
TÁMBA RENÁTÓ

A család ábrázolása az alföldi iskola festészetében

(Bevezetés) A hazai pedagógiai szaksajtóban a képzQm_vészeti alkotások gyermekkor-
történeti szempontú elemzésének Magyarországon ma még nincsenek kiterjedt hagyomá-
nyai, eltekintve többek között Pukánszky Béla, Péter Katalin és EndrQdy-Nagy Orsolya 

tanulmányaitól. Jelen dolgozatban jómagam is hasonló jelleg_ feladatra vállalkozom 
– írásom tárgya: családábrázolás az alföldi iskola festészetében. Kutatásom célja, hogy 
a társadalmi élet aspektusainak (Sztompka, 2009, 45–51. o.), az antropológiai tér külön-
bözQ elemeinek, valamint a jellemzQ motívumok, attribútumok mögött megbúvó érzüle-
tek, attit_dök és eszmények (Panofsky, 2011, 254–257. o.; Géczi, 2010, 203. o., 207. o.) 
vizsgálatán keresztül rávilágítsak a paraszti társadalomban munkálkodó család- és gyer-
mekszemlélet néhány lényeges elemére.

Dolgozatomban a kutatás-módszertani keretek felvázolása után elQször a családi élet 
ábrázolásának történeti áttekintésére vállalkozom, hogy az itt fölmerülQ alapvetQ össze-
függéseket (puritán etika és nevelésfelfogás, a gyermek mint anyagi és érzelmi invesztíció 
tárgya, a szülQi gondoskodás és törQdés kérdése) továbbvezetve biztosítsak néhányat a 
vizsgálódásom alapjául szolgáló fQbb problémafelvetések közül, melyek mind a szakiro-
dalmi áttekintés, mind az elemzések folyamata során vezérfonalakként szolgálnak majd. 
A gyermekkor-történeti szempontú elemzés alapjául szolgáló további problémafelvetése-
ket a paraszti gyermekélettel kapcsolatos áttekintés adja.

(Módszertani keretek) A m_alkotások elemzése, miképp Gadamer állítja, hasonlít az 
olvasás folyamatához, hiszen ha meg szeretnénk érteni egy képet, elQször bet_zgetnünk 
kell azt, hogy lépésrQl lépésre közelebb kerülhessünk a m_ lényegének megragadásához 
(Gadamer, 1994, 160. o.). Az elsQ lépés a Panofsky-féle ikonográfiai modell Mietzner–
Pilarczyk szerzQpáros által használt továbbgondolt változatában (Mietzner–Pilarczyk, 
2013, 31–49. o.) a preikonografikus leírás, mely minden látható képi elem, formanyelvi 
és kompozíciós megoldás leolvasását, puszta regisztrálását foglalja magában. A máso-
dik lépés (az ikonográfiai eljárás) a szerzQpáros változatában két részre tagolódik. Az 
ikonográfiai leírás során összefüggésbe állítjuk egymással az ábrázolás elemeit, meg-
határozzuk a témát és a képtárgyat, mélyreható jelentéstulajdonítás nélkül; ide tartozik 
a történelmi háttér, a technika, a kép keletkezési módjának és a vonatkozó életrajzi in-
formációknak az ismertetése is. Azonban az ikonográfiai interpretáció már a mélyebb 
motívumok, esetleg szimbolikus jelentéstartalmak feltárásával és rendszerezésével, a 
képek mögött húzódó konvenciók feltérképezésével foglalkozik, forrásként bevonva 
a m_vész m_alkotásról vallott (vagy adott alkotóperiódusából származó) vallomásait 
is. Végül az ikonológiai interpretáció a képek „megértésére”, szimbolikus, allegorikus 
jelentéstartalmainak feltárására törekszik (Mietzner–Pilarczyk, 2013, 36. o.). Míg te-
hát az ikonográfia leíró, osztályozó, rendszerezQ és analitikus jelleg_ kutatásokat jelöl 
(Marosi, 1985, 202. o.), ennél fogva „a tárggyal foglalkozik” (Réau, 1986), addig az 
ikonológus számára a képek a társadalmi tudat részeként tételezQdnek, így érzületeket, 
viselkedési módozatokat, attit_döket, eszményeket stb. dokumentálnak (Géczi, 2010, 
203. o., 207. o.). Mivel az ikonológia feladata eszme- és világtörténeti értelemben vett 
jelentéseket keresni a m_alkotásoknak, megközelítésmódjával mélyebbre merülhetünk 
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a civilizáció, az eszmék, a vallásos érzület, sQt, a mentalitás és a hétköznapok, vagy 
éppen a gyermekkor történetében is (Marosi, 1985, 202–208. o.).

Mindezt – elemzéseink menetének tagoltabbá, átláthatóbbá tétele céljából – Piotr 
Sztompka leírásával (a társadalmi élet elemeinek vizsgálata) egészíthetjük ki, mely 
alapján elmondhatjuk, hogy a képeken érdemes megfigyelnünk az emberi egyedek 
jellemzQit (testbeszéd, arckifejezés, testtartás, gesztusok, népviseleti elemek, hajvi-
selet), a gyermeki aktivitásokat (rítusok, rutinok, ceremóniák), a társadalmi interak-
ciókat (kapcsolatok, érintkezések, beszélgetés) és azok tényezQit (a partnerek térbeli 
elhelyezkedése, státus, társadalmi kompetencia), 
a közösségeket és a közösségi cselekvéseket (cél, 
aktivitás, az aktivitás ritmusa), illetve a kultúra 
megnyilvánulásait (anyagi-eszközi javak, szimbó-
lumok, térhasználati jellemzQk, tiltások és paran-
csok ikonografikus jeleinek külsQ kifejezQdései) 
(Sztompka, 2009, 45–51. o.). Elemzéseinket nagy-
részt a vázolt módszertani megfontolások segítsé-
gével végezzük el.

 

(A családi élet ábrázolása az újkori festészet tör-
ténetében) A családábrázolásnak a m_vészet törté-
netében gazdag hagyományai vannak, különösen 
a 17. századi holland festészetben. A szegénypa-
raszti élet ábrázolásának Pieter Bruegel festésze-
tében megfigyelhetQ szatirikus iránya bizonyos 
mértékig a 17. század holland festészetében is 
folytatódik, különösképp Adriaen van Ostade pik-
túrájában („Kövér konyha”; „A heged_s”, 1673; 
„Az iskolamester”, 1662). Ugyanakkor az Q élet-
m_vében is találunk olyan képet, amelyen a kedélyes hang és a nyers humor háttérbe 
szorul. Ilyen m_ a „Parasztcsalád szobában” (1647; 1. kép) c. festmény, mely a bé-
kesség, a harmónia és a meleg szeretet otthonaként mutatja be a családot, egyszerre 

adva meg annak méltóságát, s egyszerre 
jelenítve meg az egyszer_ életkörülmé-
nyeket, melyek a vidéki házak falai közt 
honolnak. Egy roppant egyszer_ étkezési 
jelenetet látunk, nagy részletezQ kedvvel 
megfestve, ám az itt kifejezésre kerülQ 
családkép minden bizonnyal túlmutat a 
társadalmi valóság ábrázolásának puszta 
szándékán, hiszen a korszak széles kör-
ben megfogalmazódó családideálja válik 
érzékelhetQvé e vásznon. Miképp Németh 
István fogalmaz, a m_ „a szülQi gondos-
kodás, a szerény, mértékletes életmód ide-
álképét tárja a nézQ elé” (Németh, 2001), 
tehát jó szolgálatot tett a korszak puritán-
protestáns erkölcsének.

(1.) Adriaen van Ostade: 

Parasztcsalád szobában (1647)

(2.) Jan Steen: Ahogyan az öregek énekel-

nek, úgy fújják a iatalok (1663–1665)
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Ezzel a moralizáló tendenciával állítható szembe Jan Steen „Ahogyan az öregek 
énekelnek, úgy fújják a fiatalok” c. képe (1663–1665; 2. kép), melyen a festQ az apa 
képében saját magát, két gyermeke képében pedig idQsebb és kisebb fiát – Thadeust és 
Cornelist – ábrázolja. Az itt ábrázolt apa kibújik a kor ideáljai által megkövetelt szigorú 
atya képébQl, helyette szemlátomást gyermekei játszópajtásává válik. SQt, egyiküket még, 
játékosan ugyan, de pipázni is tanítgatja, ezzel a felnQtti rituáléval mintegy ráhangolva, 
elQkészítve Qt a felnQtt férfiélet szerepkészletére. Ebben az aktusban tehát föllelhetQ a 
szereppredesztináció mozzanata, amely itt korántsem válik el mereven a felnQttek világá-
tól. Az édesapa mindinkább eltávolítja magát az autoriter nevelési stílus által támasztott 
követelményektQl, gúnnyal fogadja és kétségbe vonja a hagyományos szerepfelfogást 
annak minden hasznával, hatékonyságával együtt (Pukánszky, 2001, 59–61. o.).

Jan Steen e festménye tehát – 
Adriaen van Ostade képével szemben 
– nem ideálképet állít a befogadó 
elé, sokkal inkább realista zsánert 
ad, akárcsak „VeszekedQ kártyázók” 

(1660; 3. kép) c. m_vével (ld. Bode, 
2007; 103. o.), melyen a gyermeket 
határozottan destruktív példát mutató 
felnQtti élethelyzet közepette látjuk, 
amint tehetetlenül próbál megálljt pa-
rancsolni a megállíthatatlan indulat-
folyamnak. Itt a gyermek kiszolgál-
tatott, a figyelem perifériájára szorult 
lénynek tetszik, aki a reáfordított cse-
kély figyelem okán távol kerül a fel-
nQtt világtól, ám ruhája révén mégis a 

felnQttség világába soroltatik: „kicsinyített felnQttként” jelenik meg, akinek magatartás-reper-
toárjában – a szerepelvárások tükrében – az idQ múltával egyre határozottabban leképezQdnek 
a parasztasszonyi ideál különbözQ elemei, ám gyermekded vonásaival és parányi alakjával 
még képtelen magának tekintélyt és figyelmet kicsikarni környezete részérQl.

Ugyancsak nem érezzük erkölcsileg 
védett, a felnQttek mértéktelen életé-
tQl elkülönített közegben a gyermeket 
Jacob Jordaens (1593–1678) „A király 
iszik – A babkirály lakomája” c. fest-
ményén (4. kép). E finom színezés_, ám 
durva zsáner jelleg_ életkép középpont-
jában a „megkoronázott” nagyapa áll – Q 
volt az a „szerencsés”, aki végül meg-
találta a babszemet a kalácsban, s kiér-
demelte, hogy parancsokat osztogathas-
son a háznépnek. A gyermekalakokat itt 
szertelen vigaszság, önfeledt tivornyázás 
kellQs közepén találjuk, egyikük a m_ 
szentpétervári változatán éppen könnyíti 

(3.) Jan Steen: VeszekedQ kártyázók (1660)

(4.) Jacob Jordaens: A király iszik – A bab-

király lakomája
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magát, a brüsszeli változaton pedig az anyja segít kisfia szükségleténél. Találunk utalást a 
szexuális aktusra is, hiszen a csörgQsipkás bolond éppen egy nQt simogat, amely elQreutal 
a késQbbi paráználkodásra. Ugyanez a téma jelenik meg Gabriel Metsu (1629–1667) „A 
babkirály ünnepe” c. festményén (é. n.; olaj, vászon; 80,9 × 97,9 cm; ld. Bode, 2007, 89. 
o.), azonban itt az erkölcsi mértékletesség foka szemlátomást nagyobb.

