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Fiúgyermek-ábrázolás  
az alföldi festészetben (1880–1920)

A hazai pedagógiai szaksajtóban a képzQm_vészeti alkotások történeti pedagógiai szem-

pontú elemzésének Magyarországon ma még nincsenek kiterjedt hagyományai, eltekintve 
többek között Pukánszky Béla (Pukánszky, 2001), Péter Katalin (Péter, 1996) és EndrQdy-
Nagy Orsolya (EndrQdy-Nagy, 2010) tanulmányaitól. Jelen dolgozatban jómagam is ha-

sonló jelleg_ feladatra vállalkozom – írásom tárgya: fiúgyermek-ábrázolás a 19–20. szá-

zad fordulójának szolnoki és hódmezQvásárhelyi festészetében. Dolgozatomban Fényes 
Adolf, Deák-Ébner Lajos, Bihari Sándor, Tölgyessy Artúr és Tornyai János fiúgyermeket 
ábrázoló képeivel, m_faj szerint javarészt portrékkal, portrééletképekkel, egyalakos élet-
képekkel kívánok foglalkozni. Az elemzések során a látottak leírásán (kor, nem, elhelyez-

kedés, kompozícióban betöltött szerep, tevékenység) túl rögzítem a szociokulturális kódra 
utaló jeleket (tárgyi-fizikai környezet: táj, enteriQr, ruházat), illetve következtetéseket 
teszek a nevelQi attit_dre és gyermekképre vonatkozóan.

(Bevezetés) A tizenkilencedik század társadalmi változásainak köszönhetQen a képi 
ábrázolás gyakorlatában alapvetQ változások indultak meg a tartalmak és a motívumok 
tekintetében. A legfontosabb változások egyike az volt – magától értetQdQ igénnyel 
megindítva az életkép m_fajának felvirágzását –, hogy mind fontosabb törekvéssé vált 
az alsóbb társadalmi rétegekbQl származók alakjainak, hétköznapjainak megeleveníté-

se. Az új m_vészek, elQször a realisták, majd (hasonló filozófiai alapokon, de némileg 
más szemlélettel) a naturalisták, arra törekedtek, hogy eleven, a társadalmi valóság élQ 
problémáira reflektáló m_vészetet teremtsenek. Eltávolodtak az antik mitológia és a 
Biblia idejétmúltnak tekintett forrásaitól, s az azokból táplálkozó, általuk színpadiasnak 
ítélt m_vészettQl, vagy ahogyan De Micheli fogalmaz, „a klasszikus szabályok megszo-

kott szépségideáljától” (De Micheli, 1969, 13. o.), s arra törekedtek, hogy mind köze-

lebb kerüljenek a hétköznapi ember életéhez. Miképp a realista festészet atyja, Gustave 
Courbet fogalmaz, hasonló „erQvel és jelleggel” ruházták fel a parasztokat és polgáro-

kat, mint amilyen korábban pusztán a mitológiai szereplQknek adatott meg (Courbet-t 
idézi de Micheli, 1969, 13. o.).

A festészetben mindinkább a vaskos megjelenés_ kispolgári és paraszti alakok ke-

rültek elQtérbe, nem riadva meg „plebejikus”, a közönség által gyakran „állatiasnak” 
mondott világuk megelevenítésétQl. Ugyanis a közönség gyakran megbotránkozással 
fogadta a kritikai realizmus és a naturalizmus tendenciáit – ezt láthatjuk hazánkban is, 
a századfordulós alföldi festészettel kapcsolatban. Ismerjük például a közönség riadt 
reakcióit Fényes Adolf szegényember-képeire (Lyka, 1905).1 Ugyanakkor, ahogyan kor-
jelenséggé vált a paraszti figurák megfestése, a gyermekportrék és gyermekéletképek 
is mind jellemzQbbé váltak a festészetben. A gyermek már nem elsQsorban bibliai vagy 
mitológiai ábrázolás keretein belül, illetve reprezentációs céllal került megjelenítésre, 
e kortól ugyanis mind általánosabb lett a gyermek és a gyermekélet önmagáért történQ 
megjelenítése a gyermekportrékon és a gyermekéletképeken.

Érvényes ez az alföldi festészet képviselQire is, ugyanis törekvésük az volt, hogy m_-

veiken szigorúan az a gyermek kerüljék vászonra, akit a m_vész látott a földön, akirQl 
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QelQtte beszéltek a falu emberei, szándék szerint mindenféle ideológia, filozófiai, irodalmi 
hatástól mentesen. Azonban a megjelenítések nem választhatók el a m_vészek festQi alka-

tától, esztétikai törekvéseitQl, illetve társadalomszemléletétQl, mintegy azok által megha-

tározottak. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a m_vészek a néplélek indulatait és hangulatait 
vetítették bele a megjelenítésekbe, tehát a hallgatag, alázatos paraszti élet atmoszférája 
érzQdik a gyermekalakokon is. Szó sincs tehát a gyermekkor önmagáért történQ ábrázolá-

sáról, a gyermekiség hangsúlyos megjelenítésérQl, hiszen megjelennek bár az univerzális 
gyermeklét-motívumok, de korántsem ezek kerülnek elQtérbe. 

Ugyanakkor ismerünk egy-két képcsoportot, melyek esetében a jellemzQen gyermeki 
sajátosságok némileg mégis hangsúlyosabban kerülnek kifejezQdésre – ilyen például a 
fiúgyermekeket ábrázoló képek csoportja is. Jelen dolgozatban ezek bizonyos csoportjá-

nak, a fiúgyermeket ábrázoló portrék, portrééletképek és egyalakos életképek elemzésére 
vállalkozunk. Azonban mindenekelQtt összegezzük a néprajzi szakirodalom tárgyunk 
szempontjából releváns megállapításait, hogy azokra elemzéseink során elegendQ legyen 
visszautalnunk. Ugyanakkor a m_alkotások tárgyalása elQtt érdemes sort keríteni az azo-

kat érintQ m_vészeti törekvések áttekintésére, a képek mélyebb megértését remélve ettQl 
a kísérlettQl.

(Gyermekszemlélet a paraszti társadalomban) A hagyományos paraszti társadalomban 
az embert afféle misztikus érzelmek f_zték a helyhez, ahol élt (Sárkány és Szilágyi, 
2000, 601. o.) – ezt a bensQséges viszonyt érzékeltetik PetQfi Sándor tájversei (pl. 
SzülQföldemen) vagy Tornyai János tájképei (pl. Gémeskút) is. Faluhelyen a munka és 
a föld voltak a legfQbb tanítómesterek, hiszen végsQ soron a földm_veléshez kapcsoló-

dó törvényszer_ségekbQl fakadtak a paraszti együttélés legáltalánosabb elvei, normái. 
A paraszti életelvekbQl határozhatók meg a nevelési gyakorlat fQbb irányvonalai is. 
MindenekelQtt elmondhatjuk, hogy a függQség, az engedelmesség és a szófogadás voltak 
a legfQbb elvárások a gyermekkel szemben, ugyanakkor rendkívül fontos volt a szorga-

lom, a kötelességérzet és a felelQsségtudat is. A közösség többek között becsületességre, 
igazmondásra, valláserkölcsre, a család iránti felelQsségre, a szülQk és az idQsek tisztele-

tére tanította a gyermeket (Sárkány és Szilágyi, 2000, 671. o.). Ezeknek az erényeknek, 
értékeknek az összegzését adja például a protestáns Arany Ábécé néven ismert népiskolai 
tankönyv is, amelyben olyan erények fogalmazódtak meg, mint a nyájasság, a békessé-

ges élet, a tiszta lelkiismeret és a mértékletesség, illetve a munkában és a tanulásban való 
szorgalmasság és a rendszeresség, de olvashatunk természetesen az Istenbe vetett hit, a 
templomba járás, az alázatosság erényérQl is (Szuhai, 1899). EbbQl is látható, hogy a falu 
népe higgadt, szófogadó, fegyelmezett, tiszteletteljesen viselkedQ fiúgyermeket látott ma-

ga elQtt eszményeiben. Ugyan rendkívül fontos volt a vallásosság, ám ez erQsen kevere-

dett a pogány néphit elemeivel és a babonával. Például jól megfért egymással Sz_z Mária 
és a boszorkány alakja, a gyónás és a ráolvasás aktusa, ugyanakkor helyet kaphattak az 
apokrif imádságok is (Deáky, 2011, 215–217. o.).

A falusi közösségekben a gyermekkort alapvetQen meghatározta a kíméletlen életre 
nevelés gyakorlata. A gyermeknek sokáig nem juttattak kiadós ételt, de a hidegtQl sem 
kímélték Qket, hiszen ezzel is a természet keménységéhez szoktatták Qt. Úgy gondolták, 
akárcsak a kenyérrel, a szeretettel is spórolni kell: „Szeresd a gyereket, de úgy, hogy 
ne tudja” (Szigeti, 1985 – In: Sárkány és Szilágyi, 2000, 673. o.) – vallották. A család 
különben is másodlagos feladatának tekintette a gyermeknevelést, hiszen elsQdlegesen 
termelési szervezetként definiálta magát – a föld volt tehát élethivatása (Lackovits, 
1980, 257. o.).
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Gyakran elQfordult ugyan, hogy a szeretetlenség érzése felnQttkorban fásultságot oko-

zott, különösen fiúknál (Sárkány és Szilágyi 2000, 673. o.), viszont elmondhatjuk, hogy 
a gyermeket minden családban szerették. Szívesen vették a gyermeket ölükbe, becézget-
ték Qket, s „az Q nyelvükre” átköltött mondókákat, versikéket mondtak neki, ez által is 
elQsegítve gondolkodásuk fejlQdését (Gazda, 2008, 58.). Óvták és féltették Qt, különösen 
kisdedkorban, még akkor is, ha – a nem megfelelQ higiéniás feltételek miatt – nem gon-

dozták Qket kellQképpen (Lackovits, 1980, 252. o.). Ennek következtében természetesen 
jelentQs méreteket öltött a csecsemQhalandóság. A gyermek halálakor a szülQk mindig 
megsiratták kicsinyüket, az apa és az anya egyaránt tragikus veszteségként élte meg az 
esetet (Gazda, 2008, 43. o.): „Angyalka lesz belQle” (Fügedi, 1988, 42. o.) – vigaszta-

lódtak.
A nevelés mindenekelQtt a családban zajlott, de arról, hogy a gyermek egész életét a 

helyi közösséghez igazítsa, a falu egész népe gondoskodott, így rá is szólhattak, rá is ver-
hettek a gyerekre, dolgoztathatták, etethették (Sárkány és Szilágyi, 2000, 646., 668. o.). 
A közösség ítéleteitQl a szülQk mindig tartottak, gyermekeik rendes megjelenésére ezért 
aztán nagy gondot fordítottak – erkölcs és megjelenés a paraszti társadalomban egymás-

sal elválaszthatatlanul összefonódtak. Ugyanakkor az egészen kicsi gyermekek visele-

tére még nem adtak, rájuk – nemtQl függetlenül – egybevarrt vászonruhácskát, festQbQl 
vagy flanelbQl készített egyszer_ ruhadarabot, „szoknyát”, „zubbonyt”, „kis hitvánságot” 
adtak, amely nem emelte ki nemi jellegüket. Ezt azzal indokolták, hogy a kicsi ebben a 
korban még úgyis könnyen „elporolja” magát (Fügedi, 1988, 48. o.). KésQbb aztán már 
megadták a módját az öltöztetésnek, amire az udvarlás miatt szükség is volt. Azonban, 
mint minden, a „ruházkodás” is függött a társadalmi réteghelyzettQl, ugyanis például a 
cselédek családjainál a szülQk anyagi értelemben sem tudtak olyan mértékben gondos-

kodni gyermekeikrQl, mint kissé „tehetQsebb” körökben.

