
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Neveléstudományi Doktori Iskola (Dr. Szabolcs Éva, egyetemi tanár) 

Pedagógiatörténeti Doktori Program (Dr. Németh András, egyetemi tanár) 

 

 

 

 

A reneszánsz gyermekképe – a gyermekkép reneszánsza 

1455–1517 között Európában – ikonográfiai elemzés 

 

Doktori [PhD] disszertáció 
Endrődy-Nagy Orsolya 

 

Témavezető: habil. Dr. Szabolcs Éva, egyetemi tanár 
 
 
 
A hivatalos bíráló bizottság elnöke: 

Dr. Németh András, egyetemi tanár 

Felkért hivatalos bírálók: 

Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin, egyetemi tanár 

Dr. Baska Gabriella, egyetemi adjunktus 

A bizottság titkára: 

Dr. Hegedűs Judit, egyetemi docens 

A bizottság további tagjai: 

Dr. Golnhofer Erzsébet, habil. egyetemi docens 

Dr. Hunyady Györgyné, professor emerita 

Dr. Mészáros György, egyetemi adjunktus 
 

Budapest 
2015 



 1 

Tartalomjegyzék 
1. PROBLÉMAFELVETÉS ........................................................................................................................... 3 

2. A VIZSGÁLT ID ŐSZAK INDOKLÁSA .................................................................................................. 7 

3. A VIZSGÁLT ID ŐSZAK MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI 
JELENTŐSÉGE ................................................................................................................................................. 12 

A TÁRGYALT IDŐSZAK MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ESEMÉNYEI ÉS A KORSZAKTERMINUS DEFINÍCIÓJA.................. 12 
A vizsgált képfajták művelődéstörténeti jelentősége.................................................................................... 16 
Még egy szó a könyvnyomtatás kultúrtörténeti jelentőségéről .................................................................... 20 

DEMOGRÁFIAI VONATKOZÁSOK MINT A HALANDÓSÁGHOZ VALÓ VISZONY MEGÉRTÉSE................................... 22 
A KORSZAK MŰVÉSZETTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGÉNEK ELEMZÉSE A NÉMETALFÖLDI ÉS AZ OLASZ RENESZÁNSZ 

KÉPZŐMŰVÉSZET ÖSSZEHASONLÍTÁSÁVAL....................................................................................................... 24 

4. A KUTATÁS INTERDISZCIPLINÁRIS KERETEI.............. ............................................................... 29 

A HERMENEUTIKA MINT AZ ÉRTELMEZÉS AKTUSA............................................................................................ 31 
A RELEVÁNS TÁRSADALOMTÖRTÉNETI IRÁNYZATOK BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

MIKROHISTÓRIÁRA............................................................................................................................................ 33 
NEVELÉSTÖRTÉNETI RELEVANCIÁJÚ ELMÉLETEK............................................................................................. 36 
A GYERMEKKOR MINT KONSTRUKCIÓ............................................................................................................... 41 

A középkori és reneszánsz gyermekkép konstrukciója ................................................................................. 44 
A VIZUÁLITÁSRÓL ÉS A PERFORMATIVITÁSRÓL................................................................................................. 47 

A vizuális kommunikációról......................................................................................................................... 51 
A képi fordulat: (Mitchell, 2008) ................................................................................................................. 62 
Színelmélet................................................................................................................................................... 65 
Képelmélet ................................................................................................................................................... 70 
Kép a képben, azaz a kép relativitása.......................................................................................................... 76 

LEHETSÉGES VIZUÁLIS ELEMZÉSI MEGKÖZELÍTÉSEK......................................................................................... 77 
Vizuális antropológia .................................................................................................................................. 78 
Vizuális szociológia .....................................................................................................................................81 
Ikonográfia és művészettörténet .................................................................................................................. 84 

5. A DISSZERTÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREINEK ISMERTETÉSE... ........................................... 88 

KÉPEK ÉS FOTÓK MINT A GYERMEKKORTÖRTÉNET LEHETSÉGES FORRÁSAI...................................................... 91 
A SAJÁT KUTATÁSI MÓDSZER BEMUTATÁSA..................................................................................................... 94 

Képválasztás .............................................................................................................................................. 101 
A vizsgált képfajták feltárási munkája....................................................................................................... 103 