A közösség, illetve a család erkölcse-
ivel szemben tanúsított gunyoros-szkep-
tikus, illetve számonkérQ-moralizáló at-
tit_ddel szemben a családi élet egészen 
más ábrázolása jelenik meg a francia 
felvilágosodás eszméi által hajtott klasz-
szicista m_vészetben, mely alapvetQen 
a felemelkedQ középpolgárság szigo-
rú erkölcsének kifejezésének juttatott 
teret. Az ellenreformáció arisztokrati-
kus erkölcsével szemben, ha módosult 
formában is, de újból elQtérbe került a 
puritanizmus, nemcsak a protestáns hit_ 
országokban. A francia enciklopédis-
ták eszméje nyomán a m_vészetekben 
megjelent az a törekvés, mi szerint a 
rációnak és az erkölcsnek a m_alkotá-

sok központi kategóriáivá kell válniuk. E törekvés h_ példája Jean-Baptiste Greuze (1725–
1805) „Atyai átok” („Megbüntetett fiú”) c. festménye (1765 k.; 5. kép) is, melyen egy fe-
gyelmezési jelenet tanúi lehetünk (Debicki, Favre, Grünewald és Pimentel, 2003, 190–191. 
o.). Ezen az egyszerre érzelgQs és teátrális, világos, áttekinthetQ szerkezet_, klasszicista 
képépítkezés_ m_alkotáson a formanyelvi megoldások mintegy hitelesítik a tartalmat és az 
üzenetet, mi szerint az atyai tekintély megkérdQjelezhetetlen és mindenek fölött álló.

Ugyanakkor mégis a 18. század volt az a század, amelynek során a gyermekkor fokozatosan 
emancipálódott, bár a folyamat csöppet sem volt döccenQmentes. Az igazán lényeges fordulatot 
e téren Rousseau hozta el, aki a nevelQ szerepét mindenekelQtt a gyermeki önkibontakoztatásban 
való segédkezésben határozta meg az örökérvény_ normák átszármaztatásának feladata helyett 
(Pukánszky, 2004, 281. o.). A 19. század folyamán az édesanyák mind növekvQ mértékben 
fogadták meg tanácsait a nevelés és a gondozás tekintetében (például a szoros pólyázás 
elhagyása), s az érzelmi kapcsolat intenzitása is nagyobb mérték_vé vált (Pukánszky, 2004, 290. 
o.), ám a világpolgárok nevelésének kívánalma nyilvánvalóan nem válhatott valósággá. Igaz 
ugyan, hogy a szülQk mind nagyobb figyelmet fordítottak gyermekeik testi-lelki fejlQdésére, ám 
mindez határozottan a honpolgári nevelés kontextusába ágyazódott. A gyermeket nem annyira 
saját lényéért szerették, mint inkább a családi név örököseként, a jövQ kötelességtudó polgára-
ként és a nemzet h_ katonájaként (Pukánszky, 2004, 256. o., 292. o.)

Mindenesetre tény, hogy egyre több diskurzus folyt a gyermeki életvilág kialakításáról, 
amelynek helyenként gyakorlati eredményei is voltak, gondolva itt például a gyermekszoba 
eszményére, mely a tehetQsebb polgári családokban már valósággá válhatott. Ezt szemlézhet-
jük Fritz von Uhde (1848–1911) „A gyerekszoba” c. festményén (1889; 6. kép) is, melyen 

már a gyerekszoba ábrázolásának puszta ténye is jelentQs hangsúlyeltolódásra utal a gyermek 
lényére való odafigyelés, s azzal együtt az atyai tekintély vonatkozásában, ám, mint tudjuk, 

(5.) Jean-Baptiste Greuze: Atyai átok 
(Megbüntetett iú, 1765 k.)
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ebben a korszakban a gyerekszoba még nem 
jelentett mást, mint egy meglehetQsen kedve-
zQtlenül elhelyezett hodályt, melynek ablakai 
a hátsóudvarra nyíltak, s ahonnan a gyermek-
nek felüdülés volt kiszabadulnia (Pukánszky, 
2004, 256. o., 292. o.). Az atyai tekintély to-
vábbélt, ám mindinkább elQtérbe került azon 
elvárás az apákkal szemben, hogy vonják be 
magukat gyermekeik nevelésének folyamatá-
ba, ne tekintsék méltóságon alulinak a velük 
való játékot sem (ld. Ernest Legouvé gyer-
mekszemléletét – Pukánszky, 2004, 296–297. 
o.). E képen ugyan nem jelenik meg az apa 
alakja, pusztán a varrogató édesanya – vagy 
nevelQnQ? – figurája, azonban mégiscsak egy 
új gyermekfelfogást konstatálhatunk ezen a 
der_s kompozíción, melynek középpontjában az a felismerés állt, mi szerint a gyermekkor 
minQségileg különbözQ életkor, melynek önálló világa van és sajátos tapasztalatszerzési for-

mák jellemzik, melyek többnyire a játéktevé-
kenységgel kapcsolódnak össze. Úgy t_nik, 
a gyermekek itt biztonságban vannak és fi-itt biztonságban vannak és fi-
gyelnek rájuk.

Egészen más társadalmi közegben kerülnek 
ábrázolásra a gyermekek a festQ „Engedjétek 
hozzám a kisdedeket…” cím_, naturalista 
felfogásban készült festményén (1883; 7. 
kép), mely a – képcímben hivatkozott – 
evangéliumi passzus modern parafrázisát 
nyújtja, mely 
saját korában 
nagy megbot-
ránkozást kel-
tett. Jézus egy 
átlagos vidéki 

családba látogat, s ezáltal mintegy Q is köznapivá válik egy 
kis idQre. Beszélget a kisdedekkel, akiket példaképnek tekint. 
Így jut e képen kifejezQdésre a festQ radikális felfogása a hit 
személyes megélésérQl és a gyermekkor értékérQl egyaránt.

Fritz von Uhde festményein még nem szembet_nQ, de 
Henry Tonks (1862–1937) polgári családi környezetet ábrá-
zoló alkotásain már egyértelm_en elQtérbe tolul a kor jellem-
zQ családmodelljének ábrázolása: a nukleáris család jelen-
ségének képi interpretálása. A 19. században, mint tudjuk, 
a család egyszerre volt a nemzettudat t_zhelye, a gazdaság 
tartóoszlopa és a civilizált viselkedésmód elsajátításáért felelQs közeg. A kapitalista vállal-
kozók számára például a család jelentette az üzem m_ködésének funkcionális alapját, mint 

(6.) Fritz von Uhde: A gyerekszoba (1889)

(7.) Fritz von Uhde: Jöjjenek hozzám a 

kisdedek… (1883)

(9.) Henry Tonks: A kis 

beteg
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ahogyan a házassági kapcsolatok gyakran a cégek kiteljesedésének, összekapcsolódásának 
eszközei is lehettek ezekben az idQkben. A kor republikánus szemléletében a család és a 
haza szeretete egymással mintegy szinonim fogalmakként jelentek meg, amelyek elvezetik 
az egyént az emberiség tiszteletéhez (Pukánszky, 2004, 252–253. o.). Ezért volt nagy je-
lentQsége ezekben az idQkben a családról való diskurzusoknak, s ebben a megvilágításban 
kell látnunk a Henry Tonks festményein nyugtázható látszólagos gyermekközpontúságot is.

Azonban valójában itt még szó sincs gyermekköz-
pontúságról, sokkal inkább a gyermekhez fordulás moz-
zanatát konstatálhatjuk, hiszen elQbbirQl akkor beszé-
lünk, ha a gyermekkor önértékei kerülnek kiemelésre 
a nevelés folyamatában. Ebben a korban azonban még 
távol vagyunk ettQl, mint ahogyan azt a „Fürdés után” 

c. jeleneten (1910–1911; 8. kép) is nyugtázhatjuk, mely 
nem annyira a gyermekekrQl, mint inkább az eszményi 
anya alakjáról szól, akinek feladata, hogy gyermekeinek 
gondját viselje, szeretetet közvetítsen feléjük, hiszen 
Qk jelentik a családi és nemzeti folytonosság zálogát. 
ElQtérbe kerül itt a nevelés emocionális aspektusa és 
megjelenik itt az ártatlan gyermekkor szólama is. Ám 
mégis érzékelhetQ, hogy a Pestalozzi-féle anyaságideál, 
a modern polgári hétköznapok madonnájának ábrázo-
lása áll itt középpontban, aki a családi t_zhely odaadó, 
sz_zies szellem_ oltalmazójaként töltötte be szerepét. 
Szó sincs itt tehát a gyermekkor apoteózisáról.

Azonban nem tagadható: a gyermekkor társadalmi értéke megnQtt, akárcsak a neve-értéke megnQtt, akárcsak a neve-megnQtt, akárcsak a neve-
lésébe fektetett érzelmi és anyagi invesztíció mértéke, ám e folyamat valójában nem a 
gyermek lényére irányult, hanem sokkal inkább a társadalmi elvárásoknak, szerepkövetel-
ményeknek való megfelelés igényére (Pukánszky, 2004, 252. o., 292. o.). Bármennyire is 
nem egyértelm_ elsQ olvasatra, minden bizonnyal ezt a jelenséget konstatálhatjuk „A kis 
beteg” c. festményen (9. kép) is, melyen – az atyai tekintélyt kifejezendQ – meglehetQsen 
hangsúlyos szerepet kap a gyermeke fölé magasodó, fekete ruhás édesapa. Az apa gyer-
mekéért nem annyira úgy aggódik, mint szeretett fiáért, hanem inkább, mint örököséért, 
aki majd továbbviszi a család nevét. E képen tehát érzékelhetQvé válik a családja gazda-
sági stabilitását otthonától távol megteremtQ „kenyérkeresQ”, a családapa tekintélye, ám 
tagadhatatlanul érzQdik e vásznon a gyermek testi-lelki állapotára fordított figyelem fo-
kozódása is. Azonban még egyszer emeljük ki: a gyermekkor nem önértékként jelenik itt 
meg, hanem mint „a családi örökség szimbolikus vagyonának része” (Pukánszky, 2004, 
256. o.), illetve a családi és a nemzeti kontinuitás letéteményese.

(A puritanizmus életideálja és a szegény ember morálja a paraszti családokban 
Magyarországon a 19–20. század fordulóján) A puritán etika és nevelésfelfogás hazánk-
ban is széles méreteket öltött, a polgári és a paraszti családokban egyaránt, különösképp 
a századfordulón. Ekkortájt kezdett el növekedni a gyermeknevelésbe fektetett érzelmi 
és anyagi befektetés mértéke a falusi társadalomban is, s e folyamat mögött természe-
tesen ugyancsak gazdasági motívumok munkálkodtak. A családok kezdték megelégelni 
a gazdasági elQrehaladás nehézségeit, ezért igyekezték megteremteni a körülményeket 
gyermekeik megfelelQ neveltetéséhez, taníttatásához. Éppen ez volt az oka az egykézés 

(8.) Henry Tonks: Fürdés után 
(1910–1911)
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elterjedésének is. Azonban hozzá kell tennünk, ez a tendencia mindenekelQtt a tehetQsebb, 
közép- és gazdagparaszti családokban vált jellemzQvé, s leginkább az elsQ világháború és 
a trianoni békediktátum után kezdett felerQsödni.

Ezzel a jelenséggel találkozunk Bihari Sándor „A boldog család” („Családi boldogság”, 
1880-as évek) cím_ festményén is, melynek már a címe is utal a család polgárosulásának fo-
lyamatára, hiszen a boldogság, elégedettség hangoztatása korántsem volt jellemzQ az archa-
ikus állapotban ragadt szegényparaszti családok vonatkozásában. Ezzel szemben egészen 
más benyomásunk támad a szegényparaszti család jeleneteibQl vett olyan jelenetek szem-
lézése közben, mint amilyen Fényes Adolf „Család” (1898), Tornyai János „Juss” (1904; 
1920) vagy Endre Béla „BölcsQ mellett” (1905) c. képe, melyeken a nyomor, a nélkülözés 
keser_ atmoszférája köszön vissza. Ugyancsak szegény családot mutat be Bihari Sándor 
„Kenyérosztás” (1906) c. festménye, azonban itt mégsem a nyomorúságos életkörülmények 
kiemelése a kép meghatározó hangulati sajátossága, sokkal inkább a családi szeretet, össze-
hangoltság élményvilágának kifejezésre juttatása volt a festQ célja e munkájával.