(A fiúgyermekek nevelése a paraszti társadalomban) A paraszti társadalomban megfo-

galmazott magatartási szabályok, viselkedési formák tekintetében rendkívüli mérték_ 
különbségeket tapasztalunk a nemektQl függQen. Míg a leányoknak visszafogottaknak, 
szemérmeseknek és alig észrevehetQknek kellett lenniük, addig a legényeknek szinte 
kötelezQ volt a káromkodás és a szabadszájúság, folyton bizonyítaniuk kellett életre va-

lóságukat ivásban, verekedésben, táncban, udvarlásban és munkában egyaránt (Sárkány 
és Szilágyi, 2000, 618–619. o.). A nemi szerepektQl függQ eltérések már a nevelés kora 
gyermekkori szakaszában is megmutatkoztak, hiszen jellemzQ volt például, hogy a fiú-

gyermek húgától különbözQ szolgálatokat várt el, ezzel gyakorolva, „ízlelgetve” saját 
identitását (Sárkány és Szilágyi, 2000, 670. o.). Ezt az identitást gyakorolták már a já-

téktevékenységeken, a játéktárgyakon keresztül is: míg a kislányoknak játékbabát és kis 
kemencét adtak játszani, addig a fiúknak kis játékökröt, kaszát és szekeret lovakkal (ld. 
Fügedi, 1988, 51–55. o.), ugyanakkor – mint arra már az elQzQ mondatban utaltunk – a 
szerepjátékok is gazdag terepet adtak ennek a folyamatnak. Összességében pedig elmond-

ható, hogy azok a kitételek, amelyek az archaikus paraszti társadalomban a legényideállal 
kapcsolatban megjelentek, már egészen kicsi korban elQrevetítQdtek, hiszen ezt mutatják 
a gyermekkel szembeni elvárások (gyermekkép) végtelennek tetszQ kitételei is, amelyeket 
a család és a falusi közösség lépten-nyomon igyekszik betartatni, de a gyermekfelfogás 
elemei is erre, a már érlelQdQben lévQ legényideálra utalnak.2 A gyermekfelfogással ösz-

szefüggésben tárgyalható a fegyelmezés hogyanja, s ezzel kapcsolatban megemlítendQ, 
hogy faluhelyen az önérzet kifejlesztése érdekében gyakori volt a csipkelQdés, a tréfás 
gúny, a sértQ csúfolódás, amit a gyermeknek tudnia kellett állni. Erre a belsQ készségre 
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becsületük megvédéséhez volt szükségük a késQbbiekben, ezért nagy jelentQséggel bírt a 
paraszti szocializáció eszköztárában. Ez alapján a fiúk nevelését szintén szembeállíthatjuk 
a lányokéval, akiknél a hangsúly az elrettentésen, a szégyen kifejlesztésén volt (Sárkány 
és Szilágyi, 2000, 674. o.).

A paraszti társadalomban a gyermekkel szembeni elvárások mindenekelQtt a munkára 
nevelés folyamatában kezdtek realizálódni és mind határozottabb jelleget ölteni. A pa-

raszttársadalomban a munka központi jelentQséggel bírt a család életében: a munka köré 
szervezQdött az erkölcsi rend és a szülQk nevelési gyakorlata. A munka hozzájárult a gaz-

daság m_ködéséhez, de a nevelés elsQdleges eszköze is az volt. A gyermek a munkában 
méretett próbára, a munka során formálódott önbecsülése, önértékelése, de közösségi 
szerepe is (Deáky, 2011, 273–275. o.). A családi együttlét élményét is a munka adta, még 
ha hajnaltól estig is dolgoztak. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a család munka-

teljesítménye váltotta ki a helyi közösség megbecsülését, így aztán apáról fiúra szálló 
kötelesség volt a föld megtartása, megm_velése, az állatállomány gondozása, szaporítása 
(Deáky, 2011, 283. o.).

A jól végzett munka, a jó gazda lét a gyermek identitásának kulcsfontosságú összete-

vQje volt. Az út a falu társadalmához és m_veltségéhez a családon és a munkán keresztül 
vezetett – a gyermek fokról fokra, szinte észrevétlenül, élményszer_en nevelQdött, szer-
vezQdött bele a közösségbe. Tomori Viola (1935) megfogalmazása szerint a gyermek már 
gyermekként sem minQségileg különbözQ teremtés a felnQtthöz képest, sokkal inkább 
„miniat_r felnQtt” (Deáky, 2011, 281. o.), akinek már játéka sem sajátosan gyermeki, 
sokkal inkább a társadalomba való integrálódását segíti minden elemében. Gyakran a fel-
nQtt munkaeszközök kicsinyített mását adták játszani neki (például kisgereblyét), illetve 
gyakran bízták a gyerekre kisállat vagy kistestvér nevelését-gondozását, így aztán észre-

vétlenül fejlQdött felelQsségérzete (Deáky, 2011, 278. o.).
A gyermek a fokozatosság elve szerint tanult bele a felnQttek dolgába, s így volt ez a 

fiúgyermekkel is (Sárkány és Szilágyi, 2000, 699. o.). Eleinte csak segédkeznie szabadott, 
vagyis kisebb fajsúlyú munkákkal segíthette szülei dolgát – így tanult meg a fiú fogatot 
hajtani és kaszálni is. Suhancból legénnyé akkor vált, amikor már képes volt kivágni ka-

szával a rendet, s ekkor megkapta a férfilét szimbólumait: a pipát és a bicskát (Sárkány 
és Szilágyi, 618. o.). A dicséret, az elismerés fontos eszköze volt a munkafolyamatra 
tanításnak, ám ahogyan a gyerek beletanult dolgába, ezek az elismerések fokozatosan 
megsz_ntek (Sárkány és Szilágyi, 2000, 669.). Az apa a fiát valójában nem is tanítatta 
sokáig közvetlenül – eleinte ugyan lassan, szemléletesen bemutatta számára, mit hogyan 
kell csinálni, de késQbb aztán már a magyarázatok is elmaradtak. A fQ tanulási módszer 
a megfigyelés, az utánzás volt, mindenesetre az apa örült, ha látta gyermeke tettvágyát, 
életrevalóságát, s mindig is ösztönözte a munkában való önállóságra. Azt nem szerették, 
ha a fiúgyermek a saját feje után megy, de azt igen, ha korát megelQzQ munkával próbál-
kozott, s ha hatékonyan lehetett vele együttm_ködni (Sárkány és Szilágyi, 2000, 672. o.). 
Azt elítélte a közösség, ha a család korán munkára fogta a gyereket, de a munkára tanítás 
idQszaka kisegítQ feladatokon keresztül már 5-6 éves korban elkezdQdhetett, s a legsze-

gényebb családoknál (például a zsellércsaládoknál) nem volt ritka az sem, hogy 7 éves 
korban már kondásnak adták a kicsit, idegen földre.

Mindenesetre kedvezQbb esetben a gyermeknek 9-10 éves koráig még nem kellett 
egész embert illetQ munkát ellátnia, ennyi idQs koráig még elsQsorban iskolába járt, azon-

ban 9 éves korától fogva már egyre többet kellett segítenie szüleinek a mezQgazdasági 
munkában, így sok gyerek az iskolát leginkább télen látogatta. Ezért is hívták sok helyen 
az iskolát „téli iskolának” (Bodovics, 2011, 11. o.). Hiába beszélhetünk tehát a kiegyezés 
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utáni idQkkel kapcsolatban a magyarországi iskoláztatás tömegesítésének tendenciájáról, 
a falvakba ez a lehetQség csak korlátozott mértékben realizálódott, hiszen a falusi men-

talitás még számottevQen egyet jelentett az archaikus paraszti állapottal (ld. Kósa, 1990, 
59–62. o.). Igaz ugyan, hogy a középparaszti rétegben már meghatározóbb volt a törekvés 
a gyermekek taníttatására, különösen a gazdagparaszti réteg esetében, ám a parasztság 
legnagyobb részét a szegényparasztság és a „nincstelenek” tették ki. Mindenesetre nem 
meglepQ, ha Móra Ferenc azt írta az alföld vidékeivel kapcsolatban, hogy ezeken a terü-

leteken „még a tudás szentjánosbogarai sem világítanak” (Móra, 2003).3

(Realizmus és naturalizmus) Mint már írásunk elején említettük, a tizenkilencedik szá-

zad második felében – a nagymérv_ társadalmi változásokkal, az egyén és közösség 
viszonyának gyökeres átformálódásával párhuzamosan – új m_vészeti törekvések voltak 
kialakulóban, melyeknek köszönhetQen elQtérbe került a parasztok és a munkások ábrázo-

lása. Ilyen törekvés volt a realizmus, amely elsQsorban a társadalmi valóság ábrázolására 
törekedett, s ilyen volt – két-három évtizeddel késQbb – a naturalizmus, amely inkább az 
emberi természet, az emberi állapotok leírásában határozta meg fQ törekvését, távolság-

tartásra, ítéletmentességre és részletek dolgában boncolóorvosi alaposságra törekedve. 
Míg a realista festQk még összefüggQ elbeszélésekbe szervezték alakjaikat (hiszen Qk oly-

kor még – a tematikát tekintve – akár nagyobb eseményeket, történéseket is bemutattak), 
s kompozícióik megszerkesztésekor még olykor klasszikus vagy akadémikus alkotásokra 
is „hivatkoztak” (ld. Courbet: Ornans-i temetés, 1849–1850; M_terem, 1855; Tuffelli, 
2001, 9–14. o.), addig a naturalisták töredékességre törekedtek, s azzal együtt nagyobb el-
beszélésekbQl „kiragadott” apró emberi tevékenységek részletes, tárgyilagos, szenvtelen 
leírására vállalkoztak. A naturalisták – tartózkodva minden általánosítástól – természetbú-

vár módjára kísérelték megközelíteni az emberi természetet az ösztönélet bugyrainak és 
a kedvezQtlen társadalmi helyzet kíméletlenül nyers megvilágításával együtt, a részletek 
aprólékos kidolgozására összpontosítva, így érthetQ az is, hogy m_vészetük számottevQen 
magába szívott bizonyos elemeket a plein air és az impresszionizmus formanyelvi megol-
dásaiból (pl. reflexek rögzítése, átlós kompozíció, képkivágásos kompozíció).

Mindenesetre a realizmus és a naturalizmus kapcsán egyaránt érvényes a megállapí-
tás, miszerint a februári forradalmat követQ idQkben és a harmadik köztársaság korában 
a vizuális megjelenítés gyakorlatában a tartalmak és üzenetek nem az eszmék magasából 
érkeztek már, hanem a környezQ valóságból. Éppen erre a törekvésre utalt Courbet, ami-
kor kijelentette, hogy „A realista m_vészet csak olyan dolgok ábrázolása révén létezhet, 
amelyek a m_vész számára láthatóak és tapinthatóak” (Courbet-t idézi: Aradi, 1985, 
10. o.). EbbQl a kijelentésbQl kit_nik, hogy a realisták a képzelQerQt teljesen alárendelték 
az igazságként felfogott valóságnak, s a megfigyelésnek mint módszernek. E gondolatok 
mögött könny_ felismerni a comte-i pozitivizmus munkálkodását (gondolva itt például 
a tények rendszerezésére és megfigyelésére való alapvetQ törekvésre, illetve az abszo-

lút igazság megismerhetetlenségébe való beletörQdésre; ld. Németh, 1999; Czine, 1979, 
19–20.; 74., 121. o.; Debicki–Favre–Grünewald–Pimentel, 2003, 214. o.), s azzal együtt 
azt a társadalmi haladásba vetett optimizmust, mely számos kortárs, többek között Georg 
Büchner írásában is felfedezhetQ: „Minél gyorsabban jutnak el az egyes emberek, népek 
odáig, hogy a múlt igaznak hitt ideáljaitól megszabadulva azok helyére a jelenkor pozitív 
megismerésen alapuló ideálját helyezzék, annál nagyobb mérték_ lesz a jövQ nemzedékek 
boldogsága és elégedettsége” (ld. Németh és Pukánszky, 2004, 75. o.).

