learn during growing up, or getting the hang of life while they were gradually acquiring the 
sequences of a labour process or activity until they knew it in full. Even their toys made by their parents 
or botched up by themselves modelled the world of grown-ups. Teaching children and making them work 
on their own started at a very early age. An extra hand was always needed. Parallel to engaging them into 
family work it was also important to represent this (i.e. being counted upon as an active participant) in 
children’s outward appearance.
I chose three topics from the wealth of information in the photographs for analysis in my lecture. Child
ren’s attires, their activities and (heir communication through gestures are all spectacular evidence of 
their intention to conform, to follow the models of their parents. We can trace in the pictures the pro
cess of following cultural patterns step by step, starting with taking over the tiniest elements of habits 
- substantive transmission of which was a characteristic feature and a determining element of the said 
socio-historic era.
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