Ezekben a családokban az egyedüli cél az „életben maradás” (Móricz, 2014, 11. o.), 
annak eszköze pedig a rutin munka volt, avagy a mindennapi robot, melynek monotóniá-
jában manifesztálódott a szakadatlan munkavégzés közösségi morálja. A paraszti életgya-
korlat szerves részének számított a takarékoskodás és a spórolás – vagy miképp Móricz 
fogalmazott: „A paraszterkölcs nem ismeri a tékozlást”, hiszen itt „semmiségekbQl kell 
vagyont teremteni, elkallódó szalmaszálakból, miket úriember képtelen felértékelni” 

(Móricz, 2014, 18. o.). Mobilitásról ezekben a családokban szó sem lehetett, ahogy a 
gyermek személyiségének sem volt akkora értéke, mint például a középparaszti csalá-
dokban, ahonnan számos alkalommal kerültek ki a „falusi intelligencia” olyan képviselQi, 
mint amilyen például a pap vagy a jegyzQ.

Dolgozatomban a fent említett alkotásokat kívánom gyermekkor-történeti szempontú 
vizsgálat tárgyává tenni, ügyelve az egyetemes történeti áttekintés során hangsúlyosan 
szereplQ mentalitástörténeti szólamok kidomborítására. Így aztán az elemzések folyamán 
olyan problémák kerülnek kiemelésre, mint amilyen a szülQi gondoskodás, a puritán eti-problémák kerülnek kiemelésre, mint amilyen a szülQi gondoskodás, a puritán eti-
ka és életideál kérdése, illetve a gyermekkor mint az anyagi és érzelmi befektetés tárgya 
(Pukánszky, 2004, 256. o., 292. o.). MindenekelQtt azonban érdemes körvonalazni azt a 
m_vészettörténeti, illetve társadalomtörténeti kontextust, melyben ezek az alkotások ér-
telmezhetQvé válnak. A következQ két fejezetben erre a feladatra vállalkozom.

(A „kíméletlen életre nevelés” gyakorlata faluhelyen) A falusi közösségekben a gyermek-
kort a munkában való szorgoskodás követelményei és a „kíméletlen életre nevelés” gya-
korlata együttesen határozták meg. A gyermek 4-5 éves koráig nem kapott szép ruhát – le-
ányokra, fiúkra egyaránt „szoknyának” vagy „kis hitvánságnak” nevezett, festQbQl vagy 
flanelbQl készült egyszer_ ruhadarabot adtak. Sokáig kiadós ételt sem juttattak nekik, 
de a hidegtQl sem kímélték Qket, hiszen ezzel is a természet keménységéhez szoktatták 
a gyermeket. Ugyanakkor úgy gondolták, akárcsak a kenyérrel, a szeretettel is spórolni 
kell: „Szeresd a gyereket, de úgy, hogy ne tudja. A csók hideg ruha” (Fügedi, 1988, 49. o.; 
Bodovics, 2011, 11. o.; Jávor, 2000, 673. o.) – vallották. A kényeztetést, a dédelgetést és 
az engedékenységet néhány életév elteltével haszontalannak és kártékonynak tartották, s 
úgy vélték, hogy a paraszti élet rendjébe történQ belenevelést már igen korán, a bölcsQben 
kell kezdeni. „Míg fiatal a vesszQ, addig lehet hajlítani, mert utána már törik” (Fügedi, 
1988, 49. o.) – mondták. Mivel a paraszti élet meglehetQsen „kemény” volt, idejében fel 
kellett rá készíteni a gyermeket. Ezért aztán – a hiteles példaadáson, a szigorú fegyelme-
zési módokon, illetve a testi fenyítéken túl – jellemzQ volt az is, hogy hóval mosdatták 
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a gyermeket, a testét hóval dörzsölték, a gyermeknek sokat kellett gyalogolnia és bírnia 
kellett a meleget (Katona, 2001, 37. o.).

A hagyományos paraszti társadalomban tehát az érzelmek elleplezése, a szeretetnyilvá-
nítás korlátozása pedagógiai megfontolásból eredt, ugyanakkor ennek a hátterében állt az 
is, hogy a család pusztán másodlagos feladatának tekintette a gyermeknevelést. Ugyanis 
faluhelyen a család elsQdlegesen termelési szervezetként definiálta magát, élethivatása is 
a földm_velés volt (Laczkovits, 1980, 257. o.). Mindazonáltal mintegy a legfQbb tanítónak 
is a földet tartották, s magát az életet: a munkát és a közösséget (Erdei, 1938, 18–24. o.). 
Rendkívül fontosnak tartották, hogy a gyermek minden akaratával megtanuljon alkalmaz-
kodni a földm_velQ élet ellentmondást nem ismerQ rendjéhez, s úgy tartották, hogy ebben a 
folyamatban – egy bizonyos életkor után már – nincs sok helye az érzelmeknek és minden 
más ösztönkésztetésnek. Éppen ezért volt rendkívül megindító hatással a gyermekre, ha 
apja becézte vagy megcsókolta (jó esetben halálos ágyán), s ezért volt jó érzés az édesanya 
minden érintése, gyöngéd gesztusa és szava (CsekQ, 2000). Egyébként a kommunikáció 
anya és gyermeke között roppant egyoldalú volt, többnyire az édesanya egyoldalú közlése-
ire szorítkozott: a gyermek többnyire csak hallgatta anyja szavait és tudomásul vette azokat 
(Laczkovits, 1980, 259. o.). A hallgatásnak ezt a formáját a paraszti életszemlélet középpont-
jában álló beletörQdés és visszafogottság jellemzQ hozadékának tekinthetjük.

A beletagolásra összpontosító nevelési gyakorlat következményeképpen gyakran 
elQfordult ugyan, hogy a szeretetlenség érzése felnQttkorban fásultságot okozott, a há-
zastársi kapcsolatokban pedig ridegséghez vezetett (CsekQ, 2000; Jávor, 2000, 673. o.), 
viszont elmondhatjuk, hogy a gyermeket minden családban szerették. Szívesen vették 
a gyermeket ölükbe, becézgették Qket, s „az Q nyelvükre” átköltött mondókákat, versi-
kéket mondtak neki, ez által is elQsegítve gondolkodásuk fejlQdését (Gazda, 1980, 56. 
o.). Óvták és féltették Qt, különösen kisdedkorban, még akkor is, ha – a nem megfelelQ 
higiéniás feltételek miatt – nem gondozták Qket kellQképpen (Laczkovits, 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, 1980, 42–43. o.): „Angyalka lesz belQ-
le” (Fügedi, 1988, 42. o.) – vigasztalódtak.

(Édesanyák és édesapák a nevelés gyakorlatában) Mint már említettük, a falusi társa-
dalom nevelési gyakorlatát a „kíméletlen életre nevelés” elve határozta meg, azonban 
minden keménység és hidegség ellenére elmondhatjuk, hogy az anya és gyermeke közötti 
szeretetkapcsolat a paraszti társadalmakban sem maradt el, mivel az korszaktalan vonása 
az emberi létnek. Az édesanya mindig fölismeri gyermeke szükségleteit és igényeit, s 
igyekszik is eleget tenni azoknak. Azonban a mai nevelési gyakorlattal szemben a 19–20. 
század fordulóján az anya-gyermek kapcsolatot faluhelyen nagyfokú mértéktartás jelle-
mezte, s mint azt magyar regényekbQl vagy filmekbQl is tudjuk, a gyermeknek anyjával 
nem volt szabad tegezQdnie; ez alapvetQen az anya-gyermek kapcsolat aszimmetrikus 
voltára utal. Az édesanyák éreztették gyermekeikkel a szeretetet, ám mivel – részben az 
apa gyakori távolléte miatt – Qk kerülhettek a legközelebb a neveltekhez, a közösség ér-
tékvilágát, a paraszti erkölcs szigorát is nekik kellett közvetíteniük a kisfiúk és kisleány-
kák felé – gyakran az Q dolguk volt a testi fenyíték is.

A gyermek egy bizonyos életkor után már a gyermek csak meglehetQsen ritkán része-
sülhetett testi kontaktusban, ám az édesanya megannyi gesztusából, illetve gondoskodó-
gondozó attit_djébQl érezhette a gyermek a szeretetet, de már az is sokat számított, hogy 
a falusi élet tempója sokkal lassabb volt és nyugodtabb, így az egyén számára minden 
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személyesebb volt és közvetlenül átélhetQ. Az lehetséges, hogy a gyermeknek bizonyos 
esetekben – valószín_leg nem túl gyakran – már egy éves korban le kellett válnia az anyja 
emlQjérQl, ám az is biztos, hogy az archaikus paraszti társadalomban az egyénnek soha 
nem kellett eltávolodnia attól az élettQl, amelyet gyermekkorában megismert, amelybe 
már kicsi korától fogva belenevelQdött. Az egyén és a közösség között nem bontakozott ki 
semmiféle feldolgozhatatlan konfliktus, mivel a földm_velQ életet, miképp Erdei Ferenc 

fogalmazott, a századfordulón még „korszaktalan egytörvény_ség” (Erdei, 1938, 13. o.) 
jellemezte, amelyet – a jól körülhatárolt együttélési szabályoknak köszönhetQen – több-
nyire nem lehetett félreérteni.

A családapa volt a kenyérkeresQ, aki szintem mindig távol volt az otthontól: „édesapám 
kint volt, odatartozott a világhoz, szinte idegen dolog volt, hogy bejöjjön a házba. Megette 
az ételt, s ment” (Móricz, 2014, 101. o.). A fiúgyermek azonban folyton az apját követ-
te, hogy elleshesse az apai mintákat, „de csak messzirQl, mert nem volt tanácsos közel 
lenni hozzá” (Móricz, 2014, 101. o.). Az édesapák gyakori távollétének köszönhetQen a 
gyermeknevelés gyakorlata lényegében az édesanya irányítása alatt történt, így a gon-
doskodás, az erkölcsi nevelés, de a testi fenyítés feladata is az Q kezében összpontosult, 
leánygyermek esetében pedig a munkára nevelés is, ugyanakkor a nevelésben számottevQ 
segítséget jelentett az idQsebb testvérek (elsQsorban a legidQsebb, még asszonysorba nem 
álló leánytestvér) és a nagyszülQk jelenléte. Úgy is mondhatnánk, hogy az édesanya volt 
felelQs a nevelésért, de mivel Q rengeteg mezQgazdasági és háztartási munkával, feladattal 
volt ellátva, a gyakorlatban sokszor jóval több nevelQ hatást kapott a „kicsi” testvéreitQl 
és nagyszüleitQl. Azonban az édesapa nevelésben betöltött szerepét tekintve meg kell 
említeni a fiúgyermek munkára nevelését, hiszen a fiúk mástól sem tanulhatták el volna 
jobban a földm_velQ munkafolyamatok módját, mint az apjuktól vagy persze a nagyap-
juktól, de mindezzel együtt a munkába nevelQdés rendkívül differenciálatlan, szervezetlen 
folyamat volt (ld. belenevelQdés – Magyar Néprajzi Lexikon, 1977–1982; Kresz, 1949; 
Vajkai, 1979, 293. o.).