FELTÁRÁSI HELYSZÍNEK.................................................................................................................................. 106 
Lehetséges összehasonlítási metódusok..................................................................................................... 107 

6. A KORSZAK JELLEGZETES GYERMEKKORI PROBLÉMAKÖREI KÉP ELEMZÉSEKKEL, 
SOROZATELEMZÉSEKKEL........................................................................................................................ 108 

SZÜLETÉS........................................................................................................................................................ 111 
Fogantatás és terhesség............................................................................................................................. 111 
Szülés ......................................................................................................................................................... 120 
Császármetszés .......................................................................................................................................... 131 
A fejezet összefoglalása: világrajövetel a reneszánsz idején ..................................................................... 140 

A CSECSEMŐK ÉLETE ...................................................................................................................................... 142 
Szoptatás.................................................................................................................................................... 142 
Pólyázás..................................................................................................................................................... 157 
Tisztaság.................................................................................................................................................... 174 
A fejezet összefoglalása: a csecsemők élete a reneszánsz idején............................................................... 182 

BETEGSÉG ÉS HALÁL....................................................................................................................................... 184 
Gyermekhalandóság .................................................................................................................................. 184 
Halálhoz való viszony................................................................................................................................ 194 
A fejezet összefoglalása: a gyermekek halandósága ................................................................................. 202 

JÁTÉK.............................................................................................................................................................. 204 
A fejezet összefoglalása: a játék és jelentősége a reneszánsz idején ......................................................... 215 

7. ÖSSZEGZÉS, A DISSZERTÁCIÓ TUDOMÁNYOS ÉS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA ....... 217 



 2 

A reneszánsz gyermekképe a képsorozat alapján ...................................................................................... 218 
A reneszánsz gyermekkép további tanulmányozásának lehetőségei .......................................................... 221 

A KÉPELEMZÉS MINT MÓDSZER A NEVELÉSTUDOMÁNYBAN ÉS ALKALMAZHATÓSÁGA ................................... 222 
Képgyűjtemények a tanításhoz................................................................................................................... 223 
Más korszakok bemutatása a képeken keresztül ........................................................................................ 223 
A módszertan hasznosítása egyéb gyermekkor-történeti munkákban........................................................ 224 

8. HIVATKOZOTT IRODALOM............................... .............................................................................. 225 

A BIBLIAI HIVATKOZÁSOK FORRÁSAI .............................................................................................................. 238 
ÁBRAJEGYZÉK................................................................................................................................................ 239 
KÉPI FORRÁSOK FELELLÉSI HELYEI: ................................................................................................................ 242 
TÁBLÁZATJEGYZÉK ........................................................................................................................................ 242 

9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS................................................................................................................. 243 

10. FÜGGELÉK........................................................................................................................................ 244 

-I- ........................................................................................................................................................................ 244 

-II-....................................................................................................................................................................... 246 

 



 3 

1. Problémafelvetés 
 

Lényeges-e, és ha igen, miért egy hozzávetőleges gyermekképi, gyermekkor-történeti 

szempontból releváns határvonal kialakítása a reneszánsz időszakában? Fontos, hogy tudjuk, 

változtak-e ebben az időszakban a gyermekekről vallott nézetek, a szemlélet. A nagy időbeli 

távolság miatt nehéz megállapítani, hogy melyik időszak hordozza magában az újkor ígéretét, 

ezért lehetnek segítségünkre a festmények. Mielőtt azonban a képelemzésbe belemerülünk, 

fontos kijelölni a vizsgálandó időszakot. Disszertációmban a reneszánsz gyermekkép-

narratívákat képtudományi módszerek segítségével tárom fel. Többek közt arra a kérdésre 

keresem a választ, hogy gyermekképi szempontból létezik-e valamilyen szűkebb időbeli 

korszakhatár a reneszánsz és az újkor határán. Ha igen, melyik időszakot tekinthetjük 

határnak: a szakirodalomban gyakorta fellelhető 1500 körüli éveket, vagy lehetséges 

valamilyen kultúrtörténeti eseményhez kötni a gyermekkép megváltozását? Az általam 

választott 1455-1517-ig terjedő időbeli határokat – a korszakkal foglalkozó szakirodalom 

elemzésével – részletesen indoklom.  Kutatásaimat az ELTE doktori ösztöndíjával az 

Országos Széchényi Könyvtárban, a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, Múzeum és 

Levéltárban, a lyoni INRP-IFÉ-ENS kutatóközpont könyvtárában, valamint a bolognai 

Bibliotheca dell’ Archiginnasioban végeztem.  