A realisták egyik fQ elgondolása az volt, hogy a m_vész döntQ szerepet játszik a 
valóságlátás formálásában, ezért feladata messze túlmutat a hagyományosan felfogott 
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m_vészi feladatkörökön (elég csak Courbet: M_terem [1855] c. festményére gondolni). 
Courbet szerint a m_vész kötelessége, hogy kifejezze korszaka „erkölcseit, gondolatkör-
ét, jelenségeit” (Courbet, 1979, 162. o.), ráadásul, mint ugyancsak írja, saját értékelése 
szerint, tehát, „hogy ne csupán festQ legyen, hanem ember is – egyszóval élQ m_vészetet 
csináljon” (Tuffelli, 2001, 19. o.). A realisták társadalomszemlélete e ponton – nagyrészt 
éppen az említett szerepvállalás révén – gyakran összefonódott a formálódóban lévQ szo-

cializmus ember- és társadalom-felfogásával. Ezt bizonyítja az is, hogy Courbet maga 
nevezte magát szocialistának, demokratának és köztársaságinak (Courbet, 1985, 9. o.; 
Németh, 1974, 45. o.; ld. Courbet-t idézi: Aradi, 1985, 9. o.), ezekkel a jelszavakkal for-
dulva a jövQ felé.

Az új esztétika középpontjába tehát az ember került, mindenekelQtt valóságának „földi 
dimenzióira” koncentrálva. Ugyanis a realizmus az emberrel és valóságának közvetlenül 
felfogható dimenzióival, tényezQivel akart kapcsolatba kerülni, eltávolodva a klasszikus 
m_vészet távolinak és megmerevedettnek ítélt „örök témáitól”, „egy tárgyszer_, igaz, 
nem eszményítQ m_vészet” (Tuffelli, 2001, 14. o.) elindítására törekedve. Courbet tehát 
a képzeletet alá kívánta rendelni „a valóságnak”, „tiszta”, „ítéletmentes” m_veket akar-
ván alkotni. Ekképpen került megfogalmazásra a cél, mindenesetre az elmondható, hogy 
e korban a m_vészek valóban bizalmatlanná váltak az örök eszmékkel és eszményekkel 
szemben, s gyakran jelent meg m_vészeti törekvésként, hogy a régi ideák helyébe a 
társadalmi valóságra vonatkozó kortársi tapasztalatok Qszinte leképezésének törekvése 
kerüljön, hol már-már általánosításokba bocsátkozó társadalomrajzot (realizmus), hol 
mikroszkopikus pontosságú pillanatképet (naturalizmus) adva a „nemesség nélküliek” 
életérQl, életébQl.

A stílustörténeti különbségekrQl beszélve elmondható, hogy míg például Millet pa-

rasztalakjait már-már szibillai méret_vé növelte, munkában megfáradt férfialakjait szinte 
hQsökké emelte, addig a század vége felé haladva a vidéki társadalom szereplQi is egyre 
kíméletlenebb részletezéssel és leírással kerültek ábrázolásra. A munka apoteózisának 
ábrázolási kereteitQl (Millet), illetve a m_vészt övezQ jelenvaló társadalmi környezet 
erkölcsi valóságának tükrözésére való törekvéstQl (ld. Courbet, 1979, 161–162. o.) eltá-

volodva a hangsúly idQvel a szenvedélyek és az állatias ösztönök szigorúan természeth_ 
ábrázolása felé tolódik. Erre meglehetQsen alkalmasnak bizonyult a dokumentarizmus 
törekvése és azzal együtt az életdarab-technika (vö. Czine, 1979, 14–15. o.; de Goncourt, 
1979, 168–171. o.), mely eltávolította a m_vészt az összefüggQ elbeszélések szerkesz-

tésétQl, hogy azok helyét a részletesen és tárgyilagosan kidolgozott leírások vegyék át.
Ez a tendencia a naturalizmus olyan mestereinél erQsödött fel igazán, mint amilyen töb-

bek között Wilhelm Leibl és (részben) Jules Bastien-Lepage volt. A naturalizmus a század 
utolsó évtizedeiben fejlQdött ki a realizmusból, az azzal egyet nem értQk által, s lényege 
elsQsorban a nyomorúságban élQk életvilágának, ösztöneik nyers világának kíméletlen, 
szigorúan tényszer_, a realista általánosítást kerülQ ábrázolása volt. A marxista kritika ép-

pen azért neheztelt idQvel a naturalizmusra, mert úgy látta, hogy „Ami [a naturalistáknál] 
elégséges volt egy haldokló világ leleplezésére”, kevésnek bizonyult „egy születQ új világ 
ábrázolására (Czine, 1979, 10. o.), tehát nem felelt meg a marxizmus és a szocializmus 
történelmi optimizmusának.

A naturalizmus mikroszkopikus pontosságra való törekvésének, a mindent leírni aka-

rásnak köszönhetQen már kezdetben összefonódott a plein air és az impresszionizmus 
formanyelvi megoldásaival, gondolva itt többek között a képkivágásos kompozíció és 
a „non finito” ábrázolási gyakorlatának (ld. Tuffelli, 2001, 22–24. o.), illetve a reflexek 
rögzítésére való törekvés gyakori érvényesülésére. A naturalisták nem akartak többet egy 
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már-már spontán módon kiválasztott tünékeny pillanat részletekbe menQ rögzítésénél, 
távolságot tartva a stilizálás mindenféle tendenciájától (vö. Amy Dempsey az impresszi-
onizmusról; Dempsey, 2002, 15. o.).

A naturalizmus törekvése összességében jól bemutatható a zolai „az emberben rejlQ ál-
lat” toposz mentén, amely már némileg elQrevetítette a freudi mélylélektan alapvetQ üze-

neteit is az emberi lélek mélyén élQ tisztátalan állatról. A naturalizmus elméleti alapjainak 
megteremtése Émile Zola nevéhez f_zQdik, aki a m_vész feladatát az orvosi megfigye-

léshez hasonlítható obszervációban látta (Németh, 1999, 122. o.), elkerülve mindenféle 
következtetés-tételt, illetve bármiféle ideológiával (elsQsorban a szocializmussal) való 
összefonódást, eleget téve az ún. „extrém objektivizmus programjának” (Zoltai, 1997, 
205. o.). Zola szerint – a determinizmus álláspontján állva – a m_vésznek úgy kell dolgoz-

nia „a jellemekkel és a szenvedélyekkel, az emberi és társadalmi tényezQkkel, ahogyan 
a kémikus és a fizikus foglakozik a szervetlen testekkel, a fiziológus az élQ testekkel” 
(Zola, 1979, 177. o.).

Zola koncepciója szerint a m_vésznek megfigyelQnek kell lennie, „a jelenségek fény-

képészének”, s „megfigyelésének pontosan tükröznie kell az életet” (ld. A kísérleti regény 
c. tanulmányát [1880], melyben helyenként Claude Bernard-t idézve fejti ki nézeteit). 
Tehát fontos törekvése a naturalizmusnak a szenvtelenség és a távolságtartás, a valóság 
középszer_ségben való megragadása, az összefüggQ elbeszélések helyett a leírás térnye-

rése (Zola, 1979, 174–186. o.), s ezzel együtt a töredékesség és az életdarab-technika 
(Czine, 1979, 15. o.). Mindenesetre, miképp Zoltai fogalmaz, a naturalista m_vész „fel-
tárja a nagyvárosokban és az elmaradott vidékeken tenyészQ tömegnyomort, bevilágítja a 
jelen társadalmának legrejtettebb, legsötétebb zugait, s ezáltal a »gyakorlati szociológia« 
m_velQje is, a társadalom hízelkedést nem ismerQ, az igazat kimondó kritikusa” (Zoltai, 
1997, 204. o.).

A naturalisták felfogása szerint a társadalmi valóságot a maga középszer_ségében kell 
megragadni, s el kell kerülni a kiemelkedQ alakokat, mint amilyenek például a stendhali 
vagy a balzaci figurák. Az olyan m_vészek, mint amilyen Émile Zola, Jules Bastien-
Lepage vagy Fényes Adolf, hangsúlyozzák az emberi cselekvés ösztönrugóit, s gyakran 
mellQzik „a magasabb rend_ érzelmek és az értelem cselekvQ és jellemalakító szerepét” 
(Czine, 1979, 38. o.). Afféle komorabb szellemiség hatja át e szerzQk m_veit, akárcsak 
Bródy Sándor epikáját, mely – az író megfogalmazásában – „arról a sok ijesztQ nyomor-
ról” szól, „mely a lelket öleli át, rideg, csontváz karjaival”, „azokról, kik születésükkel 
predestinálva lettek a nyomorra” (ld. Bródy Sándor: ElQszó a Nyomor elsQ kiadásához, 
1884; Bródy, 1979, 192. o.).

Ez a felfogás akár párhuzamba állítható Fényes Adolf piktúrájával is, ám kissé 
erQszakolt volna a – Zola koncepciójához hasonlóan – Bródynál is tetten érhetQ társa-

dalmi determinizmust minden áron számon kérni a festQ életm_vében. Mindenesetre 
tudjuk, hogy Munkácsy kezdetben jelentQs hatást gyakorolt rá, ám az Q cselekményes 
életképfestészetének tendenciájától fokozatosan eltávolodott, s közelebb került egy 
olyan formanyelvhez, amely párhuzamba állítható a de Goncourt-féle életdarab-tech-

nikával (vö. Czine, 1979, 14–15. o.; de Goncourt, 1979, 168–171. o.) és a taine-i 
szenvtelenséggel (ld. Czine, 1979, 22–23. o.). A századvégi magyar m_vészetben 
– a számottevQ Munkácsy-hatás mellett – valóban új esztétikai felfogások kezdtek 
elterjedni, melyek alkalmasaknak bizonyultak a töredékes lét élményének kifejezésé-

re. JelentQs volt például Jules Bastien-Lepage hatása, gondolva itt például Ferenczy 
Károly festészetére. A plein air és az impresszionizmus importja is meghatározó volt, 
amely hozzájárult a természeth_ és hiteles ábrázolás kivitelezéséhez. Azonban túlsá-
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gosan messze mennénk tárgyunktól a századvégi magyar m_vészet recepciótörténeté-

nek és stílustörtének taglalásával, így érdemesebb lesz_kítenünk a kört, s közvetlenül 
a tárgyunkra térnünk.

(Fiúgyermekek ábrázolása az alföldi festQk vásznain) A 19–20. század fordulóján az 
alföldi m_vésztársadalomban többfelé gyökeret vert az elkötelezQdés „az ízig-vérig ma-

gyar piktúra megteremtése” (Egri, 1989, 5. o.) iránt – e m_vészek olyan m_vészetet akar-
tak létrehozni, mely a nép érzelemvilágából táplálkozott, „az áldott jó magyar földbQl” 
(Bodnár, 1986, 111. o.) sarjadt ki. Ezzel együtt természetesen felélénkült az érdeklQdés 
az egyszer_ parasztember sorsa után – a festQk mind nagyobb érzékenységgel fordultak 
tehát a dolgos falusi ember nehéz élete felé, hogy vásznaikon megfessék a paraszti élet 
kíméletlen rendjét és nyomorúságait. Ez a „plebejikus szemlélet” (Egri, 1989, 5. o.) hatot-
ta át Deák-Ébner Lajos, Bihari Sándor, Fényes Adolf, Tölgyessy Artúr és Tornyai János 

festészetét is – vásznaikon a parasztember életélményeinek különféle megfogalmazásai-
val találkozunk (Bodnár, 1986, 111. o.). Ki magányos szemlélQdQként, meditatív kompo-

zíciókon jelenítette meg a paraszti sorsot, mély együttérzéssel (Bálintné Hegyesi, 1992, 
26. o.), mint Fényes, ki epikai részletességgel, objektív-leíró egyszer_séggel viszonyult 
az élményanyaghoz, mint Deák-Ébner Lajos és Bihari Sándor (Bodnár, 1986, 104. o.), 
ki belülrQl átélve jelenítette meg „a néplélek indulatait”, akárcsak Tornyai (Elek, 1936, 
321-328. o.), de a motiváció egy volt: az alföldi táj és népélet vonzereje. E festQk együtt-
érzéssel tolmácsolták a paraszti élet legkülönbözQbb helyzeteit, élményeit, akárcsak az 
aggkort, a munkássorsot, de a gyermekkor, s azzal együtt az anya-gyermek kapcsolat is 
fontos témaként jelent meg a különbözQ életm_vekben.