Természetesen a tradicionális paraszti családmodellre is érvényes az az általánosan 
elterjedt nevelés-lélektani megállapítás, mi szerint az édesapák nyújtják az instrumentális 
nevelést, az édesanyák pedig az emocionális nevelést, hiszen a parasztcsaládokban va-
lóban az apa volt a családfQ, akinek már egy nézése is elég volt a megrettentéshez. Igaz 
ugyan, hogy az édesanya keze hamarabb eljárt, de nem ütött nagyot, s gyakran védte 
gyermekét a súlyosabb büntetéstQl, apja elQl. JellemzQ volt azonban az is, hogy az édes-
anya gyakran a félelemkeltés tárgyává avatta a távollévQ apa alakját. Például így fenyege-
tQzhetett: „Hadd e, me megmondalak apádnak, ne féj! Hadd e, me kapsz te este apádtul 
a szíjubó!” (Vasas, 1993, 34. o.; ld. még: Jávor, 2000, 667. o.). Ez is arra utal, hogy az 
édesapa pusztán a háttérben maradt, még említésében is fenyegetQ alak volt a gyermek 
számára, akinek nem volt módja szoros érzelmi kapcsolatot ápolni fiaival és lányaival, ám 
ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna számára fontosak.

Az apa gyermekében nem a sajátosat, az individuumot látta, hanem a közösségi érték- 
és élményvilág tükrében szemlélték kicsinyeiket. Az édesapa már kicsi korában is a le-
endQ földm_vest látta fiában, illetve a gazdálkodó asszonyt lányában, a „kicsit” már kez-
detektQl a családi folytonosság letéteményesének, avagy a birtok, „a föld” átörökítésének 
zálogának tekintette. A parasztember számára a föld jelentette magát az életet, egész lé-
nyét annak szentelte, mintegy belefektette (ld. Jávor, 2000, 601. o., 643. o., 646–647. o.). 
Így aztán érthetQ, ha a gyermekétQl azt szerette volna, hogy a földet mint az Q közös éle-
tüket vigye tovább. A születQ leánygyermeknek is azért nem örült elsQsorban – ha valóban 
nem örült –, mert fQképp a fiútól várhatta a közös föld (a „közös élet”) felvirágoztatását.
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Ha lehetett, a szülQk, s az édesapa is, inkább a személyes példa alapján próbáltak hatni, 
illetve a lelkiismeretre hatás útján kívántak hatást elérni. Azonban a legszegényebb csa-
ládokban, ahol a nyomor elleni küzdelem az édesanya és a „családfQ” energiáját könnyen 
felemészthette, az elkeseredés gyakran ingerlékenységet szült, az ingerlékenység pedig 
„elveréshez” vezetett indokolatlan esetben is. Tudunk például Tornyai János esetérQl, 
aki beszámolt arról, hogy az Q sokgyermekes, szegény családjában milyen könnyen 
kikaphatott bármelyikük (Bodnár, 1970, 34. o.). Ezzel szemben Erdei Ferenc, aki már 
jobb módú hagymakertész családban nQtt fel, nem számolt be ehhez hasonlókról, s ott a 
mobilitásra is nagyobb lehetQség volt, mind anyagi, mind mentalitástörténeti értelemben. 
Az Q édesapja megértQbb volt, s nagyapjával szemben nem nevezte „urizálásnak” fia 
felsQoktatásban való részvételét (Erdei, 1938, 5–10. o.), így válhatott a szociográfia jeles 
képviselQjévé, az MTA rendes tagjává.

(Gyermek- és családábrázolás az alföldi iskola festészetében) Az alföldi m_vészek élet-
m_vében irányadó törekvésként jelent meg a már Courbet programjából jól ismert el-
képzelés, mi szerint a parasztoknak és az „egyszer_ embereknek” ugyanazt a méltóságot 
és nagyságot kell megadni, ami korábban csak az isteneknek és a mitológiai alakoknak 
adatott meg (ld. Courbet, 1979, 161–162. o.). Ez a felfogás olykor a parasztalakok felma-
gasztalásához vezetett, akárcsak Millet vagy Breton munkásságában, ám összességében 
megindította a kritikai realizmus és a naturalizmus tendenciáit, melyek fQ célja az volt, 
hogy felhívják a közönség figyelmét a legnagyobb nélkülözések közepette élQ emberek és 
családok körülményeire, illetve a társadalmi igazságtalanságokra. A fQ különbség, hogy 
míg a realisták, mint Courbet vagy Daumier nagyobb összefüggésekre koncentráltak, ad-
dig a naturalisták m_veikkel a szegény emberek életének egy-egy kiragadott töredékeinek 
megelevenítését tartották mintaszer_nek (pl. Jules-Bastien Lepage), sokat tanulva a plein 
air szemléletébQl (Czine, 1979, 10. o., 14–15. o.).

A szegény emberek kerültek tehát a m_vészi figyelem középpontjába, s ezen a de-
mokratikus m_vészet megteremtése felé vezetni kívánt úton nemcsak a szegényparaszti 
élet témája értékelQdött fel, de más megvilágításba került a gyermekábrázolás is. Ugyan 
a gyermekek megörökítése már a korábbi századokban is jellemzQ volt a m_vészet tör-
ténetében, ám az „apróságok” és a nagyobb fiúk és lányok többnyire a hatalomgyakorlás 
törekvéseivel szoros összefüggésben, meghatározott gondolati rekonstrukciók tükrében 
kerülhettek megörökítésre. Alakjaikban erQsen megjelentek a társadalom elvárásai, ezért 
többnyire e m_vek kapcsán alkalmazható a „kicsinyített felnQtt-konstrukció” gyermek-
kor-történeti kategóriája. Ezzel szemben a realizmus alkotói a szegénység témája felQl 
közelítettek a gyermekkor témája felé, de mivel itt már hangsúlyosabban koncentráltak a 
gyermekeket övezQ társadalmi valóság „antropológiai” szempontjaira (pl. antropológiai 
tér, rítusok, rutincselekvések), egyre inkább elQtérbe kerültek a gyermeki valóság szem-
pontjai is. Ezen szempontok megjelenítése, érzékeltetése azonban majd csak a naturaliz-
mus, illetve az impresszionizmus alkotóinál válik már-már önmagáért való tendenciává, 
ami azt jelenti, hogy a festészetben ekkortól vált a gyermek (vagy inkább még csak a 
gyermek látványa?) már-már önértékké.

Mindez az alföldi iskola m_vészetérQl is elmondható. Az alföldi festQm_vészek élet-
m_vükben határozottan megfigyelhetQ a paraszti lét problematikája felé irányuló figyelem 
fokozódása, a festQk mind nagyobb érzékenységgel fordultak a dolgos falusi ember nehéz 
élete felé. Vásznaikon megelevenítették a paraszti élet kíméletlen rendjét és nyomorúsá-
gait, s ez a „plebejikus szemlélet” (Egri, 1989, 5. o.) hatotta át gyermekábrázolásaikat is. 
Hiszen még a gyermek-tárgyú képeken sem „a boldog, bájos gyermekkor” került megele-
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venítésre, ahogyan például azt Peske Géza bodajki gyermekfestQ jelenetein („Keménydió”, 
„Kutyával játszó fiú”, „Kisfiú kutyával”, „Kislány kutyával”) láthatjuk (NKÖEÖK, 2007). 
Sokkal inkább azt kell mondanunk, hogy a paraszti élet alázatos, szótalan rendje bújik meg 
a gyermekek bQre alatt ezeken a megjelenítéseken. Noha anatómiai-fiziognómiai értelem-
ben gyermekeket látunk, jellegzetesen gyermeki élethelyzetek ritkán kerülnek ábrázolásra. 
Többnyire komoly, szemérmes, visszafogott leánygyermekek és – bár csak részben! – enge-
delmes, szófogadó fiúcskák jelennek meg paraszti öltözékben, ezáltal is kifejezésre juttatva 
a falusi élet nehéz rendjét. Azonban érdemes kiemelni, hogy a gyermekség motívumai 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 után-
érzés_ gyermekvilág jelenik meg e vásznakon, hanem az az életkor, amely mögött már 
letagadhatatlanul munkálkodik a nehéz paraszti élet regulája. A gyerekek ugyanis – kü-
lönösen 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 felülírták a gyermeki sajátosságokat. Mindezek a szempontok a különbözQ 
megjelenítéseken egymástól többnyire elválaszthatatlanul jelentek meg. A tárgyi-fizikai 
környezet, a ruházat, a divatelemek, a tekintet, a taglejtések, a mozdulatok, a hangsúlyo-
san szerepeltetett attribútumok, motívumok, esetleg szimbólumok egyaránt következteté-
si alapokat jelentenek a különbözQ megállapítások szempontjából.

Azonban ki kell emelnünk néhány témakört, melyek nagyobb tért engedtek az univerzális 
gyermeklét-motívumok megjelenítésének. Ezek: az anya-gyermek kapcsolat, a gyermekcsoporti 
kapcsolatok, a testvérkapcsolatok és a családábrázolás. Azonban mivel vizsgált korszakunkban 
ezek számaránya korántsem kiemelkedQ, fenti megállapításaink helytállónak tetszenek.

Jelen dolgozatban a családábrázolással foglalkozunk számottevQen, mint ahogy az már egye-
temes m_vészettörténeti-gyermekkortörténeti áttekintésünkbQl is kit_nt, ezért érdemes kiemel-
nünk néhány alapvetQ összefüggést ennek vonatkozásában. ElQször is szögezzük le, hogy vizs-
gálódásunk során számos helyen visszaköszönnek a már korábban tárgyalt puritán etika, illetve 
a szegény ember moráljának különbözQ elemei. Másodszor pedig: az anya-gyermek kapcsolat 
tárgyú ábrázolásokon kívül itt találkozhatunk a legerQteljesebben a gyermekkor védettségének 
motívumával, az anyai szeretet, gondoskodás, törQdés jelenségével, ugyanakkor szembesülhe-
tünk azzal is, ahogyan az már gyermekkor-néprajzi leírásunkból kit_nt, hogy az édesapa alakja 
többnyire valóban a háttérben volt, akárcsak Isaak Koedijk (1617/1618–1668) „Takácsm_hely” 

c. életképén. Ezen a festményen azonban nemcsak az édesapa háttérbe szorulása a közös vonás 
(mely tárgyalt korszakunkban már csak a hasonló tárgyú képek számaránya okán is meghatáro-
zó), hanem a szimbolikus célzatú színhasználat is. Ugyanis a fehér szín használatával a festQk 
az anyára és gyermekére irányították a figyelmet, akiknek alakjai már-már harmonikus egy-
ségbe olvadnak egymással, kiemelve „a szereplQk lelkületének egyszer_ségét, ártatlanságát” 
(Pukánszky, 2001, 56. o.). Akárcsak a holland festQ zsánerképén, a tárgyalt alkotásokon is fölfe-
dezhetjük az ártatlan gyermekkor gyermekmitológiai szólamának m_ködését.

Az édesanya alakja némelyik alkotáson már-már madonna-szer_nek tetszik, „a min-
dennapok madonnájának”, aki féltQn öleli magához gyermekét. A tárgyalt alkotásokon 
keresztül láthatjuk, miképp lehet átvinni az anyaság-témát az ábrázolás tárgyát tekintve 
mikro-szinten mozgó paraszti tárgyú vizuális megfogalmazásokra. Ezek az ábrázolások 
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kifejezésre juttatják az Qsi, „archaikus szeretet” (Bálint, 1941, 10–12. o.) élményét, 
melynek interpretációja összefonódik a nélkülözés és a nyomor drámai atmoszférájának 
érzékeltetésével. Mindezzel együtt a képeken letagadhatatlanul érzQdik anya és gyermeke 
összetartozása, már-már szimbiotikus kapcsolata, a szocializmus korszakának kritiku-
sai pedig e képek mögött egyenesen a népet összetartó szeretet erejét vélték fölfedezni. 
Oelmacher Anna például, aki maga szocialista elkötelezQdésérQl valló festményeirQl is 
ismert, így ír Fényes Adolf m_veirQl: „A nép elpusztíthatatlan erejérQl vallanak ezek a 
képek” (Oelmacher és N. Pénzes, 1960, 11. o.). E szerint a szocialista indíttatású interpre-
táció szerint tehát hangsúlyosan jelenik meg a m_vészeknek azon szívbéli meggyQzQdése, 
mi szerint ott, ahol a kíméletlen életgyakorlat felszíne mögött mély szeretet húzódik meg, 
szétmorzsolhatatlan erQk dolgoznak. Az mindenesetre mindettQl eltekintve is elmondható, 
hogy e festmények erQs szálakkal f_zQdnek a kor szociális érzékenységtQl f_tött ideológi-
ai irányzataihoz, ha nem is egészen közvetlen eszmei ráhatásról van szó.