 

A reneszánsz időszak határterületét számos interdiszciplináris aspektusból meg lehet 

vizsgálni. Dolgozatom célja, hogy a neveléstudományi, művészettörténeti és 

művészetelméleti megközelítéseket elemezzem. Meg kell említeni, hogy más megközelítések 

is lehetségesek, melyek dolgozatom szempontjából nem relevánsak.1 

Feltételezésem szerint a média a képzőművészeti alkotások formájában igenis jelen 

volt már a középkori, de különösen a részletgazdag képeiről ismert reneszánsz 

képzőművészetben. A képzőművészeti alkotások pedig a történelem reprezentációi, 

segíthetnek feltárni a történelem darabkáit és összeilleszteni a mozaikokat. Segítségünkre 

lehetnek így abban is, hogy ezt a problémakört feldolgozzuk.  

A középkori művészetesztétikáról Eco (Eco, 2002) kimutatja, hogy két alapeleme a 

tudás (ratio, cogitatio) és a produkció (faciendi, factibilium). A művészet elmélete is erre az 

                                                 
1 Lehetne foglalkozni a néprajzi, esztétikai és egyéb megközelítésekkel, ám a terjedelmi keretek miatt csupán a 
fent nevezett diszciplinákat tudom áttekinteni. Más területek terminológiai áttekintése jelen keretek közt nem 
lehet célom.  
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ismeretre épül, azaz a művészettel kapcsolatos tudás nem más, mint a szabályok ismerete a 

dolgok készítésével kapcsolatosan. Ha ezt a tételt elfogadjuk, akkor egyértelműen kiderül 

számunkra, hogy a művészeti kifejezésmód, közlés mibenléte is szabályozott, azaz egyetemes 

gondolatot tükröz. Ebből következik, hogy a gyermekekről vallott nézeteket is hűen 

bemutathatja. Le Goff szerint pedig az értelmiség nagy alakjai szónoklataikban terjeszthették 

a széles néptömegek felé az érett gondolkodók oktatásról, műveltségről vallott nézeteit (Le 

Goff, 2000), így szólhattak a gyermekekről is.  

Hazánkban még nem, vagy csak kis számban születtek olyan ikonográfiai, illetve más 

módszertani leírások, melyek a kép neveléstörténeti kutatásban betöltött szerepét korszakokra 

bontva, tematikusan vagy adatbázisszerűen alkalmazzák. (Németh, 2010) Itt elsősorban Géczi 

János, Kéri Katalin és Mikonya György2 munkáira érdemes gondolni. Németh András 

neveléstörténész tanulmányában megfogalmazza azt a jogos elvárást, hogy létesüljenek olyan 

kereshető adatbázisok, melyek egy-egy korszak neveléstörténetileg releváns képanyagát 

tárolják. Itt szükséges felvetni, hogy az általam feldolgozott képek és felvonultatott lehetséges 

elemzési módszerek szükségszerűen nem törekedhetnek a választott korszak gyermekképének 

teljes ikonográfiai alapú elemzésére, sem a teljes igazság feltárására.  

 

Disszertációm a reneszánsz gyermekképet egy sajátos metódussal vizsgálja. Célkitűzéseim: 

• Lehetséges képelemzési módszerek bemutatása a kvalitatív kutatás számára 

• Új képtípusok beemelése a pedagógiai kutatásba, pl. fametszet, miniatúra, 

ősnyomtatvány 

• A képek alapján egy kiemelt korszak, a reneszánsz gyermekképének árnyalása. 