Azonban még a gyermek-tárgyú képeken sem „a boldog, bájos gyermekkor” ke-

rül megelevenítésre, ahogyan például azt Peske Géza bodajki gyermekfestQ jelenetein 
(Keménydió, Kutyával játszó fiú, Kisfiú kutyával, Kislány kutyával) láthatjuk (NKÖEÖK, 
2007).4 Sokkal inkább azt kell mondanunk, hogy a paraszti élet alázatos, szótalan rend-

je bújik meg a gyermekek bQre alatt ezeken a megjelenítéseken. Noha anatómiai-fizi-
ognómiai értelemben gyermekeket látunk, jellegzetesen gyermeki élethelyzetek ritkán 
kerülnek ábrázolásra. Többnyire komoly, szemérmes, visszafogott leánygyermekek és 
engedelmes, szófogadó fiúcskák jelennek meg paraszti öltözékben, ezáltal is kifejezésre 
juttatva a falusi élet nehéz rendjét. Azonban érdemes kiemelni, hogy a gyermekség motí-
vumai nem sikkadnak el az interpretációkon, de nem is kerülnek kiemelésre.

Arról van tehát szó, hogy a festQk – lévén, hogy életükben a magyar nép, a néplélek 
megfestésére vállalkoztak – a paraszti élet hallgatag rendjét festették meg gyermekábrá-

zolásaikon is. Az ábrázolásokon a gyermekkor nem kifejezetten a kortárscsoporti élmé-

nyekben, a tevékeny felfedezésekben gazdag életkorként jelent meg – a gyermekvilág 
nem vált el hangsúlyosan a felnQttvilágtól. Nem a felfedezésektQl örömteli, lírai utánér-
zés_ gyermekvilág jelenik meg e vásznakon, hanem az a kor, amely mögött már letagad-

hatatlanul munkálkodik a nehéz paraszti élet regulája. A gyerekek ugyanis – különösen a 
nagyobbak – ugyanazt csinálják, mint a felnQttek, csak „kicsiben”. Igaz ugyan, hogy ezek 
az alkotások – tárgyuknál fogva – már felhívták a figyelmet a gyermeklét antropológiai 
jegyeire, értékeire, ám a paraszti életrend megjelenítésének szempontjai többnyire felül-
írták a gyermeki sajátosságokat. Mindezek a szempontok a különbözQ megjelenítéseken 
egymástól többnyire elválaszthatatlanul jelentek meg. A tárgyi-fizikai környezet, a ruhá-

zat, a divatelemek, a tekintet, a taglejtések, a mozdulatok, a hangsúlyosan szerepeltetett 
attribútumok, motívumok, esetleg szimbólumok egyaránt következtetési alapokat jelente-

nek a különbözQ megállapítások szempontjából.
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Az alföldi festQk gyermekábrázolásai között jórészt leánygyermek-ábrázolást találunk, 
legalábbis körülbelül kétszer annyi leánygyermeket vélünk felfedezni az alkotásokon, 
mint fiúgyermeket. Jelen dolgozat tárgya azonban, mint már említettük, a fiúgyermek-
ábrázolás. A leányábrázoláson többnyire a szemérmes, visszafogott leánygyermek képe 
köszönt vissza, míg a fiúk ábrázolása több aktivitást tükröz, s itt viszonylag gyakran jele-

nik meg az „életrevaló fiúgyermek” képe is. Viszont ez a fajta megjelenítés talán mégsem 
számottevQ és jelentQs. A fiúk valamelyest excentrikusnak, huncutkodásra, izgágaságra 
hajlamosnak t_nnek, ám alig látjuk a néprajzi szakirodalomban hangsúlyozott fiúgyerme-

ki „tettvágyat” közvetlenül megmutatkozni.
A fiúgyermek-ábrázolások több témakör (pl. anya-gyermek kapcsolat, testvérkapcsola-

tok) szerint tárgyalhatók, ám jelen dolgozatban javarészt – egy kivétellel – az egyalakos 
életképeket, a portrééletképeket és a gyermekportrékat elemezzük. Ennek oka az, hogy 
a többi témakör esetében nem a fiúgyermek-aspektus a leghangsúlyosabb, s ezért ezen 
m_vek más tanulmányok keretein belül kerülhetnek, illetve kerültek publikáción belül is 
elemzésre. Mindenesetre elemzéseinkkel célunk az, hogy egyfajta áttekintést tegyünk az 
alföldi fiúgyermek-élet különbözQ aspektusairól, állomásairól, különös figyelemmel az 
antropológiai tér (ruházat, enteriQr, táj) és bizonyos hangsúlyosan szerepeltetett attribú-

tumok, szimbólumok (például darutoll) elemzésére. Tárgyalásunk során igyekszünk ösz-

szefüggést teremteni a fentebb vázolt néprajzi áttekintésben elQhozott összefüggésekkel, 
illetve némileg a tárgyalásra kerített alkotók festQi szemléletével, esztétikai felfogásával, 
életm_vének egészével is. Az elemzések alkotónként kerülnek sorra, rövid bevezetéssel 
az adott alkotó életm_vérQl.

(Deák-Ébner Lajos [1850–1934]) Deák-Ébner Lajos német származású családból 
való m_vész volt ugyan, ám – szülei révén – már gyerekkorában szívügyévé vált 
a magyar nemzet, s megismerkedett a szabadságharc eseményeivel és céljaival 
is. Müncheni és párizsi tanulmányai után letelepedett Barbizonban, majd August 
Pettenkofen híre nyomán Szolnokra utazott. E vidék csakhamar döntQ hatást gyako-

rolt festészetére, hiszen a m_vész ezzel a magyar népélet s_r_jébe került. Pettenkofen 
tanácsokkal látta el, hogyan közelítsen ecsetjével a piaci élet sokrét_ valóságához, ám 
az utak már kezdetekkor elváltak: az Q kisméret_, epigrammatikus képeihez képest 
Deák-Ébner nagyméret_ munkái epikai részletességgel beszélik el még a mellékesnek 
t_nQt is, képei ezért nemritkán pillanatfelvételként hatnak. Bár Szolnokon igen nagy 
számban festett vásári jeleneteket, különös érzéke volt ahhoz is, hogy hitelesen, leíró 
egyszer_séggel és közvetlenséggel elevenítse meg a nehéz sorsú falusi ember életét. 
Azonban többnyire nem a nehézségek megfestésére törekedett, sokkal inkább a pa-

raszti élet der_sebb részleteinek megelevenítésére, így aztán kompozíciói rendszerint 
kedélyesek, részletezQ kedv_ek, mozgalmasak és eseménydúsak lettek. Végül, bár e 
szempontok könnyen vitathatók, érdemes megjegyezni, hogy a különbözQ szemlélet_ 
szakirodalmak szerint milyen képet alkottak Deák-ÉbnerrQl stílustörténeti szempont-
ból: míg Végvári Lajos a németalföldi festészet hatását hangsúlyozza, s a Millet-hatás 
elméletét elutasítja, szembeállítva ezzel Deák-Ébner festészetét a barbizoni iskola 
általa poétikusnak, passzívnak mondott festészetéve (Végvári, 1950, 111–120. o.), 
addig Székely András például utóbbi festQ, illetve Jules Bastien-Lepage hatását em-

líti (Székely, 1978, 256. o.). Az viszont vitathatatlan, hogy a m_vész munkásságával 
kétségtelenül megalapozta a szolnoki m_vészet m_ködését, már csak azzal is, hogy 
Szolnokra irányította Bihari Sándort, aki már itt bontakoztatta ki képességeit, s aki 
késQbb Fényes Adolf „tanítójává” lett (Oelmacher, 1970, 7–8. o.).
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1. ábra. Deák-Ébner Lajos: A kis kíváncsiskodó, é. n.

Mint már említettük, Deák-Ébner Lajos elsQsorban sokalakos, anekdotikus életképeirQl ismert 
(Cserépvásár, Lacikonyha, Vásári baleset, HazatérQ aratók, A Zagyva partján), s rendszerint 
gyermekalakjait is vidám, sokszoknyás, derék asszonyok között találjuk színes, napfénytQl átha-

tott kompozícióin. Azonban több egyalakos gyermekábrázolást is ismerünk tQle – ilyen például 
a Kislány kosárral, a Lányka korsóval, a Kislány erdQben vagy a RQzsegy_jtQ (1895). Egyalakos 
portrééletképei sorában találunk egy fiúgyermeket ábrázoló festményt is – ennek címe: A kis 
kíváncsiskodó (é. n.; 1. ábra). A képen egy asztalnál ágaskodó, mezítlábas kisfiút látunk fehér 
szín_ egyberuhában, amely életkorából fakadó éretlenségére, naiv voltára, s azzal együtt egész 
lényének esetlegességére utal. A fehér szín akár utalhat életkorának tiszta, ártatlan voltára is. 
Derekára kék kötényt rögzítettek, fején pedig kis barna sapka található, amely nemét jelöli.

A tárgyi részletek, a csendéletszer_ elemek (a fazekas tárgyak a falon és az asztalon, 
maga az asztal és a szék, a széken pedig a rongynak használt textildarab) hitelesebbé, át-
élhetQbbé teszik a jelenetet, s a berendezés szerénysége ellenére is rendkívül beszédessé. 
A fénnyel átjárt enteriQr egyszer_ berendezésébQl, illetve a gyermek ruházatából szegény-

ségre következtethetünk, ám a festQ mégsem a társadalmi réteghelyzet aspektusát hang-

súlyozza vásznán, ahogy más képein sem. Maga a tény, hogy a festQ elsQsorban vásári 
jeleneteket (Baromfivásár, Dinnyevásár) festett a nép életérQl, már eleve azt bizonyítja, 
hogy mindenekelQtt szemlélQként, megfigyelQként viszonyult a nép életéhez, s valóban: 
képein objektív-leíró jelleg, s afféle szenvtelen realizmus uralkodik.

Itt sem a nép fiától való ábrázolást látunk, mindenesetre a kép alkalmas arra, hogy a befo-

gadó betekintést nyerjen egy parasztfiúcska egyetlen, spontán módon kiválasztott pillanatába. 
Éppen ez, a m_ spontaneitása teszi lehetQvé, hogy valami megjelenjen elQttünk a gyermekkor 
befejezetlenségébQl, gyámoltalanságából, nyitott voltából. A kompozíció spontán hatásának 
eszköze alatt elsQsorban a teret átjáró világos napfényre, a tónusok finom átmenetére, illetve a 
m_nek az átlós kompozíció okozta mozgalmasságára kell gondolni, s mindennek köszönhetQ-

en a festményt a m_vész „mindvégig derült és optimisztikus kedélyvilága” (Rózsaffy, 1907) 
hatja át. A kép mozgalmasságához hozzájárul a tárgyak elhelyezésének kissé spontánnak ható 
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módja is. A plein air formanyelvi megoldásainak (a világos festés technikájának) alkalmazása 
e képen is rámutatott a dolgok pillanatnyiságára. Feltételezzük, hogy ezzel a festQi felfogással 
egyfajta – hozzá sem kell tenni, mai pedagógiai tudásunk felQl közelítve naivnak, hiányosnak 
tetszQ – gyermekfelfogás járt együtt, mi szerint ez az életszakasz az érzékelés, a jelenségek 
ítéletmentes befogadásának kora, amikor még minden a pillanatnyi érzékelés, a színek, a fé-

nyek, az összbenyomások függvénye.
Összegzésül elmondhatjuk, hogy a kompozíciós megoldások tükrében a kép állítása, hogy 

a kora gyermekkor évei az érzéki felfedezések és rácsodálkozások idQszaka, s talán, hogy ezt 
a felnQtt környezet is elfogadja. Itt tehát – a színeknek, a fényeknek, a reflexeknek, a bútorda-

rabok és az edények kissé rendezetlen elhelyezésének, illetve a mozgalmasság érzését kiváltó 
átlós kompozíciónak köszönhetQen – nem a „miniat_r felnQtt” képe jelenik meg, azonban a 
tárgyi és viseleti elemek elhelyezésének ténye mégiscsak figyelmeztet arra, hogy a gyermek 
olyan környezetbe született, ahol már korán bele kell tanulnia a felnQttek dolgába.