Fényes Adolf (1867–1945)
Fényes Adolf Kecskeméten született, jómódú polgári családban. Kortársai zárkózott, 
magányos embernek ismerték, ugyanakkor közlékeny volt és mélyen emberséges. Távol 
tartotta magát az izgalmaktól és a szocialista gondolkodástól, azonban munkásságá-
ban már tanulmányai után kifejezQdésre jutott az érdeklQdés a szegényparasztság iránt 
(Bálintné Hegyesi szerk., 1992, 25. o.). 1898-ban kezdte meg „Szegény emberek élete” 

cím_ ciklusát, de már 1897-ben olyan képet festett, mint amilyen a „Civódás”. E képét 
– „Napszámos” (1900) és „Ebéd” (1902) cím_ képével együtt – egy olyan idQszakban al-
kotta, amelyben Munkácsy Mihály megfestette a „Sztrájkot” (1895), Kernstok Károly az 
„Agitátor a gyár kantinjában” cím_ képét (1897), Révész Imre a „Panem!” („Kenyeret!”) 
(1899), illetve Bihari Sándor a „Programbeszéd” (1891) cím_ kompozíciót (Oelmacher, 
1970, 23–24. o.). Ezeken a képeken már tetten érhetQk a kor szociális mozgalmainak szó-
lamai, illetve a részvét a sz_kölködQ szegény emberek sorsa iránt. Fényes e korszakának 

(10.) Fényes Adolf: Család 
(1898)

(11.) Escher Károly: Proletár 

Madonna (Éhes a baba, 1938)
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meditatív parasztjelenetein, sötét, komor tónusú, drámai kompozícióin a nyomor és a rop-
pant feszültség atmoszférája érzékelhetQ (Végvári, 1952, 42–28. o.). Festészete ezekben 
az idQkben lényegében Munkácsy hatásáról tanúskodott.

Képeit, ahogyan vallotta, sokkal inkább emberként alkotta, mint m_vészként, azzal a 
szándékkal, hogy m_vei a kiállításon fölrázzák „a szépen élQ közönség lelkiismeretét” 
(Németh, 1972, 26–27. o.). Képein tiszteletet és megbecsülést követelt a szegény emberek 
élete iránt, felmutatva a kizsákmányolt emberek nehéz sorsát. Festményeit a közönség ri-
adtan fogadta, a korabeli kritika pedig elragadtatva sorolta a festQt a harcos szocializmus 
mestereinek sorába, mint ahogyan azt a „Család” cím_ festmény (1898; 10. kép) kapcsán 
láthatjuk. Lyka Károly szerint ez az a festmény, amely megnyitotta azt a képsorozatot, 
„amelynek láttára a közönség megtette Fényest szociálista apostolnak, közgazdasági 
problémák föladója s megfejtQjének” (Lyka, 1905). KözelrQl szemlélve azonban belátha-
tó: „Nem a proletár, hanem a szín és a rajz ennek a sorozatnak a fQhQse. Kurtán, tömören 
fejezni ki valamit: nyilván ez a cél” (Lyka, 1905). A „Család”, akárcsak a „Miért éltek?” 
(1900), m_teremben készült „intérieur-kép”, sötét, barna tónusokkal megfestve, vörös 
alappal aláfestve. Mindkét képen meleg színek uralkodnak, s fontos szerep jut a megvi-
lágításnak, a fény-árnyék játéknak, s ezzel az alkotó a chiaroscuro m_velQinek nyomdo-
kaiba lépett, olyan festQket követve, mint amilyen Velázquez, Hals és Rembrandt volt.

Szegényparaszti szobában vagyunk, tompa fény_, fülledt helységben. A szobába „be-
szökik egy fénynyaláb, végigsiklik épp a döntQ, épp a fontos formákon s elillan” (Lyka, 
1905). A fény kiemeli az asszony arcát, kezét és a csecsemQ koponyáját – ezzel az alakok 
plasztikusabbá válnak, „az árnyékok, félárnyékok lágy fokozatainak” (Lyka, 1905) segít-
ségével bontakoznak ki elQttünk. A kép jóval nyugodtabb, mint a „Civódás” (1896) vagy 
éppen a „Miért éltek?” (1900), de itt is érzékelhetQ a konfliktus, amely keser_en elfojtva 
pihen a levegQben, s amely a hétköznapok nyomorából következik. Ugyanakkor érezhetQ 
valamiféle bensQséges nyugalom is a képen, s ezt a nyugalmat a gyermek iránti odaadó 
anyai szeretet táplálja (Lyka, 1905). Az anya alakja egészen átnyúlik az elQtérbe, alakja 
így mintegy megnQ, már-már monumentálissá dagasztva ez által a témát, s azzal együtt az 
anyaság fogalmát. Ringó mozdulatokkal lépkedve fogja magához a kisdedet, oltalmazón, 
félig bebugyolálva, mintha csak elválaszthatatlan része volna, s talán halk énekszóval 
altatja Qt. Az apa feszülten, összekulcsolt kezekkel ül egy széken, s onnan tekint a nQre, 
mint aki válasz után néz sürgetQn…

A gyermek a sanyarú körülmények ellenére is jó kezekben van, szülei szeretetre és biz-
tonságra vágyó, érzékeny lényként tekintenek rá, akiért felelQsséggel tartoznak. Eszünkbe 
idézhetjük Escher Károly „Proletár Madonna” cím_ fotográfiáját is (más címen: „Éhes 
a baba”, 1938; 11. kép), s miként Escher vallja saját m_veirQl, úgy e festményrQl is 
elmondhatjuk: „vádiratok” ezek „a lelkiismeretlen emberek és a felelQtlen társadalom 
ellen” (Albertini, 2002). A gyermek ugyanakkor mindkét idézett képen a féltQ anyai sze-
retet eleven tárgyaként jelenik meg. A gyermek, akit anyja a jövQ zálogaként dédelget, 
Qriz, s akihez édesanyját, úgy t_nik, elemi érzelmek, Qsi ösztönerQk f_zik. E képek láttán 
igaznak találjuk Linda Pollock megállapítását az anya-gyermek kapcsolatról, mely szerint 
az nem történeti, hanem biológiai kategória, vagy éppen Margaret Mahler megfogalma-
zását, amely szerint ebben az életkorban anya és gyermeke afféle „duálunióban” van 
egymással (Vajda és Kósa, 2005, 232. o.).

A „Család” cím_ festményen nagyszer_ erQvel elevenedik meg a festQnek azon 
törekvése, amellyel érzékeltetni kívánja, hogy a családban a legnagyobb nyomorúságban 
is uralkodik az emberség, az összetartozás és a szeretet, s éppen ez az, a szeretet, amelynek 
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révén a nép minden sanyarú körülmény ellenére is szétmorzsolhatatlannak bizonyul. Az 
árnyak, s az érzékelhetQ konfliktusok ellenére is érezzük az alakok összetartozását, a tö- érezzük az alakok összetartozását, a tö-
rekvést az összetartásra, s ez a törekvés magától értetQdQen a családnak mint ideálnak és 
mint eleven valóságnak az integráló erejébQl fakad.

A kép pusztán egy töredéket tár elénk a megjelenítettek életébQl, s ha Lyka Károly 

szavaival kívánunk élni, talán éppen ezzel – illetve a fény-árnyék hatás révén – válik a 
„bölcs sz_kszavúság” és a közmondásos tömörség példájává (Lyka, 1905). Ez a töredék 
nem tárja fel körültekintQen és részletesen a társadalmi igazságtalanságokat, de megrázó 
erQvel és provokatívan képes érzékeltetni a szegény emberek nyomorúságos életét, s célja 
szerint lelkiismeret-furdalást kelt – vagy éppen (céljától eltérQen) kognitív disszonancia-
redukcióhoz vezet a közönség részérQl, mint az oly sokszor megtörtént Fényes naturalis-
ta stílusban fogant, de humanista indíttatású vásznainak fogadtatásakor. Mindenesetre, 
mint látható, e képen nem egyfajta összefüggQ elbeszélés szerkesztése volt a cél, hanem 
egy „életdarab” részletes és tárgyilagos kidolgozása, kíméletlenül juttatva kifejezésre a 
nélkülözésben élQk nyers ösztönvilágát (Czine, 1979, 10. o.). Ugyanakkor ez a „kímélet-
lenség” Fényes Adolfnál mélységes humanizmussal társult, így eredményezve meztelen 
dokumentarizmusával együtt is már-már bensQséges kompozíciót. Fényes Adolf tehát nem 
ment el a zolai „extrém objektivizmus” programjáig (Zoltai, 1997, 205. o.; Zola, 1979, 
174–186. o.), miképp egyébként legtöbbször maga Zola sem, ugyanis m_veiben – a tár-
sadalmi valóság leleplezésének minden törekvése ellenére – a szenvtelenség és a távol-
ságtartás kritériuma korántsem teljesült maradéktalanul. MindettQl függetlenül (Zolával 
együtt) nyugodtan nevezhetjük Fényes Adolfot „a társadalom hízelkedést nem ismerQ, az 
igazat kimondó kritikusának” (Zoltai, 1997, 204. o.), aki egyszerre volt „parasztemberei-
vel” szemben nyers és kíméletlen, illetve megértQ és a társadalmi okok mögé látó. Ennek 
az állításnak az igazolására jó példa a „Család” c. festmény is.

A nélkülözés aggodalommal terhes légköre érzQ-
dik az „Anyaság” c. képen (1902; 19.) is. A fest-
ményen Lyka Károly a fény-árnyék hatás halkuló 
erejét konstatálja (Lyka, 1905), ám még mindig 
érzékelhetQ a chiaroscuro, s ennél fogva a plaszti-
kus hatás is. A kép karakterizáló ereje az egyszer_ 
és nyugodt gesztusokban és mozdulatokban, illetve 
a drámai arckifejezésekben ragadható meg. Ilyen 
jellemzQ erej_ gesztus a férfi megértésrQl és tö-
rQdésrQl tanúskodó átkaroló gesztusa, illetve az a 
mód, ahogyan az asszony – tehetetlenség-érzését 
kifejezésre juttatva – ölében összekulcsolja kezeit. 
Az arckifejezések pedig a sírásban kifakadó asz-
szony megtörtségét és a törQdQ férfi felesége iránti 
aggodalmát teszik érzékelhetQvé.

A képen a terhes anya alakja kitüntetett helyet 
kap, hiszen széken ül. Tekintete a távolba mered, 
arcán fásultság látszik az anyagi kilátástalanság-
tól való évQdés miatt. Férje oldalról támogatja Qt 
a kifakadásban. Az asszony ölében összekulcsolt 

kézzel tartott kendQ világos foltként jelenik meg az élénk színekhez képest, ezzel 
a megoldással is fokozva a „tragédia” érzését, közvetítve a tehetetlenség és a cse-

(12.) Fényes Adolf: Anyaság, 

(1902)
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lekvési meddQség élményét. Érezzük, még meg sem született a kicsi, máris nehéz 
élet vár rá, melyet csakis szülei szeretete és iránta érzett szüntelen aggodalma képes 
élhetQvé tenni.