 

A célkitűzések magyarázata: 

• Lehetséges képelemzési módszerek ismertetése a kvalitatív kutatásban: 

                                                 
2 Géczi János (2008): Ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya. Iskolakultúra. 2008, 
1-2, 108 – 119. = In: Pukánszky Béla szerk. A neveléstörténet-írás új útjai. Budapest, Gondolat. 2008. 180-193. 
Géczi János (2010): A szocialista nevelésügy két képi hangsúlya. Iskolakultúra. 2010. 1. 79-91. 
Kéri Katalin (2008): Gyermekábrázolás az 1950-es években a Nők Lapja címoldalain, in: Kozma Tamás – Perjés 
István (2008, szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban, 2008, MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 
pp.203-212. 
Mikonya György (2008): Gyermekkor az 1950-es években - a dokumentarista fotográfia alapján In: Perjés 
István, Ollé János (szerk.) Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola : VIII. Országos 
Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók. 347 p. 
Mikonya György (2011): Életútelemzés és az ikonográfia alkalmazása a nevelés történetében In: Tölgyesi József 
(szerk.): A modern pedagógia új dimenziói: Konferencia Bábosik István professzor 70. születésnapja 
tiszteletére.. Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2010.05.07 Székesfehérvár: Kodolányi János 
Főiskola, 2011. pp. 79-89. 
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Sokan tartanak a kutatók közül attól, hogy kizárólag képek elemzésével vizsgáljanak egy 

korszakot, időszakot, egy-egy alkotót. Az is elképzelhető, hogy nem tartanak tőle, de nem 

tudják biztosan, hogyan érdemes a művészettörténet segédtudományaként alapított 

ikonográfiát adaptálni, hogyan alakítható a kvalitatív paradigma egyik módszerévé, és 

egyáltalán, még milyen más lehetőségek adódnak abban az esetben, ha ezt a metódust nem 

tartjuk elégségesnek vizsgálódásaink során. Mindezek miatt határoztam el, hogy a 

disszertációhoz kapcsolódó feltárási munka egy részét a segédtudományokat vagy más 

diszciplínákat már megtermékenyítő képelemzési módszerek bemutatásának szentelem. A 

munka eredménye a következőkben az ikonográfia, a vizuális szociológia és vizuális 

antropológia bemutatása. 

 

• Új képtípusok beemelése a neveléstudományi kutatásba, pl. fametszet, miniatúra, 

incunabuli (1500 előtti ősnyomtatvány) 

A neveléstudomány és ezen belül a gyermekkor-történeti ikonográfiai kutatás elsősorban az 

elmúlt korszakok fotóit, a fotó megjelenése előtti időszakból pedig főként a festmények 

elemzését tartja szem előtt. Úgy gondolom, hogy érdemes más képzőművészeti alkotások közt 

is körülnézni, és itt elsősorban azokra a technikákra, művészeti ágakra kívánok fókuszálni, 

melyek a vizsgált időszakban teljesedtek ki vagy fejtették ki legnagyobb hatásukat. Így 

kívánom kutatómunkámba a festmények elemzésén túl a fametszetek, rézmetszetek, illuminált 

kéziratok, miniatúrák és ősnyomtatványok típusait is bevenni. A felsorolt alkotástípusok 

művelődéstörténeti jelentőségének ismertetése a dolgozat 3., kutatási munkájuk az 5. 

fejezetben olvasható. A fejezetben térek ki arra, hogy az adott technikai újdonságot 

bemutassam, illetve az 5.-ben, hogy bemutassam, hogyan érdemes az adott képtípus, technika 

felé a neveléstörténeti kutatásban közelíteni. Már itt, a bevezetőben érdemes kiemelni a 

forráskezelés problematikáját, bízva abban, hogy a disszertáció áttekintése, gondolatmenete 

tükrében világosan kikristályosodik, hogy a felsorolt lehetséges képtípusok valóban a 

neveléstörténeti kutatás primer forrásainak tekinthetőek. Kiemelt célom, hogy bizonyítsam: a 

képet lehet önálló forrásként használni általában a gyermekkép, esetünkben pedig a 

reneszánsz gyermekkép neveléstörténeti kutatásában. 

 

• A képek alapján egy kiemelt korszak, a reneszánsz gyermekképének árnyalása. 