(Bihari Sándor [1856–1906]) Bihari Sándor szegény iparos családban született, egy szegény 
szobafestQ fiaként, s életét m_vészként is végigkísérte a nélkülözés terhes légköre. Jól ismerte a 
falusi élet alakjait, a szegény emberek hétköznapjait, s vásznain is rendszerint ezek az egyszer_ 
figurák jelennek meg, hiteles társadalomszemlélettel, mindenféle etnográfiai utóíz nélkül (vö. 
Genthon, 1935, 147–151. o.). Egyszer_en és díszítetlenül ábrázolta a paraszti élet apró, ám annál 
beszédesebb mozzanatait, az embertípusok és a tipikus helyzetek megragadására törekedve, ki-
hangsúlyozva a társadalmi rétegjellemzQket, a szociokulturális kódokat, egyforma hangsúlyt he-

lyezve az antropológiai tér különbözQ rétegeire (a ruházatra, a tárgyi-fizikai környezetre, illetve a 
tájra), valamint a testhasználati jellemzQkre, gesztusokra. Miképp Roskovics Ignác mondta róla, 
„ha madarat festett volna, a szürke verebet festette volna” (idézi: Fónagy, 1906),5 hiszen Qt nem 
a különös, hanem a jellemzQ érdekelte. Igyekezett színpadias és népszínm_ves hatás nélkül vá-

szonra vinni valamit a „magyar humusból”, s ezt Q egyszer_, hétköznapi témákon keresztül vélte 
megvalósíthatónak. Képei jeles bizonyítékok a polgári átalakulás koráról (ld. Programbeszéd, 
1891), melyben még erQsen tartotta magát az archaikus paraszti állapot, ám már érezni szikráit a 
paraszti polgárosulásnak, az egyszer_ ember öntudatra ébredésének, a helyi autoritással („intel-
ligenciával”) szembeni bizalmatlanságnak.

2. ábra. Bihari Sándor: DinnyeevQ (Parasztiú), 1905
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Bihari Sándor elsQsorban sokalakos jeleneteket festett ugyan remek részletezQ erQvel, ám 
egyalakos képeket is ismerünk tQle. DinnyeevQ (vagy: Parasztfiú) c. képét (1905; 2. ábra) 
friss lendület uralja, mely révén érezzük a gyermekkor elevenségét, ugyanakkor a népviseleti 
elemek ízig-vérig parasztivá, archaikus alakká teszik az ábrázoltat. A fiú kalapja és rajta a toll 
már a felnQttség, s egyben az archaikus parasztság állapotának szimbólumai, ugyanakkor a 
„kislegény” komoly arca és nyílt tekintete egyszer_, gyermeki karaktert tükröz.

E reflexekben gazdag kép egy kiragadott jelenetet, töredéket mutat egy parasztfiú hét-
köznapjaiból, egyetlen pillanatot csupán, s már-már e fiúalak maga is a fényjáték véletlen 
m_vének t_nik. A megjelenítésnek ez a módja – a plein air formanyelvi megoldásainak 
alkalmazása – alkalmasnak t_nik a gyermekkornak az érzéki felfedezések által definiált 
jellegének kiemelésére, a színek (a kékek, a fehérek és a vörösek) pedig ugyancsak a 
gyermekkor érzéki élményekben gazdag világára utalnak.

A szemmagasságban történQ ábrázolás révén úgy érezzük, a gyermek már nem függ 
lépten-nyomon szüleitQl, képes és rá is van szorulva az önállóságra; s valóban, a gyer-
mekre faluhelyen afféle „kicsinyített felnQttként” tekintettek, hiszen tevékenységei jel-
legükben nem, pusztán mértékükben különböztek a felnQttekétQl (Deáky, 2011, 281.). 
Különben is érezzük az ábrázoláson a gyermeki szemlélQdés „aktusa” mögött a dolgos 
paraszti hétköznapok szertartásos rendjét, hiszen az antropológiai tér elemei is minden-

képpen errQl árulkodnak. Bár a tárgyi-fizikai környezet (a bútordarab, az épített, alkotott 
környezet, illetve a kultúrtáj) itt rendkívül kevés elembQl áll, az ábrázoltakból mégis vilá-

gossá válik, hogy a gyermek milyen körülmények között éli hétköznapjait, illetve, hogy a 
felnQtt környezet hogyan gondolkodik róla. Itt ugyanis az archaikus paraszti léthez kötött, 
szófogadó, egyszer_ parasztgyermek képe ugyanúgy megjelenik, mint a gyermekkor-
nak élénk, érzéki életszakaszként történQ felfogása, ugyanakkor a fiú passzív, meditatív, 
helyzetben történQ megjelenítése érvényessé teszi a „szemlélQdQ gyermek” fogalma felQl 
történQ megközelítést is. A gyermeklét központi mozzanata tehát itt a világ ítéletmentes, 
nyugodt felfedezésére irányuló „komplentáció”. E m_ ebben is különbözik a m_vész 
korábbi alkotóperiódusainak képeitQl, ugyanakkor tudjuk, hogy ezekben az években 
Biharitól már elsQsorban ilyen egyalakos, nyugodtabb felfogású, mindenekelQtt a plein 
air szellemében fogant képeket ismerünk.

3. ábra. Bihari Sándor: Lóitatás a Tiszaparton, é. n.
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A Lóitatás a Tiszaparton c. festmény (é. n.; 3. ábra) az elQzQvel szemben rendkívüli 
távlatokat mutat meg, s az alkotó ebben a messzeségbe veszQ tiszaparti tájban helyezi el 
a tanya lovait istápoló vékonydongájú fiú alakját. Itt nem a figura van ugyan a középpont-
ban, ugyanis korántsem individuumként jelenik meg, hanem csak mint a természet pará-

nyi alkotóeleme, ezzel is érzékeltetve, hogy a paraszti életszemlélet középpontjában a föld 
törvényei és a földm_velés ésszer_ regulái álltak, ezért az egyénnek minden tekintetben 
alá kellett magát vetnie a természet akaratának. Ugyanakkor e m_, ha meglehetQsen ob-

jektív-leíró jelleggel is, de kifejezésre juttatja az elszigetelt tanyasi létezésmód élményét 
is. Mint látható, a fiú legközelebbi barátja a természet, más sorsa nincs is neki, csak a föld. 
Így aztán elQtte nincsenek kérdések, csak a rideg vidéki élet rendje van, ebbe szervezQdik 
bele már egészen kicsi kora óta.

(Fényes Adolf [1867–1945]) Fényes Adolf magányos ember volt és különc, aki távol tar-
totta magát az izgalmaktól és a szocialista gondolkodástól (Bálintné Hegyesi, 1992, 25. 
o.). Munkásságában kifejezésre jutott ugyan egyfajta nagyfokú szociális érzékenység, ez 
azonban nem áll közvetlen rokonságban a korabeli szocialista mozgalmak polgári radika-

lizmusával. Kortársai a „szegény emberek festQjeként” emlékeztek rá, pedig mindössze 
egy évtizedet ölelnek el életm_vében a Szegényemberek élete c. sorozat darabjai. Saját ko-

rában mélyen emberségesnek tartották, s maga is így vallott e sorozatával kapcsolatban: 
„ElsQsorban nem mint festQ festettem ezeket a képeket, hanem mint ember. A szociális 
szempont mélyebben érdekelt a m_vészinél. Arra gondoltam, hogy ha a tárlatok szépen 
élQ, gondtalan látogatói elé tárom ezt a szomorú világot, talán sokak lelkiismeretét felrá-

zom.” (idézi: Németh, 1972, 26. o.)

4. ábra. Fényes Adolf: Ebéd, 1902

Meditatív parasztjelenetei, sötét, komor tónusú kompozíciói a társadalom perifériájára 
szorultak iránti mély emberi érzéseirQl tanúskodnak. Eseménytelen, csendes jelenetek 
ezek, melyek az elbeszélés igénye helyett a leírás részletességével, hitelességével kíván-

nak hatni. Fényest sokkal jobban érdekelte az egyes ember maga, annak egy-egy apró 
mozzanatával, mint az Qt övezQ társadalmi környezet. A tény, hogy m_vei leíró jelleg_-



TÁMBA RENÁTÓ: FIÚGYERMEK-ÁBRÁZOLÁS AZ ALFÖLDI FESTÉSZETBEN 23

ek és kevésalakosak, már-már a zolai naturalizmus felé közelíti Fényes esztétikáját (vö. 
Németh, 1999, 122. o.), ám m_vein Munkácsy emberábrázolásának, ecsetkezelésének és 
koloritjának hatása érzQdik, ahogyan a fény-árnyék játék drámai hatása is hozzájárul ah-

hoz, hogy e kompozíciókat némileg Munkácsy örökének érezzük (Lyka, 1905).
Gyakran ábrázolt munkás- és parasztembereket, a szegénységnek, a nyomornak kiszolgál-

tatott anyákat és gyermekeket, akik már nem a nemzeti elnyomás áldozatai, mint a Munkácsy-
festmények alakjai (ld. Siralomház, 1880), hanem a megújuló társadalom belsQ viszonyainak 
kiszolgáltatott, egyszer_ igény_ emberek. Fényes Adolf festményei csöndesen, ám mégis 
sokat sejtetQen képesek megeleveníteni valamit a valamikori munkás- és parasztember „ter-
mészetrajzából”, kegyetlenül tárva föl az emberi élet alsórégióinak már-már állatiasnak tetszQ 
zugait is (vö. Zoltai Dénes a zolai naturalizmusról; Zoltai, 1997, 202–206. o.).

A paraszt- és munkástéma, az egyszer_ emberek ábrázolása, az „ember az állatban” 
(Oelmacher és N. Pénzes, 1960, 11. o.) toposz megjelenítése e korban – különösen ha-

zánkban, ahol a polgári átalakulás megkésve indult kibontakozásnak – még botránynak 
számított. Éppen ez volt Fényes Adolf „eredendQ b_ne” is: az, hogy „a legalsó tízezer 
képviselQi láthatók a keret drága aranylécei között” (Lyka, 1905). A közönség körében 
feltételezhetQen visszás fogadtatásra talált az Ebéd c. festmény (1902; 4. ábra) is. A kép 
sötétbarnás és feketés tónusokkal megfestett, komor, semleges háttér elQtt ábrázol egy 
megtört, megfáradt férfit rongyos ruházattal, felhúzott térdekkel, s egy fiatal, talán még 
suhanc korban sem lévQ fiút mohó falás közben, szinte egész testét ráhangolva az evésre 
(ld. a lábak és a kezek összeigazítása). E párosban feltételezhetQen apát és fiát ismer-
hetjük fel. Talán napszámosok, talán cselédek, nem tudjuk. Valószín_leg a fáradságos 
munka szünete alatt találjuk Qket, mely rítus megállásra késztet, s most, legalábbis a férfit 
tekintve, némi számotvetésre ad alkalmat saját életével. Pt nem látjuk enni, elQtte érin-

tetlenül hever a mintegy „osztályrészét” jelzQ szerény ebéd, mely ugyanakkor – a maga 
fehéreivel – biztosítja a kompozíció egyensúlyát, illetve kitölti az _rt. A fiún még keve-

sebb a felelQsség, Qt még nem érték el az évQdés pillanatai, Q még némiképp öntudatlan 
elszenvedQje a közös tragédiának, mely – a chiaroscuro technikája, a komor tónusok, a 
pillanatnyiság érzetét keltQ átlós kompozíció, illetve a mozdulatok halk ellentéte révén – 
szinte tapinthatóvá válik.

5. ábra. Fényes Adolf: Fiúfej, é. n. 6. ábra. Fényes Adolf: Fiúcska, é. n.
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Az uralkodó színek közül a barna a föld princípiumát idézi, s ezzel együtt utal a „föld 
törvényeinek” (Sárkány és Szilágyi, 2000, 601., 643., 646–647. o.) engedelmeskedni 
kényszerülQ parasztember lelkialkatára, mely szívós és szilárd, mentalitását pedig a jó-

zanság jellemzi. E tulajdonságokat hordozzák magukban e kép barna tónusai, feketéi 
pedig némileg szomorúságra és reménytelenségre utalnak (ld. Király Sándor meghatá-

rozásait Tatai Erzsébet táblázatában összefoglalva; Tatai, 1998, 149. o.). E finom szín-

átmenetekben gazdag, komor színkompozícióból mintegy a naivitás, a tapasztalatlanság 
„színfoltjaként” válik ki a fiú fehér ingje, mely egyébként is gyakori ruhadarab volt ebben 
az életkorban, ahogyan a kis barna kalap is tipikusan a fiúgyermek-lét attribútumának volt 
tekinthetQ abban a korban faluhelyen.