Igaz ugyan, hogy – miképp Markos Gyöngyi is kiemeli Makó gyermekkornéprajza 
kapcsán (Markos, 1995, 69–83. o.) – szegény családokban könnyebben eljárt a szülQ keze 
a gyermek fölött, ám e festmény kapcsán nem véljük fölfedezni az izolált falusi vagy ta-
nyasi lét barbárságából fakadó nyersességet és durvaságát, sokkal inkább szülQi odaadást 
érzünk a születendQ gyermek iránt. A gyermekfelfogás vonatkozásában ez azt érzékelteti, 
hogy a gyermeknek még a legszegényebb parasztcsaládokban is nagy értéke volt, annak 
ellenére, hogy a néprajzi szakirodalom ennek többnyire az ellenkezQjét hangsúlyozza (ld. 
Jávor, 2000, 672. o.). Mint tudjuk, az édesanya alakja – igaz, a késQbbi életkorok vo-
natkozásában – még Móricz Zsigmond kíméletlen naturalizmusában is gyakran kedves, 
aggódó, megértQ alakként rajzolódik az olvasó elé („A boldog ember”, „A hét krajcár”, 
„Életem regénye”), így Fényes Adolf e képi interpretációja nem meglepQ. Ez okot adhat 
asszociálni Ferenczi Sándor, Bálint Alice, Margaret Mahler (Vajda és Kósa, 2005, 232–
233. o.; Bálint, 1941, 10–12. o.) illetve Linda Pollock (Pollock, 1998, 176–194. o.) gyer-
mekfelfogásról alkotott elképzelésére. Utóbbi szerint például a szülQk nevelQi attit_dje 
nagyrészt történeti kortól független, változatlan képzQdmény, ugyanis a szülQk mindig is 
érzékelték, hogy gyermekeik kiszolgáltatottak a környezetnek, illetve igénylik a gyöngéd-
séget, a segítségüket és a felügyeletüket ahhoz, hogy késQbb boldogulhassanak az életben. 
E szerint tehát a szülQ-gyermek kapcsolat döntQen biológiai kategória.

Bihari Sándor (1855–1906)
Ha Fényes Adolf szegényember-ciklusának parasztfigurái éheznek és nyomorognak, Bihari 
Sándor figuráit derekas, sorsukat büszkén viselQ alakokként kell jellemeznünk. Bihari ér-
zéke az emberi karakterek után-teremtése iránt oly fokú volt, hogy a nép emberei szívesen 
ismerték fel egymást e festmények alakjaiban. E m_vész a mindennapi életet festette a maga 

egyszer_ségében, természetességében, s ahogyan Fónagy Béla írta, mindenféle „ünneplQ 
ruha és etnográfiai érdekesség nélkül” (Fónagy, 1906).

„A boldog család” cím_ szolnoki életképét, mely „Családi boldogság” címen is ismere- is ismere-
tes, az 1880-as években festette. E vásznon egy szerény, de szemlátomást rendezett körül-

(13.) Bihari Sándor: Boldog család (Családi 
boldogság, 1880-as évek)
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mények között élQ falusi család mindennapjaiba tekinthetünk be. A belsQ tér visszafogott, de 
a család módosabb körülményeire utal a ruhafogas, az ablakhoz helyezett virág, a két díszes 
szék, a barna kenyér, illetve a szentkép, amely a család mélyen vallásos voltára utal. Az ab-
lakon kilátás nyílik a falusi tájra, s fényt juttat a szobabelsQbe, láthatóvá téve az ábrázoltak 
visszafogott, ám büszke jellemét. Ez a kivágat mintha az ábrázoltak önbizalmát, egészséges 
lelki állapotát volna hivatott tolmácsolni, s ez némiképp emlékeztet a reneszánsz portrék 
nagy távlatokra nyíló ablakaira, illetve jelzi, hogy a gyermekre magára is egészséges, tiszta 
levegQj_ jövQ vár. Itt azonban – ahogyan a táj sem mutat nagy távlatokat – jóval szerényebb 
önbizalomról van szó, mint a reneszánsz portrékon, s ebbQl talán a család életfelfogásának 
puritánságára, egyszer_ségére következtethetünk, mely faluhelyen felekezettQl függetlenül 
jellemzQ volt. Egyébként a falon függQ szentkép okán feltételezhetQ, hogy nem református, 
hanem római katolikus hit_ családot látunk a festményen, hiszen a református családok nem 
igazán tartottak otthon szentképeket, szentszobrocskákat.

Akárcsak a reneszánsz családábrázolásokon (pl. Domenico Ghirlandaio: „Francesco 
Sassetti bíboros és unokája”, 1488), bal oldalt került ábrázolásra a család legtekintélyesebb 
személye, a családfQ, az apa, aki – a néprajzi szakirodalommal összhangban – inkább inst-
rumentális vezetQnek tetszik, az anya pedig szemlátomást emocionális vezetQnek. Asztalon 
támasztott kezében pipát tart, melyet szája végéhez illeszt, s az asztal végérQl csöndben figyeli 
feleségét, amint közös gyermeküket eteti, halkan, már-már szertartásos odafigyeléssel. A gyer-
mek ruhájának fehérével mintegy az ártatlanság színfoltjaként válik ki anyja ruhájának szere-
tetet és áldozatkészséget mutató pirosából és nyugalmat adó világoskékébQl (a színhasználat 
vonatkozásában vö. Henry Tonks „Fürdés után” [1910–1911] c. képének gyermek- és anya-
alakjával). Ez a színhasználat együttesen utal a szülQk gyermekfelfogására, mi szerint a „ki-
csi” még b_ntelen, szíve mentes minden tehertQl, s az az óvatosság és odafigyelés pedig, ami 
édesanyja mozdulatait, gesztusait kíséri, arra utal, hogy a szülQk a gyermeket féltett kincsként 
Qrzik, dédelgetik, s mintegy a jövQ zálogaként tekintenek reá. A gyermek iránt érzett szeretet a 
diádikus kapcsolat és a családi összetartozás alapeleme, a nyugalom pedig a stabilitás alapjait 
teremti meg a személyiségfejlQdés és a családi élet számára. Az édesanya kék szoknyájának 
nagy felülete a biztonság és az oltalom érzését kelti a szemlélQben, blúzának pirosa pedig az 
anyai odaadásról biztosít minket. Ugyanakkor e két szín együttes jelenléte emlékeztet minket a 
hagyományos Madonna-ábrázolásra is, hiszen Sz_z Mária a reneszánsz és a barokk portrékon 
is piros és kék, illetve fehér ruhában került megjelenítésre. Az ablakba helyezett virág egyéb-
ként feltehetQen a gyermek természetes növekedésének attribútumaként van jelen a képen.

Az apa öltözetébQl a puritán etika és életideál m_ködésére következtethetünk, ami a 
középbirtokos és az iparos családokban egyfajta feltörekvési szándékkal párosult; e képen 
tehát szemtanúi lehetünk egy olyan családnak, amely feltehetQen már kezd eltávolodni az 
archaikus létállapot naivitásától és miszticizmusától. A puritán életvezetésre utal a fehér 
asztalterítQ nagy felülete is, akárcsak a családfQ fehér ingje, amely nyakkendQvel díszese-
dik, tekintélyét és társadalmi rangját kiemelendQ. A képen összességében der_s életszem-
lélet és optimizmus honol, érzékelhetQ a képen az élmény melege, amely a festQt a kép 
megalkotására indította. A képen – a m_ címével összhangban – valóban minden a csa-
ládi boldogság, kényelem és összhang érzését kelti, illetve itt mintegy megfogalmazásra 
került az egészséges gyermekkor lehetQsége is. Végül eszünkbe juthatnak e kép kapcsán 

Móricz Zsigmond saját gyermekkorára vonatkozó visszaemlékezései „Életem regénye” c. 
könyvébQl: „Én mint ragályt kaptam az apámtól, az anyámtól, a ragályt melegágyában, a 
családban, azt, hogy a világon semmi gazdagság, semmi dicsQség és semmi hatalom nem 
ér fel avval, amit én ebben a parányi kis házban élveztem: a családi szeretet melegében 
való sütkérezés” (Móricz, 2014, 343. o.).
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Mindezzel szemben az anyaság 
egészen más megjelenítésével talál-
kozunk Honoré Daumier „A leves” c. 
rajzán (1853). E grafikán a társadalmi 
rétegjellemzQk ábrázolása szempont-
jából szembeötlQk a kopár falak és 
az egyszer_ asztal (második antro-
pológiai tér), az alakokon pedig a 
testhasználati tulajdonságok, a mohó 
viselkedés, a durva arcvonások, s az 
egyszer_, rongyos ruházat (elsQ ant-
ropológiai tér) megjelenítése, illetve 
azon mód nyersessége, ahogyan a 
koros anyuka kibontva elny_tt mel-

lét rongyos ruházatából enni ad belQle a bebugyolált kicsinek. A gyermek itt már-már 
az ivadékgondozás egyszer_ tárgyaként jelenik meg, eszünkbe sem jut ezt a jelenetet 
más Daumier-m_veknek az anya-gyermek kapcsolatról alkotott romantikus képével ösz-
szef_zni. Az egész jelenet megkapó egyszer_séggel ragadja meg a társadalom legalján 
élQ szegény emberek durva ösztönösségben telQ mindennapjait, s mint látható, ezeknek 
a „formátlan” hétköznapoknak a gyermek is szerves részese. Itt szó sincs a gyermekkor 
védelmérQl, biztonságáról vagy a gyermek féltQ, szeretQ, gyámolító gondozásáról, itt 
pusztán a durva szükség szólal meg (vö. Szabó LQrinc: „Gyomrok”). Ezzel a képpel köze-
lebb vagyunk a zolai „állat az emberben” toposz valóságához (vö. Émile Zola: „Állat az 
emberben”), pedig korábban készült, mint például a „MosónQ” (1860–1862). Az arckife-
jezések és a mozdulatok rendkívüli erQvel jellemzik a kép szereplQit, akik mohón falják 
be a levest, s talán pont ilyen észrevétlenül enyészik el életük is az alsóosztály gyomrá-
ban. Méltán jegyezhetjük e képet a szegény emberek kikerülhetetlen sorsának feledhetet-
len jelképeként (ld. Farkas, 1960, 23–25. o.). A némiképp Moliére drámáinak fanyar ízét 
idézQen megjelenített család itt ábrázolt réteg-specifikus jegyei alapján könnyen asszoci-
álhatunk ahhoz hasonló eseményekre is a család életének történetével kapcsolatban, mint 
amilyenekkel például Émile Zola „Patkányfogó” c. regényében találkozhatunk (Émile 
Zola: „Patkányfogó”, 1877).

Azonban térjünk vissza Bihari Sándor fes-
tészetéhez, s tekintsük most „Kenyérosztás” 
c. képét (1906). E vásznon talán ugyanazt a 
jóságos, kék ruhás parasztasszonyt láthatjuk 
viszont, mint amelyikkel egy évvel koráb-
ban készült m_vén, a „Gyermekét fésülQ 
asszony” c. festményén (1905) találkozunk. 
A „Kenyérosztás” c. képen az édesanya 
szemlátomást az éppen most készült kenyér-
bQl ad egy-egy darabot szeretett leánygyer-
mekeinek. Világos szobabelsQben, kopár 
falfelület elQtt bontakozik ki a bájos kis 
jelenet, amely bensQséges hangulattal köz-
vetíti az anya és gyermekei között érlelQdQ 
meghitt kapcsolatot.

(14.) Honoré Daumier: A leves (1853)

(15.) Bihari Sándor: Kenyérosztás, 1906
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A kompozíció kidolgozását tekintve kissé vázlatosnak hat, túlságosan széles ecsetkeze-
lése nyomán már-már kidolgozatlannak tetszik, azonban a színek összhangja és az alakok 
elrendezése a képtérben (a csoporttagolás) mégis mesteri. Az asszonyalak ruhájának nyu-
galmat és biztonságot árasztó kékje határozottan emelkedik ki a már-már monokróm, a sze-
gényparaszti élet egyszer_ségét és szerénységét tolmácsoló háttérbQl, miközben a csöndes, 
megbízható anya ideálját közvetíti felénk. Ez az édesanya visszafogott és sz_kszavú ugyan, 
ám gesztusaiban és kevés szavában koncentráltan kerül kifejezQdésre mindaz a jó szándék, 
gyengédség és törQdés, amit az édesanya gyermekeinek nyújtani tud és adni kíván.