Fontos szem előtt tartani az egész disszertáció olvasása során, hogy célom nem a 

művészettörténeti elemzés volt, hanem sokkal inkább a lehetséges nevelési szituációk, 

kapcsolatok kibontása a képelemzések segítségével. S bár röviden ismertetem a tágan 
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értelmezett korszak képeinek művészettörténeti sajátosságait, ezt csupán alapozásnak 

tekintem a kutatói munka szempontjából. Alapos művészettörténeti ismeret nélkül nem 

nyúlhatunk a képek elemzéséhez, de a nevelési vagy anya-gyermek kapcsolati szituációk nem 

feltétlenül bonthatók ki oly mélységben, mint amennyire egy kutatónak erre szüksége van 

munkája során. Sok korábbi munka illusztrációként használja a képeket egy-egy korszakhoz. 

Kutatómunkám során célom sokkal inkább az volt, hogy a képeket előtérbe helyezve, azokat 

elemezve jussak közelebb a gyermekkor-történeti korszak lehetséges gyermeknevelési 

szokásaihoz, gyermekképéhez, és ne illusztráljak ismert tényeket. Fontosnak tartom 

ugyanakkor megemlíteni, hogy azok a munkák, melyek egy-egy korszak írott 

dokumentumokból kibomló gyermekképét illusztrálják, ugyanúgy rendelkeznek 

létjogosultsággal, sőt alkalmassá teszik a tágabb kontextusok, összehasonlító elemzések 

létrejöttét. Talán az ilyen típusú elemzések terjedését is segíti munkám, és elképzelhető, hogy 

ezeket az általam feldolgozott elemzési lehetőségeket is fel tudják majd használni a jövőben. 

 

Kutatásom a kvalitatív kutatási paradigmán belül ikonográfiai elemzéseket tartalmaz, 

egyedi és sorozatelemzések segítségével három kutató elemzési metódusait bemutatva. A 

disszertáció a képek elemzésére a művészettörténet segédtudományaként létrejött ikonográfia 

első, Panofsky-féle (Panofsky, 1984) módszere mellett a francia szakirodalomból beemelt 

Bouteud-féle (Bouteaud, 1989) elemzési metódus és egy a vizuális antropológiából átvett 

Collier-féle (Collier, 2010) sorozatelemzésre alkalmas technikát tartalmaz, valamint ezeket 

ötvözve hoz létre saját elemzési metódust.  
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2. A vizsgált időszak indoklása 
 

A reneszánsz fogalmának, létezésének végeláthatatlan vitájában nem kívánok állást 

foglalni, csupán érvekkel alátámasztva kijelölni egy olyan időszakot, melyben a gyermekek 

életét a képeken keresztül ikonográfiai elemzésnek alávetve talán árnyaltabb képet kaphatunk. 

Braudel szerint a korszakolás a jelentésadás része (Braudel, 2004). A longue durée, azaz 

hosszú időtartam során, a mélyben zajló nagy változásokat lehet alaposan megvizsgálni - az 

Annales célkitűzéseinek megfelelően a társadalomtudományok együttműködésével.  

A művészettörténetben az 1300-1600-ig terjedő időszakot szokás reneszánsznak 

tekinteni. Disszertációmban a dicsőséges vagy érett reneszánsznak nevezett időszak 

festményeiből, ősnyomtatványaiból, illetve kéziratos anyagaiból igyekszem összehasonlítani 

és elemezni közel százat, és ebből következtetni arra, hogy a fent kijelölt időszakban 

mennyire árnyalhatóak a gyermekképi narratívák. A középkori gyermekkép kutatói szinte 

kivétel nélkül az 1500-as évekre koncentrálnak, mikor korszakhatárról beszélnek. Álljon itt 

példának Hugh Cunningham munkája3 (Cunningham, 2005). Cunningham azzal indokol, 

hogy Ariès és Lawrence Stone is az 1500-1800-as éveket vizsgálja a családi élet fő változásai 

tekintetében. Cunningham fő fókusza a gyermekkor ideájának vizsgálata, a felnőtt-gyermek 

relációk és a gyermekkor állomásai, a gyermeki lét szabályai. A kutatók egyetértenek abban, 

hogy ebben az időszakban gyökereznek mai családi életünk, életmódunk alapjai. Linda 

Pollock már említett művében (Forgotten Children: Parent-child relations from 1500 to 1900, 

1983) szintén 1500 környékén kezdi kutatásait. Colin Heywood History of Childhood című 

munkája is a 16. századtól elemzi mélyebben a gyermekkortörténet folyamatait (Heywood, 

2001). 