A passzív-meditatív jelleg_ kompozícióból halk szavúan, de megrázó erQvel árad a sze-

génység atmoszférája, a szegény ember kilátástalan sorsának nehéz levegQje. Mindezek 
okán a kép könnyen rokonítható a festQ olyan más m_veivel, mint amilyen az Anya gyer-
mekével (1901) vagy a Napszámos (1900 k.) (Lyka, 1905).

E m_vekkel együtt e festmény képes kifejezésre juttatni az ábrázoltak létének töredé-

kes voltát. Ez annak köszönhetQ, hogy a festQ nem társadalmi kontextusában ábrázolja 
alakjait, hanem abból kiragadva, mintegy ránagyítva egy-egy illékony, ám jellemzQ pil-
lanatra, h_ „természetrajzot” adva az ábrázoltakról. Így Zola meghatározása, mi szerint 
„a m_alkotás nem más, mint a természet egy darabja, ahogyan azt egy temperamentum 
szemléli” (Zoltai, 1997, 205. o.; Czine, 1979, 7–50. o.), itt is érvényes, hiszen Fényes 
Adolf e vásznán összekapcsolta a pillanatnyiságot az ösztönbe zárt idQvel, ráirányítva a 
figyelmet az emberi élet ösztönök általi meghatározottságára, s ezáltal múlandóságára. 
Talán némileg valóban párhuzamot vonhatunk Zolával, ám a társadalmi determinizmus 
(ld. Zoltai, 1997, 203–204. o.; Czine, 1979, 7–50. o.) kitételeinek érvényesülését a képi 
ábrázolás termékein aligha tudjuk leellenQrizni. Mindenesetre, tudjuk, hogy Zola olyan 
regényei, mint amilyen például a Patkányfogó nem felelnek meg a Zola által hangsú-

lyozott tárgyilagosság és szenvtelenség kitételének, s ahogy például a Patkányfogó c. 
regény esetében mondhatjuk, Fényes e képe kapcsán is elmondhatjuk, hogy azt mintegy 
társadalmi vádiratként címezte a közönség irányába. Társadalomkritikai attit_dje okán e 
képet realistának is mondhatnánk, azonban itt már nem találkozunk a kritikai realizmust 
hagyományosan meghatározó életképszer_séggel, mint korábbi, Munkácsy-örökséget 
erQteljesebben jelzQ, ám a naturalizmushoz is közelebb álló munkákkal (vö. Pletyka 

[1895]; Civódás [1897]).
Mindazonáltal azt is elmondhatjuk, hogy Fényes nem osztályrészvétet érzett; elsQsor-

ban az emberi természet tanulmányozása érdekelte, s nem pedig a társadalmi szituációk 
vizsgálata. Ez távolítja el Qt a kritikai realizmustól, s azzal együtt a korabeli szocialista 
mozgalmak szólamainak áthallásától. Ezzel szemben olyan léttartalmakat világít meg a 
festQ, melyek Schopenhauer pesszimista filozófiájában jelentek meg elQször határozottan. 
Akárcsak Schopenhauer rendszerében, az ember itt sem elsQsorban értelme által megha-

tározott cselekvQként jelenik meg, hanem olyanként, mint aki „ösztöneitQl ráncigált, a 
tudatalatti mélybQl feltörQ indulatoknak a rabja” (Németh, 1999, 113. o.). Talán éppen az 
efféle szubjektivizmus tartotta távol Fényest a szocializmusnak a társadalmi haladásba 
vetett, az emberi természet iránti mélyebb érdeklQdés hiányában kritikátlannak mondható 
optimizmusától, mindenesetre az biztos, hogy ebben nagy jelentQsége volt magányos, 
zárkózott természetével párosuló mély emberségességének.
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A Fiúfej c. kép (é. n.; 5. ábra) valószín_leg még a szegényember-periódusból való, 
ugyanakkor e darabon már – ha oly haloványan is – tetten érhetQ a reflexek rögzítésére 
való törekvés: a hátulról érkezQ fénynek, illetve a szegény fiúgyermeki létre utaló barna 
sapka által vetett árnyékoknak köszönhetQen a fiú arcán, orrán és nyakán fehérek és az 
égetett umbra árnyalatai játszanak, az alapvetQen barnás-szürkés ruhán elQt_nQ kékek 
pedig ugyancsak a plein air felerQsödQ hatását mutatják. Ugyanakkor mégiscsak a komor 
tónusok a meghatározóak, melyek kifejezésre juttatják az ábrázolt alakja mögött húzódó 
létélményt, a szolgai alávetettség érzését. Mindezzel együtt elmondható, hogy e festmény 
jól illeszkedik a szegényember-korszak tematikai kánonjába. A Fiúfej talán egy szegény 
kondás- vagy cselédgyermeket ábrázol: szemében szerénység és „szolgaszellem” ül, 
lényébQl kiszolgáltatottság érzQdik. Ezt, illetve a fiú alárendelt szerepét hivatottak érzé-

keltetni a háttér barnás-szürkés, s a ruházat feketés és barnás tónusai is. A barna, mint 
tudjuk, a föld színe, s ezáltal a barnák itt kifejezésre juttatják a „föld törvényeit” (Sárkány 
és Szilágyi, 2000, 601., 643., 646–647. o.), s azzal együtt a puszta megélhetésért folytatott 
küzdelmeket, melyek megadják a gyermek életének kereteit, s szívós lelk_, ám szerény, 
az élet nehéz rendjébe csakhamar beletörQdQ fiúvá érlelik a gyermeket. A vaskos ajkak 
egyszerre utalnak kitartó jellemre és lényének anyagi szükségletek általi meghatározott-
ságára, kihangsúlyozva „vaskosnak”, „plebejikusnak” is mondható természetét.

A Fiúfej c. képpel szemben a Fiúcska c. festmény (é. n.; 6. ábra) öntudatos, talán 
gazdagparaszti családba született kisfiút ábrázol, karosszékben ülve. A kisfiú összekul-
csolt kezei hatalomra, emelvényre helyezett lábai biztos pozícióra utalnak. Tartásában és 
tekintetében a magabiztos, öntudatos kisfiú lénye érzQdik. A portré beállított ugyan, ám 
mégsem érezzük m_vinek a pózt, a háttér zöldje pedig még inkább érzékelteti a gyermek 
büszkeségét és módos voltát. Szülei Qt nem engedelmességre nevelik és függQségre, mint 
a Fiúfej modelljét, sokkal inkább büszkeségre és felelQsségtudatra. Nem alázatosságra és 
rutinfeladatokra idomítják, sokkal inkább méltóságteljes viselkedést várnak el tQle.

Tehát míg a szegényparasztok, a zsellérek és az uradalmi cselédek körében a „szociali-
záció legfontosabb törekvése a függQségre [s ezzel összefüggésben az átlagosságra]6 való 
nevelés volt, mivel ez a személyiségtípus kedvez a »rutinfeladatok rutinmegoldásának« 
(Wolf, E. 1973: 401)” (Sárkány és Szilágyi, 2000, 672. o.), addig már a középparasztoknál 
is gyakrabban elQfordult, hogy a kicsinek csak késQbb kellett beleszoknia a munka rend-

jébe. Ezért az Q esetükben gyakran elQnyben részesítették és szorgalmazták a „kiválósá-

got”, ahogyan a tanulást is. Azonban ezzel szemben, mint tudjuk, a cselédek családjainál 
a szülQk nem igazán tudtak törQdni a gyerekkel, s mivel a legfontosabb erény a kitartás 
volt, a testi fenyítékkel sem spóroltak különösebben.

Láthatjuk, már ebben a korai életszakaszban elkezdQdik a treníroztatás a késQbbi sze-

repekre, életfeladatokra – már ekkor eldQl, hogy kibQl lesz szolga, kibQl úr. Éppen ezért 
mondhatjuk, hogy e két kép együtt szemléletesen illusztrálja a korabeli társadalmi réteg-

zQdés jelenségét a polgári átalakulás és a kettQs társadalmi struktúra korában. (Mindehhez 
hozzátehetnénk azt is, hogy a társadalmi mobilitást számottevQen akadályozták men-

talitásbeli berögzQdések is [például idegenkedés a technológiai modernizálástól], de ez 
szorosan nem tartozik tárgyunkhoz [Kósa, 1990, 59–62. o.].) Mindazonáltal a félprofil 
aszimmetrikus elrendezés mindkét képbe mozgást visz, mindezzel jelenvalóvá téve az 
egyébként roppant bensQségesen megfestett ábrázolást.
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7. ábra. Fényes Adolf: Fiú arckép, 1900 után

A Munkácsy-hatást tükrözQ képek után idQvel (1904-tQl) világos, napfényes képek 
váltak jellemzQvé Fényes életm_vében, sárgák és rózsaszínek harmóniájában megfestett 
jelenetek (BabfejtQk), amelyeken a korábbi, a képteret nagyrészt betöltQ nagyméret_ fi-
gurák helyét kis alakok vették át, hogy ezáltal is nagyobb szerep juthasson magának a 
napsütötte tájnak, s ezzel együtt a plein air és a szecesszió formanyelvi megoldásainak 
(Bálintné Hegyesi, 1992, 32. o.). EbbQl a korszakból való az Arckép c. gyermekportré is 
(1900; 7. ábra). E festmény zöld sapkás kisfiút ábrázol szólásra nyílt vaskos ajkakkal és 
húsos orral. Hangsúlyosan gyermeket látunk itt, aki beszélni, eszmélni, rácsodálkozni és 
megérteni tanul, aki még nem tud igazán beavatkozni a világba, s ezt nem is várják el tQle. 
Egyedül zöld sapkája jelzi, hogy milyen világba fog belenQni. Az ábrázolt kisfiú komoly, 
a megismerésre nyitott tekintete magával ragadóvá teszi a világos kompozíciót, a félprofil 
aszimmetrikus elrendezés pedig itt is elevenséget kölcsönöz a m_nek, jelenvalóvá, átél-
hetQvé téve azt. Éppen ez a beállítás teszi lehetQvé, hogy érzékeljük a gyermekkornak a 
fent leírt tanulási folyamatokból fakadó, e képen is érzékelhetQvé tett elemi erQfeszítéseit, 
ugyanakkor a gyermekkor szemlélQdQ jellege itt is megjelenik. A valQrökben gazdag kép 
Fényes egyik legátéltebben megfestett gyermekábrázolásának mondható.

(Tölgyessy Artúr [1853–1920]) Tölgyessy Artúr régi „patrícius” család sarja volt, kinek 
szabadságvágya és természetszemlélete áthatja festészetét. 1875-tQl nyaranként Szolnokon 
gy_jtött tapasztalatot, aztán az 1890-es évektQl fogva inkább már a Balaton környékén fes-
tett, különösen, miután villát építtetett magának Siófokon. Alföldi és balatoni képei kiváló 
megfigyelQképességrQl adnak tanúbizonyságot. Képei közvetítik azt a szabadságvágyat, mely 
a m_vész kalandos élettörténete mögött húzódott mindvégig: Tölgyessy, nem t_rve semmi-
féle intézményi korlátot és kényszert, diákkorában megszökött több oktatási intézménybQl, 
többek között a kalocsai konviktusból. IdQvel szülei belátták, nem való más a fiúnak, csakis 
a m_vészpálya; ismereteit és élményeit többek között Bécsben, Münchenben, Párizsban és 
Budapesten szívta magába. Így lett aztán idQvel TölgyessybQl korának kiemelkedQ tehetség_ 
tájfestQje, kinek fQ ihletforrása mindvégig a természet volt. „Lelke ott lenn szívta magába a 
boldog gyermekkor hajnalán ama titkos erQket a nagy természetbQl, melyek nagyra növelték 
m_vészi tehetségét, sarkalták becsvágyát s az élet annyi útvesztQjén átsegítették, puritánul 
Qrizve meg lelke melegét, a m_vészet igaz szeretetének.” (Kacziány, 1910)
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8. ábra. Tölgyessy Artúr: Horgászó iú, 1910

Horgászó fiú c. festményén (1910; 8. ábra) a m_vész ihletett, már-már költQi termé-

szetszemlélete érzQdik, amelynek okán képeit szemlélve olykor könnyedén eszünkbe jut-
hat egy-egy PetQfi-vers. A festményen megjelenQ kisfiú alakja ebbe a „magasztos, szép” 
(Kacziány, 1910) természetbe szervezve jelenik meg, s a m_ poétikus felépítettsége okán 
úgy érezzük, hogy a gyermek számára a természet a szabadság színtere. A fiú nem alá-

rendelt, késQbbi szerepét elQkészítQ gyereknek t_nik itt, alakján az érzQdik, hogy akarata 
egészen a sajátja, s eközben érezzük azt is, hogy a gyermek szabadsága összhangban áll 
a természet törvényeivel. Nem igazán érezzük, hogy a fiú valamiféle rábízott, kötelezQ 
feladatot végezne, e képen sokkal hangsúlyosabb a gyermek és a természet harmonikus 
viszonyának érzékeltetése. A pillanatfelvételszer_en megoldott képen a gyermekkor mint 
a szabadság életszakasza tárul elénk, s ebben kétségtelenül a festQ nagyfokú szabadság-

igénye jut kifejezQdésre. A festQ talán – ha nem is tudatosan – mintegy a saját gyermek-

korát idézte meg e vásznán.