Az anya alakja már-már szoborszer_en magasodik az apró gyermekalakok fölé, akik 
méltán tekintenek életet adójukra alázattal és tisztelettel. A kislányok egyenes, fegyelmezett 
testtartása szerénységet és visszafogottságot mutat, a kenyér után nyúló kezecskéjük révén 
pedig egyértelm_en megjelenik a függés, a kiszolgáltatottság mozzanata is. A kép a szo-
babelsQben megfigyelhetQ szegényes körülmények ellenére der_s életszemléletet közvetít, 
amely egyúttal a der_s, meghitt gyermekkor élményvilágát is magában foglalja. A gyermek-
kép vonatkozásában e kép kapcsán az engedelmes, visszafogott, szerény, fegyelmezett le-
ánygyermek képével találkozunk, a gyermekfelfogás tekintetében pedig a felnQtt környezet 
gondoskodására, odafigyelésére utalt, annak kiszolgáltatott, gyámolításra szoruló gyermek 
fogalmáról beszélhetünk, ugyanakkor az egyik kislány ruhájának fehére révén némiképp 
megszólal itt a gyermeki ártatlanság szólama is. Az anya alakját tekintve összegzésképpen 
mindenekelQtt a tekintély és az anyai odaadás fogalma juthat eszünkbe.

Végül tegyünk említést a kép által kifejezésre juttatott paraszti életideálról. A kenyérosztás 
mozzanata már önmagában a takarékosság és a spórolás mozzanatát örökíti meg, hiszen sze-
gényparaszti családokban roppantmód kellett spórolni még a kenyérrel is (az élelemmel való 
mértéktartó, beosztó, kiporciózó kezelésmódról ld. Móricz, 2014, 255–256. o.). Így aztán kife-
jezQdésre jut itt a szegény ember morálja, illetve a paraszti élet puritán ideálja. Ugyanakkor a 
kenyér – a spórolás paraszti gyakorlatán túl – utalhat a család vallásos életgyakorlatára is, hiszen, 
mivel faluhelyen a kenyér „a Krisztus testével azonosítható legfQbb ételnek” számított, a belQle 
„leesett morzsát azonnal felvették, nehogy rálépjenek, mert 
úgy tartották, hogy aki morzsán tapos, Krisztus testén ta-
pos, és elQbb-utóbb megüti a szél” (Bárth, 2004, 239. o.).

Az anya alakja felidézheti bennünk Honoré Daumier 
„MosónQ” c. képének (1860–1862) édesanya-figuráját 
is, hiszen az asszonyalak mindkét képen meglehetQ-
sen plasztikus hatást kölcsönöz. Ezen a festményen a 
mosónQ alakja mintegy a város fölé emelkedik, s a szí-
neknek, illetve a plasztikus formáknak köszönhetQen 
rendkívül erQteljesen jelenik meg a háttér világosabb 
és hidegebb foltjai elQtt; a háttér formái – a fotográfia 
megoldásához hasonlóan – mintegy elmosódnak a két 
figura mögött. A háttér nem puszta kulissza itt, hiszen 
együtt él a figurák ritmusával (Farkas, 1960). Az anya 
kezében mosnivalóval, a gyermek kezében kis szívla-
páttal halad a lépcsQn felfelé. Az anya munkáját végez-
ve, kézen fogva vezeti gyermekét az élet ismeretlenjé-
be, gyermeke pedig úgy néz föl rá, mint egy titokzatos, 
tiszteletreméltó „óriásra” – az olvasónak könnyen 
eszébe juthat akár József Attila „Mama” cím_ verse is. 

(16.) Honoré Daumier: 
MosónQ (1860–1862)
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Az anya alakján segítQ, támogató, gyámolító attit_d érzQdik, a gyermek pedig szeretetre 
méltó alakként, s egyszersmind a gyermeki ártatlanság figurájaként jelenik meg elQttünk. 
A gyermeki ártatlanság gyermekmitológiai szólama, illetve a védQ-oltalmazó, megértQ-
elfogadó nevelQi attit_d jelenik itt meg, s gyermekkor-történeti szempontból éppen ez 
rokonítja Daumier festményét Bihari Sándor képével.

Tornyai János (1869–1936)
Tornyai János m_vészetének egyetlen törekvése a nyomorúságos szegényparaszti élet 
atmoszférájának kifejezésre juttatására irányult. Tornyai ízig-vérig parasztembernek 
vallotta magát, s mivel zsellérszülQk gyermekeként jött világra, Q maga is részesült a 
szegény családok minden keser_ségébQl. Bár megjárta a tehetséges m_vészek „zarán-
dokútját”, volt Párizsban és Itáliában is, mindvégig hazavágyott, s aztán le is telepedett 
HódmezQvásárhelyen. Azonban még ez „a parasztváros is túl civilizált volt ahhoz, hogy 
nyers valóságlátásának, barbár indulatainak formát sugalló médiumává válhasson” 
(Németh, 1972, 28–29. o.). Ezért aztán 1907-ben kiköltözött a pusztára, s itt alakult ki 
képeinek nyugtalan, indulatos formanyelve is. M_vészként belülrQl átélve festette témáit, 
s mint írja, számára a m_vészet nem más, mint „a nagy gerjedés, lélekhevülés megnyilat-
kozása” (Tornyai Jánost idézi: Bodnár, 1956, 26. o.).

Tornyai János festészete minden ízé-
ben szociális indítékú, hiszen mást sem 
akart jobban, mint kifejezni népe „búját, 
baját, vágyakozását” (Bodnár, 1965, 64. 
o.). Ez a szándék ismerhetQ fel fQm_vén, 
a „Juss” (17–18.) c. alkotáson is, me-
lyen izzó szenvedéllyel dolgozott hosszú 
éveken keresztül. E képét rengetegszer 
megfestette. 1904-es változatát 600 ko-
ronás Ráth-díjjal jutalmazták, Q azon-
ban nem tekintette munkáját végleges 
megoldásnak. Ezen kívül a legismertebb 
változatok közé tartozik az 1920-as vál-
tozat (16/b.) is, melyet dolgozatunkban 
szintén közlünk (ld. Bodnár, 1956).

A „Juss” némiképp Munkácsy-
hatás alatt fogant népi életkép, amelyen a „plebejikus természet_” festQ a paraszti 
élet legfeszültebb konfliktusát juttatja kifejezésre m_vészi s_rítéssel: témája a csekély 
örökségen való osztozkodás drámája egy vásárhelyi parasztszoba hosszú asztala körül, 
parabolikusan megjelenítve „a nihil körül tobzódó tehetetlen gy_lölség atmoszféráját” 
(Pogány Ödön, 1962, 17. o.). A m_ drámai alaphangját Tornyai jellemábrázoló képessége, 
színvilága, ecsetkezelése, a fény-árnyék hatás megoldásához való tehetsége adja, illetve 
az, ahogyan képes volt érzékeltetni az ellentétet az asszonyok szenvedélyessége és az 
öreg tragikus magába roskadása, a többiek látszólagos nemtörQdömsége között (Bodnár, 
1986, 82–83. o.). A kép kontrasztjai (fény-árnyék kontraszt; Itten, 1997, 39–44. o.) a si-
ratóénekek gyötrQ légkörét idézik (Németh Lajos megfogalmazását tolmácsolja Bodnár, 
1986, 97. o.). Munkácsy, Rjepin, Fedotov jut eszünkbe e képet szemlélve, ugyanakkor 
egyfajta expresszív realizmus példáját kell látnunk e m_ben. Eszünkbe jutnak e képet 
szemlélve Móricz Zsigmond írásai is. Egy lázongó ösztönember festménye ez, mely 

(17.) Tornyai János: Juss (1904)
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a korai zsánerszer_ vázlatok után „csakhamar drámai, expresszív jelenetté keseredik, 
horkanásszer_ festéknyalábjaival, csapkodó kontrasztjaival messze túlhaladva a téma 
zsánerszer_ értelmezésén” (Németh, 1972, 29–30. o.).

A képen jelen van nagyapa, fel-
nQtt, nQtestvérek, sógor, s ott látjuk az 
unokát is. A kisfiú ágaskodva kíván-
csiskodik, alakján a gyermek játszi 
gondtalansága érzQdik – ez a gyerme-
ki önfeledtség szembet_nQ ellentétbe 
kerül a civakodó családtagok elke-
seredettségével és közömbösségével 
(Galyasi, 1964, 32–33. o.). A gyer-
meket észre sem veszik, de Q mindent 
lát, mindent hall. A családtagok min-
den erejét felemészti a puszta létfenn-
tartásért folyó kilátástalan küzdelem. 
Az eruptív drámaisággal megfestett 
kompozíción azzal szembesülünk, 
hogy a gyermek, noha anyja szereti és félti, nincs egészen biztonságban – szépen lassan 
Q is beleszokik a paraszti tragédiába. Mert nem csak a paraszti élet rendjébe, hiedelem-
világába szokik bele, hanem abba a világba is, amit Móricz, Ady, Mikszáth, Tornyai oly 
gyakran jelenített meg – a lelki pusztaság világába. 

Igaz ugyan, hogy a fiúgyermek alakja meglehetQsen parányi, némelyik változaton 
már-már észrevehetetlen, ám a kép elemzése mégis tanulságos lehet a gyermekkor-kuta-
tás számára is, hiszen a festményrQl leolvashatóak azok a viselkedésminták, magatartás-
formák, amelyekkel a gyermek nap mint nap szembesül, illetve leolvasható az a családi 
légkör, amely áthatja a kisfiú lényét. Állítólag Tornyai gyermekkorában maga is átélte az 
örökségen való keser_ osztozkodás kínját, s talán éppen ez az oka, hogy a paraszti élet 
nyomorúságát nem az 1894-es vásárhelyi agrárszocialista mozgalom eseményein, hanem 
egy családi életképen keresztül kívánta érzékeltetni. Így aztán ez a jelenet vált élete egyik 
fQm_vé, amelyet számtalanszor újra megfestett, míg végül befejezhetetlennek ítéltetett.

A kép tematikai szempontból eszünkbe juttathatja Jan Steen (1626–1679) „VeszekedQ 
kártyázók” c. festményét (1660 k.; olaj, fa; 90 × 119 cm; ld. Bode, 2007, 103. o.). Ezen a 
figurákban gazdag kompozíción szintén egy civakodó társaság kellQs közepén találjuk a 
kislányt, aki szemlátomást hiába próbál beavatkozni a történtekbe, parányi alakjáról szinte 
tudomást sem vesznek a környezQ felnQttek. Ebben a tekintetben e kép mondanivalója a fel-
nQttek gyermekkorhoz való viszonyulásáról hasonló: a baj, a nyomorúságos körülmények 
és a széthúzások közepette a gyermek alakja eltörpül, személye kevésbé kerül a figyelem 
középpontjába. Ruhájának fehére felhívja a figyelmet ugyan az ártatlanság gyermekkor-mo-
tívumára, ám látva az alakját övezQ z_rzavart, ez az ártatlanság máris megkérdQjelezQdik. 
FelvetQdik tehát a kérdés: meddig és hogyan tud egy gyermek tiszta és érintetlen maradni, 
ha közvetlen társadalmi környezetétQl már meglehetQsen korán eltanulja a káoszt, a közön-
séges modort és az emberek kölcsönös meg nem értettségét? Jan Steen ezen a képen felhívja 
a figyelmet a felnQttek felelQsségére, a példaadás jelentQségére és az utánzás mozzanatára 
(mint univerzális kora gyermekkori sajátosságra), akárcsak „Ahogyan az öregek énekelnek” 
(1663–1665) c. képén, bár ott egészen más kontextusban (ld. Pukánszky, 2001, 59–61. o.). 
Miképp az utóbb említett m_ kapcsán is egyértelm_vé válik, hogy Steennek nem áll szán-

(18.) Tornyai János: Juss (1920)
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dékában parabolákat adni a szemlélQ számára, úgy e kép kapcsán is elmondhatjuk: szó sincs 
itt moralizáló célzatról, sokkal inkább a humor, az egyénítés, illetve a hangulatteremtés 
szándéka áll az életm_ e termésének is a középpontjában.