 

Huizinga szerint a történetírókat általában jobban érdekli a virágzó időszak, mint a 

hanyatlásé (Huizinga, 1979). A tézisét továbbgondolva megállapíthatjuk, hogy a hanyatló 

időszak mindig a következő időszak gyökereit, sőt gyümölcsének ígéretét is magában 

hordozza. Az 1400-as évek második felének kiemelt vizsgálata gyermekképi szempontból 

nagy valószínűséggel megmutat bizonyos, inkább középkorra jellemző gyermeknevelési 

tendenciát, de ugyanakkor az újkor felé is előremutat már. A művészet történetében az itáliai 

quattrocento már a reneszánsz diadalának időszaka, az ember középpontba kerülésével a 

                                                 
3 Cunningham, H. (2005): Children and Childhood in Western Society Since 1500, azaz A gyermekek és a 
gyermekkor a nyugati társadalomban 1500 óta 
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gyermekekre is talán több figyelem juthatott. Ezt a nézetet támasztja alá az is, hogy Erasmus 

műveiben is nagy figyelmet szentel a gyermekeknek. A magyar neveléstörténeti munkák 

közül is kiemelném a Németh András – Pukánszky Béla által írt Pedagógia 

problématörténetét, melyben nagy hangsúlyt fektetnek Erasmus (1467 v.1469 – 1536) 

munkásságára, és kiemelik hatását a gyermekekkel kapcsolatos gondolkodás megváltozásában 

(Pukánszky és Németh, 2004). Ebből ismét az következik, hogy az ő munkásságát megelőző 

időszakot is érdemes megvizsgálni, melyben gondolkodása gyökerezik.  

 Mindezek miatt a kutatásnak a változás időszakára kell fókuszálni, mert ebben az 

időszakban találhatóak meg a változás gyökerei, mozgatórugói. Gyökereknek tekinthetünk 

minden olyan tendenciát, amely egy szokás átalakulását, elhalását és ugyanakkor az új 

keletkezését elősegíti. Dolgozatom az 1440-es évektől az 1520-as évekig tartó időszakot 

vizsgálja. A reneszánsz gyermekkép ebben az időszakban átalakul. Célom, hogy kiderítsem, 

mi inspirálta ezt a változást. Shahar például a 12. század elejétől a 15. század második 

negyedének kezdetéig vizsgálódik (Shahar, 2000), azaz ha az ő művét Linda Pollockéval 

vagy Cunninghamével összevetjük, egy nagyjából 75 évnyi hiátust fogunk találni. 

 

SZERZŐ/CÍM VIZSGÁLT 

IDŐSZAK 

VIZSGÁLT 

TÉMAKÖRÖK 

VIZSGÁLT 

HELY 

FORRÁSOK 

Linda Pollock: 

Forgotten 

children, Parent-

child relations 

from 1500-1900 

1540-1965 Szülő-gyermek kapcsolat, 

gyermekek iránti 

attitűdök, 

Betegség és halál, 

Nevelés otthon és az 

iskolában 

Születéstől 12 éves korig 

Játék 

Anglia, 

Amerika 

Naplók 

Levelezés 

Hugh 

Cunningham: 

Children and 

Childhood in 

Western Society 

Since 1500 

1506-napjainkig 

(egy korábbi 

másodlagos 

forrásra hivatkozik, 

mely 1450-1536-ig 

egy firenzei 

gyermekkórházról 

szól) 

Gyermekkor-fogalom és 

változásai 

Család 

Munka 

Iskola 

Szegénység 

Gyerekmunka 

Utcagyerekek 

Kegyetlenség 

Szülő-gyermek viszony 

Anglia,  

Amerika 

Szépirodalom,  

Festmények, 

Gyermekkor-

történeti, 

neveléstörténeti 

munkák (Erasmustól 

kezdve) 
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SZERZŐ/CÍM VIZSGÁLT 

IDŐSZAK 

VIZSGÁLT 

TÉMAKÖRÖK 

VIZSGÁLT 

HELY 

FORRÁSOK 

Shahar, Shulamith 

(2000): 