9. ábra. Tölgyessy Artúr: Pancsoló, é. n.
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Tölgyessy Artúr Pancsoló c. festményén (é. n.; 9. ábra) – akárcsak Tornyai János 
Fiúcska a tornácon c. képén – a gyermekkor magával ragadó élményként jelenik meg: a 
figyelem középpontjában szereplQ kisdedalak megeleveníti azt az érzékeny életszakaszt, 
amikor a gyermek számára még minden a szeretet és az érzékelés, a véghetetlen termé-

szettel való érintkezés élénken ható lírája. A képen minden a szabadságélményre utal, a 
jelzésszer_en megfestett madarak, a kék ég és a gyermeki ártatlanság plasztikus megjele-

nítése ugyanúgy. Tölgyessy maga olyan gyermek volt, aki a szabad természethez szokott, 
a kalocsai jezsuita konviktusból is ez a természete hajtotta szökési kísérletre, így érthetQ, 
ha festményeinek fQ ihletQ forrása mindvégig a táj, az Alföld „csodás finomságokban 
gazdag hangulatvilága” (Kacziány, 1910) volt.

Végül tegyünk említést az ábrázolt test és a táj viszonyáról. E festményen, mint látjuk, 
önmagáért jelenik meg a gyermek bája, szépsége, a gyermek víztükörbQl visszaköszönQ 
mása pedig némileg eszünkbe idézi a Narcyssos-mítoszt is – a gyermekkor tehát e ké-

pen a gyönyör és az öröm forrása. A gyermek testi szépsége és érintetlensége azonban a 
természetben érvényesül igazán, amelyet a festQ kissé idealizáltan fogalmaz újra. Ez az 
újrafogalmazott természet már-már úgy tetszik, mintha a gyermek lelkivilága volna, s ha 
ez így van, ugyanez elmondható a Horgászó fiú c. kép esetében is. E m_veken ugyanis 
talán a táj mintegy a „lélekállapot”, méghozzá a m_vész „lélekállapotának” kivetülése-

ként értelmezhetQ (vö. a barbizoni iskola tájszemléletével; Németh, 1974, 31. o.), s ha ez 
így van, elmondható, hogy a m_vész saját élményeit vetíti bele ábrázolt emberalakjaiba 
is. Míg Tornyai János – keser_ élettapasztalataiból és lelki alkatából fakadóan – borongós 
egeket és bemérhetetlen messzeségeket fest, s így nála a természetben az alakok gyakran 
magányos, a többi embertQl elszigetelt kis figurák, addig Tölgyessy alakjainak lelkében 
nem magány él, hanem idill és béke – a természet békéje. Míg Tornyainál a móriczi tragé-

dia íze jelenik meg a Bús magyar sors (1910), a Juss (1904, 1920) és a Magányos fiú cím_ 
képen egyaránt, s e m_veken a táj maga is durvának és ridegnek tetszik, addig Tölgyessy 
festményeit – legyen szó éppen a tárgyaltakról, az IdyllrQl vagy a Délibábos pusztáról – a 
boldog gyermekkor élményei és a végtelenül szabadnak tetszQ, az embert magába fogadó 
természet szeretete hatják át.

E szembeállítás után végül kíséreljük meg e festmények életszemléletét párhuzamba 
állítani a rousseau-i életszemlélettel és nevelésfelfogással (vö. Jean-Jacques Rousseau: 
Emil, avagy a nevelésrQl; Rousseau, 1978), kiemelve a „jó vadember” mítoszát 
(Pukánszky, 2005, 64. o.) és az evilági boldogulás jelentQségének (boldogságetika) hang-

súlyozását az író életm_vében (Pukánszky, 2005, 66. o.), szemben a kálvini etika révén 
az ipari forradalom és a kapitalizmus korába tovább vitt, alapvetQen pesszimista gyermek-

felfogással. Szinte halljuk Rousseau sorait Tölgyessy festményeit szemlélve: „Boldognak 
kell lenni kedves Emil, ez minden érzékeny lény célja; ez az elsQ vágy amelyet belénk 
oltott a természet, és az egyetlen, amely sohasem hagy el bennünket.” (Rousseau, 1978, 
408. o.) Miképp a racionalizmus- és forradalomellenes Rousseau, úgy Tölgyessy is kora 
társadalmi-gazdasági helyzetétQl meglehetQsen idegen, fennkölt ideákkal itatta át m_veit, 
elszakadva a polgári társadalom és a hétköznapi élet alantasnak tekintett érdekeitQl. E 
képeket szemlélve mintha éreznénk Rousseau felfogását: a gyermekkor rendkívül nagy 
jelentQség_ és érzékeny életszakasz, melyet hagyni kell megérni a gyermekben ahhoz, 
hogy érett, autonóm felnQtté válhasson, aki képes életét a boldogság, a szabadság, az er-
kölcsi erény, a lelkiismeret jegyében irányítani (Pukánszky, 1995, 201–204. o.). (Idézzük 
fel, Ellen Key is az ösztönök megnemesítésére való törekvést tartotta a nevelés egyik 
fQ feladatának, egyébként párhuzamot tartva Nietzsche felfogásával…) Mindezzel a 
„romantikus” beállítódással együtt e képek állításához hozzátartozik egyfajta természet-
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központú életszemlélet is, mi szerint a gyermekkor csakis a természettel való összhang 
megteremtése és fenntartása révén találhat önmagára, ezért minél távolabb kell kerülni 
a civilizáció ártó sallangjaitól, s minél közelebb a természet csendjéhez, ahol az ember 
önmagára találhat.

(Tornyai János [1869–1936]) Tornyai János szegény parasztemberek gyermekeként nQtt 
fel, nyomorúságos körülmények között,7 s m_vészi munkásságának sem lehetett fQ törek-

vése más, mint, hogy megragadja a paraszti létállapot lényegét. ErrQl vallanak levelei is: 
„Csak egyszer úgy ki tudnám fejezni a magyar népet, ahogy ismerem búját, baját, vágya-

kozását.” (Tornyai, 1904 – In: Bodnár, 1965, 64. o.) Tornyai m_vei a magyar társadalom 
miatt érzett keser_ségrQl, a „kisemmizettekkel” való együttérzésrQl adnak tanúbizony-

ságot. Szociális elkötelezQdése révén nem állt messze az agrárszocialista mozgalmaktól 
sem, gy_lésekre, felolvasásokra is járt, leveleiben pedig gyakran – a vidéki állapotok kap-

csán – keser_en kifakadva idézte Ady Endre verseit (Németh, 1981, 245–246. o.), ugyan-

akkor képeinek önmarcangoló hangulata, expresszív formavilága is a poéta költQi világát 
idézi (Németh, 1972, 28–29. o.). Stílusára szokás alkalmazni az „expresszív realizmus” 
kifejezést, amely arra utal, hogy a m_vész belülrQl élte át, amit festett, képeit ennél fog-

va lírai hangulat járta át. A festés számára ösztönös indulatok kivetítését jelentette, ennél 
fogva a képek hitele azok hQfokában rejlett (Németh, 1972, 28–32. o.).

10. Tornyai János: Magányos iú, é. n.

Tornyai indulására meghatározó hatást gyakorolt Munkácsy, azonban hatásán – és 
ezzel együtt a jelenetezQ életképfestészet periódusán – viszonylag korán túllépett, s élet-
m_vében elQtérbe került az alföldi táj. Új képei a maguk szomorú, tragikus hangulatával 
juttatják kifejezésre a paraszti létállapot elszigetelt voltát. Nem PetQfi romantikus tájsze-

retete érzQdik már e m_veken, sokkal inkább Móricz Zsigmond sorsüldözte Alföldje kö-

szön vissza Tornyai vásznain, kérlelhetetlen valóságszeretettel (Pap, 1965, 24. o.).
Valószín_leg ebben az alkotóperiódusban festette Magányos fiú c. képét (é. n.; 10. ábra), 

melyen egy úton álló kisfiút látunk barna kalapban, mellénykében, amint sokatmondó moz-

dulattal tekint a távolba. Innen messze van minden, nem lát be semmit, csak a pusztaságot. 
A merész, kissé nyers ecsetkezelés, a kép tónusátmenetei, a messzeség érzékeltetésének ké-

pessége, illetve a sötétedQ égbolt révén érzQdik a képbQl a tanyasi létállapot izolált jellege, s 
egyszerre eszünkbe jutnak Móricz Zsigmond írásai is, vagy éppen Ady Endre versei, például A 
magyar ugaron c. költemény (1905). A viszonylag alacsonyra helyezett horizontnak, illetve a 
megvilágított útnak köszönhetQen úgy érezzük, a fiúalak szinte kimagasodik a tájból, s éppen 
ez által válik érzékelhetQvé magányának önmagán túlnövQ, félelmetes volta.
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Mindez afféle látomásos jelleget kölcsönöz a képnek, s azt is elmondhatjuk, hogy 
mintegy ebben a fiúalakban ölt testet a paraszti társadalom magánya. Jól érzékeltetik e 
kép hangulatát Németh Lajos sorai: „a puszta Tornyainak kezdettQl fogva több volt, mint 
barbár szépségében és vadságában eddig épp hogy csak felfedezett táj, festQi motívum 
– a magyar élet, a nagy magyar ugar volt, a paraszti sors keser_ szimbóluma.” (Németh, 
1972, 30–31. o.) S e barbár táj a maga borús egével mintegy a gyermek lelkiállapotát hi-
vatott érzékeltetni e képen, ugyanis kézzelfogható itt a fiú lelkét elöntQ meddQség érzése. 
A gyermekkor tehát ezúttal a magány oldaláról került ábrázolásra.

E festmény akár önvallomásnak is tekinthetQ, hiszen vannak ismereteink Tornyai nehéz 
gyermekkoráról – a m_vész megtapasztalta, milyen szegénynek lenni, s átérezni a puszta 
meddQ magányát, s e képén a gyermekkor élményét a pusztaélménnyel elválaszthatatla-

nul összefonódva jelenítette meg. Ennél fogva azt mondhatjuk, hogy Tornyai e m_vével 
felhívja a befogadó figyelmét a pusztán nevelkedQ gyermekek lelki fejlQdésének veszé-

lyeire – arra az eldurvulásra, elfásulásra, amely gyakran el is érte felnQttkorára az embert. 
Mindehhez hozzátehetjük, hogy az említett elfásulásra szegények, nincstelenek körében 
nagyobb esély volt, mivel náluk fokozottabban érvényesült a kíméletlen életre nevelés 
gyakorlata, s ezzel együtt a nevelQ célzatú szeretetmegvonás, valamint a munkájuk is 
keményebb volt. E m_ tehát szép vallomás a pusztáról, s benne a puszta magára hagyott 
szegénygyermekérQl, akire kevés figyelem és gondosság jutott.