Ezzel szemben, mint tudjuk, Tornyai János 
szándéka „Juss” c. képével az volt, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet a szegényparasztság sanyarú 
életkörülményeire és az azzal együtt járó erköl-
csi erózióra, melynek közepette a gyermekek 
irányába is kevesebb figyelem és törQdés jut, 
s ennek következtében személyiségük kevésbé 
értékes, mint azokban a családokban, ahol ef-
féle civódásokra nem kell, hogy sor kerüljön. 
Mindazonáltal a „Juss” tematikai szempontból 
párhuzamba állítható Fényes Adolf „Civódás” c. 
képével (1896; ld. Lyka, 1905) is, melyen talán 
a leordított öregasszony háta mögött szintén egy 
gyermekalakot – egy nagyobb leánygyermeket 
– látunk, ennek beazonosítása azonban bizony-
talan. Fényes e korai munkáján még gesztusai 
„viharosak”, az alakok mozdulatai a torzítá-
sig hevesek, arányai pedig „szertelenek”, Lyka 
Károly ezért „sötét, erQszakolt iskolás-képnek” 
tartja, „súlyos barnákkal és piszkos ólomszínek-
kel”, mely nem ijed vissza „az erQteljes, szókimondó karakterizálástól” (Lyka, 1905). 
A megvilágításnak e képen is jelentQs szerep jut, folytatva ezzel a festészet több év-
százados hagyományát. Ráadásul itt eszünkbe juthat Jan Steen humora is, vagy éppen 
az itt tárgyalt „VeszekedQ kártyázók” c. kép kapcsán említett humorérzék. Itt egyéb-
ként a parasztságról alkotott felfogás is hasonlónak tetszik, hiszen mindkét képen 
érzünk némi szatirikus hangulatot, illetve pejoratív felhangot. Fényes festményén a 
leánygyermek – ha valóban az, aminek gyanítjuk – szemlátomást itt is megtapasztalja 
a veszekedés és a széthúzás légkörét, ám e kép megbocsátóbb, könnyedebb, humo-
rosabb felfogása révén mindez nem t_nik végzetesnek és keservesnek, a szegénypa-
raszti élet tragédiájára jellemzQnek, mint Tornyai festményén, a „Juss”-on. Itt még 
ugyanis nem érezzük, hogy a m_vész igazán rátalált volna a szegényparaszti létmód 
problematikájára.

Endre Béla (1870–1928)
Endre Béla „BölcsQ mellett” („Kis halott siratás”) c. festményét (17.) 1905-ben mutat-
ta be a Budapesti Tavaszi Tárlaton. Ez volt elsQ és utolsó pesti szereplése: szerénysége 
visszariasztotta a nagyobb kiállításoktól. Ez a kép kit_nQen mutatja, hogy Endre paraszti 
témavilága egyre bensQségesebbé vált az évek során. Ez a bensQségesség abban jut ki-
fejezQdésre, hogy a festQ elhagyja itt a történet elbeszélése szempontjából kedvezQ rész-
leteket, hiszen nem az anekdotázás itt a cél, hanem a szülQi gyász mélységesen szomorú 
állapotának megrázó erej_ sommázása. A kép csendes, komor hangulatát épp a csend-
életszer_ elemek hiánya, az üres, szikár falfelületek és az letakart ablakok látványa adja, 
illetve az a mód, ahogyan a festQ képes volt érzékeltetni az ábrázoltak karakterét, illetve 
lelkiállapotát néhány egyszer_ gesztus és mozdulat végtelenül szerény kidolgozásával. A 

(19.) Fényes Adolf: Civódás (1896)
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képen megrendítQ erQvel jut kifejezQdésre a szülQk tehetetlensége és kétségbeesése, s ez 
a m_vész lényeglátásának köszönhetQ, amely halk, tudatos, megrázó erej_ kompozíciót 
eredményezett.

László EmQke így ír a festmény-
rQl. „A sötét szobában, melynek 
ablakát fekete lepel takarja el, fe-
hér lepedQvel leborított asztal kö-
rül látjuk a kis családot, összetar-
tozásukat festQileg is nagyon szé-
pen érezni. A szoba egyetlen fény-
forrása az asztalon álló gyertya, 
melynek sárgás-pirosas fénye vé-
gigömlik az asztal lapján és meg-
csillan a férfi arcán, az asztalra 
boruló asszony kendQjén és kezén 
s a bölcsQben fekvQ gyermeken. A 
színek ettQl a fénytQl melegek és lá-
gyak lesznek. Éles kontúrokat nem 
találunk. Ecsetvonásai szélesek s 
puhák és az aranyosbarna fény ha-
tására foszladozóan olvadnak egy-
másba” (László, 1968, 226. o.).

A képet a szeretet, a vigasztalhatatlanság, a veszteség mardosó érzése járja át – ezt 
a hatást emeli ki az a részletezésbeli szófukarság is, amit fentebb László EmQke szavai 
érzékeltettek. Az anya-gyermek háromszög még inkább kiemeli a drámai alaphangot. A 
gyermek halála tragikus veszteség a szegény sorsú szülQk számára, olyan élmény, mely 
megtöri életüket. Az apa földre szegett tekintete, s az, ahogyan az anya szomorúan, be-
letörQdve asztalnak támasztja fejét, valóban mély tragédiát sejtet. Az asszony nem veszi 
már föl többé a bölcsQbQl gyermekét, szülei örökre betakarták Qt, s immáron nem az övék, 
hanem az Istené. IdQvel mégis belenyugodnak ebbe az érzésbe, hiszen hitük vigasztalja 
Qket, hogy gyermekük jó helyre kerül.

Amint az a néprajzi szakirodalomból is kiderül, a gyermekhalál élménye a szülQk szá-
mára valóban nem volt közömbös a szegényparaszti családoknál sem – akadt ugyan anya, 
aki nem törQdött a gyermekével, „mocsokba, gennybe” nevelte, s akit a kicsi halála sem 
zaklatott föl, de az „könnyelm_nek” számított a köztudatban is. Azt viszont elmondhat-
juk, hogy régen természetesebb ténynek fogták fel a gyermekhalált, mégis sokáig siratták 
az elhunytat (Gazda, 1980, 43. o.).

A gyermekhalál megakadályozása céljából mágikus eljárások, tiltások sora létezett. 
Tilos volt például a kisdedet egy éves kora elQtt tükör elQtt tartani, mert úgy tartották, 
hogy ha meglátja magát benne, rövidesen meghal. Ugyanakkor halált jelentett a für-
detQ víz kiöntése is, akárcsak az üres bölcsQ ringatása, vagy az, ha több ember ringatta 
(Bodovics, 2011, 8. o.). Mindez szintén azt bizonyítja, hogy a gyermek jelentQs értéket ké-
pezett a falu közössége és a szülQk számára egyaránt, hiszen – a maguk módján – minden 
eszközzel azon voltak, hogy megakadályozzák a súlyos tragédiát. A gyermekfelfogás te-
kintetében mindez újabb adalékot jelent ahhoz, hogy elmondhassuk, a gyermekhez nagy-
fokú odafigyeléssel, szeretettel és törQdéssel közeledtek, az édesanyák észrevették eset-
lenségüket és ártatlannak vélték Qket, s nagy fájdalommal fogadták kicsinyeik elvesztését.

(20.) Endre Béla: BölcsQ mellett (Kis halott siratása, 
1905)
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Azonban léteznek olyan gyermekkornéprajzi munkák is, amelyek a gyermekhalál 
fogadtatása vonatkozásában a fentiektQl némiképp eltérQ, vagy éppen ellentétes nevelQi 
attit_drQl számolnak be. Gönczi Ferenc szerint például Somogyban a szülQk beletörQdtek 
abba, ha gyermekeik közül néhányat elvesztettek. „Ahol a családban sok gyermek volt, 
még örültek is azon és szerencsének tartották a szülQk s mindenki a faluban, hogy Isten 
egyiket-másikat magához vette. Az Q gondolkozásuk szerint, szerencse volt a gyermekre 
nézve, hogy ártatlanságban halva el, biztosan a mennyországba jutott; szerencse volt a 
szülQkre, hogy egy-egy gondjukkal kevesebb maradt” (Gönczi, 1937, 19. o.).1 E leírás 
alapján azt mondhatjuk, hasonló attit_ddel találkozhatunk itt, mint az Artur Imhof által 
vizsgált család esetében, ahol a gyermek elvesztését a szülQk azért nem fogadták nagy 
fájdalommal, s azért tudtak beletörQdni a veszteségbe, mert halálukat nem a lélek enyé-
szetének vélték, hanem a túlvilági, örökkévaló létbe való átmenetként fogták fel. Ez a 
közömbösségtQl meglehetQsen távol álló felfogás többé-kevésbé jellemzQ volt a szegény-
parasztság körében is.

(Összegzés) A hagyományos szegényparaszti társadalomban a függQség, engedelmesség, 
alázatosság eszményei határozták meg a paraszti életgyakorlatot, illetve a fáradhatatlan 
munkabírás erénye. Miképp Móricz Zsigmond fogalmazott „Életem regénye” c. m_-
vében, „A falusi ember köteles azzá válni, amivé a falu lelke Qt eredetileg elrendeli” 
(Móricz, 2014, 10. o.). a parasztság minden idQben ragaszkodott a jelenlegi állapothoz, 
a falusi értékrend lényegében a mobilitás ellen dolgozott: nem a kiválóság, hanem az át-
lagosság eszményét tartotta szem elQtt (Jávor, 2000, 672. o.). Ezért nem tulajdonítottak 
nagy jelentQséget a szülQk az iskolának (Bodovics, 2011, 11. o.), s többnyire a gyermekek 
sem ismerték fel az iskola hasznát.

A parasztcsaládok élete egészen alá volt rendelve ennek a kérlelhetetlen paraszti élet-
rendnek, s gyakran legalább annyira a szegénységnek és a nélkülözésnek. Ez a jelenség 
jól érzékelhetQ a korabeli képzQm_vészeti interpretációkon is, különösen az alföldi iskola 
alkotóinak festményein, grafikáin. Ugyanakkor a család-tematikájú alkotásokon ezzel 
együtt az összetartozás, az egymásra hangoltság kellemes élménye is kifejezQdésre jut, a 
szeretet roppant integráló ereje.

Megjelenik itt az ártatlan gyermekkor szólama, a védQ-oltalmazó anyai nevelQi attit_d 
egyaránt, illetve az apa alakja is olyanformán jelenik meg, ahogyan azt már a néprajzi 
szakirodalomból és a szépirodalmi m_vekbQl megszokhattuk. Az édesapa alakját gyak-
ran csak a háttérben találjuk, vagy éppen meg sem jelenik. Ez leginkább egy átfogó, a 
gyermekábrázolás megannyi témakörét magába ölelQ dolgozatban volna szembet_nQ, 
mint amilyen készülQ doktori disszertációm, melynek jelen dolgozat is része. Doktori 
értekezésembQl kiderül, hogy a 118 db gyermeket ábrázoló m_bQl mindössze nyolcszor 
találkozunk az apa alakjával a képeken.
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