Gyermekek a 

középkorban 

1100-1425 Gyermekkor szakaszai, 

Szülés, 

Szoptatás 

Csecsemőhalandóság, 

Gyermekgyilkosság, 

Kitevés, 

Gyermekbalesetek, 

Nevelés (egyház és 

kolostor) 

Nyugat-

Európa, ahol a 

latin a magas 

kultúra nyelve 

Levéltári anyagok, 

periratok, halottkém-

jelentések, 

magánlevelezés, 

szépirodalom 

Colin Heywood 

(2001): History Of 

Childhood: 

5. századtól máig 

A kora-középkor 

századaira (5-12.) 

fókuszál és a 18. 

századra! 

Gyermekkép, 

gyermekkor-fogalom és 

változásai, 

Életkorok, 

Táplálás (Szoptatás) és 

Étkezés 

Higiénia 

Ruházkodás 

Ártatlanság 

Függőség/függetlenség 

Gyermekekhez való 

 viszonyulás,  

Kortársi kapcsolatok 

Munka 

Egészség 

Oktatás 

Gyermekhalandóság, 

Kitevés,  

Gyilkosság 

Játék 

Anglia, 

Amerika 

Naplók, versek, 

regények és 

festmények mint 

illusztráció 

Alexandre-Bidon, 

Daniéle – Lett, 

Didier (1997). Les 

Enfants au Moyen 

Age, Ve – XV e 

siécles, La vie 

quotidienne 

5.-15. század 

1480-as évekig 

tartalmaz 

forrásokat, a 

későbbi időszakra 

következtet 

Keresztény gyermek,  

Demográfia, 

Családi élet, 

Oktatás, iskola 

Munka 

Utcagyerekek 

Kastélyban élő 

gyermekek 

Franciaország Miniatúrák 

Szépirodalom 
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SZERZŐ/CÍM VIZSGÁLT 

IDŐSZAK 

VIZSGÁLT 

TÉMAKÖRÖK 

VIZSGÁLT 

HELY 

FORRÁSOK 

Alexandre-Bidon, 

Daniéle – 

Closson, Monique 

(1985). L’Enfant á 

l’ombre des 

cathedrales 

12.-15. század Fogantatás és terhesség, 

Születés 

Higiénia 

Táplálás 

Alvási szokások,  

Tárgyi kultúra, 

Beszéd és testi fejlődés, 

Családi élet, 

Betegség és halál 

Franciaország Miniatúrák 

Szépirodalmi művek 

az időszakban 

1. Táblázat Gyermekkor-történeti kutatók munkái, tematikájuk és a vizsgált időszakok 
 

A fenti áttekintő táblázatból egyértelműen látszik, hogy az 1450-1520-ig terjedő 

időszakot kevésbé mélyen vizsgálják a fenti kutatók.  

Minden gyermekkor-történeti mű szemlélete más-más aspektusból világítja meg 

komplexen a középkori gyermekek életét, például Alexandre-Bidon (Alexandre-Bidon és Lett, 

1997) a képek és szövegek elemzésénél a 12.-15. századra fókuszál, és a gyermekeket 

aktorként vizsgálja életük egy-egy fontos terében – a mezőn, az utcákon, a tanuló éveik alatt, 

a kastélyban és az iskolában. Alexandre-Bidon Clossonnal (Alexandre-Bidon és Closson, 

1985) közös művében az életkorok szakaszok szerinti bemutatása mellett dönt, és ismét a 13-

15. század éveit vizsgálja, képek elemzésével rámutat a változásokra, tendenciákra, de 

vizsgálata az 1450-1517-ig tartó időszakra már nem terjed ki. A reneszánsz 1300-1600-ig 

tartó időszakát jelzi Neveléstörténet című munkájában Mészáros-Németh-Pukánszky 

(Mészáros és Németh és Pukánszky, 2004). Alapvetően ezt a korszakot dolgozza fel művében 

a három kutató. Munkámban többek közt arra a kérdésre keresem a választ, hogyan lehet 

rövidebb időszakot kijelölni, és miben érhetjük tetten a szemlélet megváltozását. Azért 

igyekszem rövidebb időszakot keresni, hogy pontosíthassam és árnyalhassam a reneszánsz 