11. Tornyai János: Tanya, é. n.

Tornyai Tanya c. képét (é. n.; 11. ábra) zaklatott formavilág és szenvedélyes ecsetke-

zelés jellemzi (vö. Pap, 1965, 24. o.). A m_ a tanyavilág jellegzetes alakját ábrázolja, a 
libapásztort. Karakterét azonban nem érezni, mivel távolról került ábrázolásra – a festQ 
nem is a konkrét gyermeket ábrázolta tulajdonképpen, hanem a „libapásztor-gyerekség” 
élményét. A kicsi figura elQtt sorakoznak a libák. Fölötte a magas ég borul rá, körötte más 
sincs, csak a kietlenség, de a távolban hatalmas fa hirdeti a természet erejét. A fa sárga 
színe afféle ösztönzQ erQt, felszabadító szellemiséget jelenít meg, az égbolt látomásosan 
megoldott tónusai pedig érzékeltetik, hogy a tanyasi embert az „örök természethez” misz-

tikus érzelmek f_zték. Az alacsonyra helyezett horizont révén ugyancsak a táj méltósága 
válik érzékelhetQvé, illetve azzal együtt megelevenedik a messzeség érzésébQl fakadó 
magány- és elszigeteltség-élmény is.

A kis libapásztor szinte beleolvad a természetbe. A kép jól érzékelteti azt a szemléletet, 
amely a parasztemberek tudatában élt: az ember a végtelen táj hatalmához és törvényei-
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hez képest alig jelent valamit, akaratát ezért igazítsa a természet akaratához, éljen annak 
törvényei szerint. Méltán juthatnak eszünkbe PetQfi sorai is: „Oh természet, oh dicsQ ter-
mészet!” (PetQfi Sándor: Tisza, 1847), ugyanakkor e m_ tájszemléletében nem annyira 
a romanticizmus, mint inkább a m_vész kérlelhetetlen valóságszeretete érzQdik, hiszen 
a képen szinte tapintható a paraszti létállapot, illetve a gyermek elszigeteltsége a társa-

dalomtól. Itt sokkal inkább Móricz Zsigmond táj- és társadalomszemlélete érhetQ tetten, 
akárcsak Tornyai más e korszakbéli alkotásain (vö. Pap, 1965, 24. o.).

A létösszegzQ erej_ m_vön megragadó erQvel tükrözQdik a m_vész pusztaszemlélete, 
s ennek a szemléletnek a tükrében jelenik meg elQttünk e kisfiú is, mintegy az örök ter-
mészet gyermekeként. Ugyanakkor – a kép mögött meghúzódó mindennem_ tragédiával 
együtt – a m_vész e képével mintegy törhetetlen hitvallomást ad a táj emberének elpusz-

títhatatlanságába vetett hitérQl (vö. Tornyai János: Puszta c. versével), miközben a nehéz, 
ellentmondásokkal és megpróbáltatásokkal telített magyar paraszti sors szimbólumává 
avatja a tanyát (vö. Németh, 1972, 30–31. o.).

Ugyanakkor eszünkbe juthat az is, amit a pásztorgyerekek személyiségének nem túl sze-

rencsés alakulásával kapcsolatban tudunk – e gyerekek késQbb könnyen lesznek fásulttá, 
„durva lelkület_vé” és antiszociálissá (Deáky, 2011, 280–283. o.). A szegények, a zsel-
lérek, az uradalmi cselédek körében a szülQket a család megélhetési nehézségei gyakran 
arra kényszerítették, hogy gyermekeiket bérért munkába adták tanyára, akár már 5-6 éves 
korukban. Már maga a szülQktQl történQ elválás is fájdalmas lehetett a „kicsiknek”, de iga-

zán próbára az életkörülmények (például gyakran elQfordult, hogy az istállóban aludt egy 
kis vackon), a munkafeladatok nehézsége, a hibázásért adott kemény büntetések (például 
verés és ételmegvonás), illetve a teljes védtelenség tették Qket (Deáky, 2011, 291–292. o.). 
A paraszti gyermekmunkáról alkotott, különösen városi körökben elterjedt idilli képet (ame-

lyet egyébként Herman Ottó is csak erQsített) Vásárhelyi Júlia A gyermekmunka védelme 
c. elQadásában (1917) igyekezte ellensúlyozni, s hangot adott véleményének, mi szerint a 
gyermekmunka rendkívül megviseli a gyermektársadalmat (Deáky, 2011, 271–272. o.). 

12. ábra. Tornyai János: Fiúcska a tornácon, é. n.

Tornyai János Fiúcska a tornácon c. képkivágásos zsánerkompozíciója (é. n.; 12. ábra) 
már – valószín_leg – a festQ kései korszakában készült. Pályája utolsó, szentendrei nyitányú 
periódusában a m_vész színei kivilágosodnak, szemlélete der_sebbé vált. Ezekben az idQkben 
a festQ így vallott feleségének: „Tudod-e, Mári, én most már egészen másképp festök, csupa 
színt meg napfényt, sárgát, rózsaszínt. Azért, mert kell a nap nekem. Öreg vagyok, oszt fá-
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zom…” (Bodnár, 1986, 157. o.) Jelen képén az impresszionisztikus tájfestésbQl, a frissen ható 
koloritból és az oldottabb légkörbQl következQen mozgalmasság és szertelenség érzQdik. A 
gyermekkor itt a maga bájosságával, gyámoltalanságával, esetlenségével vonzó képanyagként 
jelenik meg, a jellegzetesen a paraszti léthez f_zQ attribútumokkal, motívumokkal együtt (lásd: 
kancsó, kalap, a szinte csak jelzésszer_en megrajzolt állat a háttérben). E m_ ritka darab tehát 
a kor gyermekábrázolásait tekintve, hiszen itt a gyermek valóban gyermekként, az univerzális 
gyermeklét-motívumokat, a gyermeklélektani sajátosságokat hangsúlyozva elevenedik meg.

E gyermeki jelenetnek a láttán a befogadó könnyen eszébe idézheti a kedves, önfeledt gyer-
mekkor „ködképét”. A gyermekkorét, amikor a „kicsire” még odafigyelnek, hogy valamikor 
majd érett legény legyen belQle. Most még szüksége van a felnQttek figyelmére, hiszen önma-

gában nem boldogul, ám tán éppen ezért tetszik sokaknak oly szeretetre méltónak. Egyszer_ 
töredéket látunk itt tehát a paraszti gyermekéletbQl, melyben lényegében a gyermekfelfogás-
nak egy olyan aspektusa foglaltatik benne, amely az alkotó más m_vén nem érhetQ tetten. 
Ugyanis míg Tornyai többnyire az izolált tanyasi lét alanyaként, illetve a családi civódás 
elszenvedQjeként ábrázolta a „kicsit” (ld. Juss, 1904, 1920), most kivételesen a maga gyerme-

kiségében jelenik meg. Elmondhatjuk tehát, hogy a vizsgált kép valóban gyermekjelenetnek 
tekinthetQ, hiszen itt nem az alkotó által mélységesen átérzett paraszti létélmény köszön visz-

sza elsQsorban (noha némileg tetten érhetQ), hanem maga a gyermekségélmény visszaadása 
a domináns. Ez, mint az elemzés elején említettük, az alkotó idQskorából, illetve kései m_vé-

szetfelfogásából következett, mindenesetre – legalábbis ebbQl a szempontból – némileg roko-

nítható a m_ Tölgyessy Artúr és Deák-Ébner Lajos itt tárgyalt képeivel.

(Összegzés) Mint már korábban említettük, az alföldi festQk leánygyermek-tárgyú képein 
a szófogadó, engedelmes, alkalmazkodó leánygyermek képével találkozunk – a leánygyer-
mekével, akinek lényében már elQre érezhetQ a csendes, a paraszti élet szertartásos rendjébe 
beletörQdQ parasztasszony sorsa. Ezzel szemben a fiúgyermek-ábrázolások kapcsán egészen 
más benyomásunk támad, e képeken ugyanis a gyermekkor felszabadultabbnak és der_-

sebbnek tetszik. ÉrzQdik ugyan, hogy az alkotó itt is elsQsorban a paraszti életrend prob-

lémája felQl közelít, s nem annyira a gyermekkor iránti érdeklQdés, a gyermekségélmény 
megragadásának törekvése vezette az alkotót m_ve megvalósításakor, ám a leánygyermek-
ábrázolásokkal összevetve mégis úgy t_nik, hogy e képeken sokkal hangsúlyosabban je-

lennek meg az univerzális gyermeklét-motívumok. Összességében azt mondhatjuk, hogy a 
gyermekségélmény visszaadására való törekvés e festményeket legalább annyira meghatá-

rozza, mint a falusi életérzés, a paraszti létállapot megjelenítésének (ld. Deák-Ébner, Bihari, 
Fényes), illetve kifejezésének („kisajtolásának”8; ld. Tornyai) indítéka.

Tehát a gyermek gyakrabban jelenik meg bájos, gyámoltalan porontyként, kíváncsi, a világra 
nyitott teremtésként, néhány kép ezek közül pedig egyenesen a lírai utánérzés_, kedves emlék_ 
gyermekkort juttatják eszünkbe. A szereppredesztináció jelenségkörérQl e vásznak kapcsán ritkán 
eshet szó, ám az archaikus paraszti létállapotba vetettség többnyire érzQdik. Az ábrázolásokon 
többnyire a paraszti életélmény és a gyermekség, a gyermekkori élményvilág érzékeltetésére való 
törekvés egymással egészen összefonódik, egyszerre juttatva kifejezésre a „szabad gyermekkor” 
elképzelést és a falusi, tanyasi életgyakorlat valóját. Érdekes egyébként megjegyezni e képeket 
áttekintve, hogy mintha nyoma sem lenne az iskoláztatásnak, ugyanakkor vannak festmények az 
alföldi festészet körébQl (Bihari Sándor: Programbeszéd, 1891; Fényes Adolf: Reggeli lecke, 1904; 
Parasztszoba három gyerekkel, 1907; Tornyai János: Népoktatás a tanyán, 1896), melyek mégis-
csak a gyermek tanulási folyamatával foglalkoznak, vagy legalábbis utalnak arra.

 Ugyan nem teljesen jogtalan filozófiai párhuzamot állítani egyik-másik képpel, ám 
összességében elmondható, hogy az alkotók pusztán a mikro-valóság szintjén mozgó 
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hétköznapok megélt tapasztalataiból kívántak meríteni. ElQfordul ugyan némi stilizálás 
vagy a szimbolizmuséval rokonítható tendencia az expresszív realizmus jegyében (pl. 
Tornyai János: Tanya, Magányos fiú), illetve némi idillikusság Deák-Ébner vásznain, ám 
összességében a szemmel látható valóság megragadása a cél, távolságot igyekezvén tar-
tani a deduktív képépítkezés logikájától; erre talán Fényes Adolf képei a legjobb példák.

 Azonban emeljük ki: a realizmus és a naturalizmus tendenciáit követve e m_vészek 
egy része hitt az objektíve tételezhetQ valóságban, azonban ma már nem állíthatjuk, hogy 
az interpretáció kérdéskörét illetQen beszélhetünk ilyenrQl, hiszen a m_alkotások óha-

tatlanul társadalmi konstrukciók hordozói. Éppen ezért fontos mindehhez hozzátenni, 
hogy az alkotók világlátását alapvetQen meghatározta például azok élettörténete. Ezzel 
magyarázható például a Tölgyessy Artúr által ábrázolt „szabad gyermekkor” és a Fényes 
Adolf által megjelenített „szegénygyermeki sors” közötti különbség, de ilyen látványos 
különbséget látunk Deák-Ébner A kis kíváncsiskodó c. képének der_s alakja és Tornyai 
magányos fiúgyermekei között is. A különbségek ellenére is elmondható, hogy a képek 
– ha más és más szemlélettel is – a falusi élet, illetve a paraszti létélmény problémakörét 
dolgozzák fel gyermekalakokon keresztül, s összességében a paraszti gyermekkor hiteles 
lenyomataiként értékelhetQk, más és más oldalát mutatva meg annak.

Végül megjegyzem, hogy e témához más m_vek elemzése is hozzátartozna, ám – töb-

bek között terjedelmi és tematikai okokból fakadóan – ezeket ebben a dolgozatban nem 
áll módomban tárgyalni. E m_vekkel a munkatevékenység, a gyermek közösségben való 
megjelenítése, a gyermekcsoporti interakció, illetve az anya-gyermek kapcsolat témája 
kapcsán más dolgozatokban foglalkoztam, illetve kívánok foglalkozni.
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