gyermekképét. Az általam kijelölt technikai korszakhatárok a két választott időpont 

művelődéstörténeti jelentősége miatt is indokoltak. A korszak művelődéstörténeti jelentőségét 

a következő fejezetben részletesebben bemutatom. Dagognet francia ikonográfus a nyomtatás 

feltalálását ikonográfiai szempontból is fontosnak tartja, mivel ezután az ábrázolástípusok 

gyorsabban és egyszerűbben terjedhettek (Dagognet, 1973). A nyomtatás a nevelési 

folyamatokra, a gyermekszemléletre és a gyermekképre feltételezésem szerint azért lehetett 

nagy hatással, mert könnyebbé tette az eszmék terjesztését. A reformáció jelentősége pedig a 
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korszak világnézetének megváltozásában keresendő, a nyitottabbá válásban és az újfajta 

nézőpontok elfogadottabbá tételében, melyben a katolikus dogmarendszer jelentősége 

csökken, ezáltal legitimálva másfajta lehetséges nézőpontokat mind a világnézet, mind a 

gyermeknevelés terén. 

 

„A reneszánsz átrakodóhely. Átmenet a középkorból az újkorba, s nem egy, egyetlen 

nagy átfordulás képét mutatja, hanem parthoz ütődő hullámok hosszú sorát: mindegyik más 

helyen és más-más pillanatban törik meg.” (Huizinga, 1992, 9.) 

 

Mészáros-Németh-Pukánszky neveléstörténeti munkájában a testi fenyíték fokozatos 

visszaszorulásával és a gazdasági fellendüléssel hozza kapcsolatba a gyermekfelfogás 

megváltozását, és ezt a 16. századra teszi (Mészáros és Németh és Pukánszky, 2004).  Az 

időben jelzett korszakhatár előtti időszakot érdemes mélyrehatóan, mikrotörténeti 

perspektívából áttekinteni, hogy ezt a tendenciát vizsgáljuk. 

 

Mindjárt itt szükséges két fogalom elkülönítése és tisztázása: gyermekkép és 

gyermekfelfogás különbsége, hiszen a történetileg változó gyermekszemlélet erre a két 

egymással párhuzamos síkra tagolható. (Pukánszky, 2005, 9-10.) Míg a gyermekkép a 

gyermekekkel kapcsolatos elvont, gyakran mitizált ideákat írja le, az adott korszak alkotóinak 

magas kultúrabeli műveiben, addig a gyermekfelfogás a hétköznapi tudat szintjén megjelenő 

nevelési képzetek, elvek, vélekedések konstrukciója, így idealizáltság nem jelenik meg benne. 

A közvetlen nevelői munka és a családi viszonyok tapasztalataiból származik, így 

rekonstruálásához járható útnak tűnik a nevelési kézikönyvek és a korból származó nevelői 

gyakorlatok vizsgálata. Mivel a gyermekkép ezzel szemben elméleti konstrukció, az ember 

alakításának, nevelésének idealizált állapotát is bemutatja, ezért az adott kor embereszményét 

is kifejezi. (Pukánszky, 2005, 9-10.) A gyermekkép és gyermekfelfogás összessége adja az 

adott korra vonatkozó sajátos gyermekszemléletet.  

 

 Ahhoz, hogy tisztán lássunk a korszakhatárok jelentőségét illetően, érdemes néhány 

ezzel az időszakkal foglalkozó, leginkább kultúrtörténetinek tekinthető összefoglaló munka 

terminológiai használatát elemezni. 
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3. A vizsgált időszak művelődéstörténeti és művészettörténeti 
jelentősége 

 
 
„Quod homines per sacra immutrati fas est, non sacra per homines.”4 (Arasse idézi Egidio da 

Viterbót, 2013, 100.) 

 
A történetírás mindenképpen az élet képe, nincs más választása, vallja Braudel 

(Braudel, 2004), ám ahhoz, hogy történetírásunk pontos alapokon nyugodjon, az időszak 

alapjait is át kell tekintenünk, ezért kívánom ebben a fejezetben a választott időszak nagy 

eseményeit bemutatni. Az általam választott időszak kultúrtörténeti jelentőségét szeretném az 

alábbiakban kiemelni.  

 

A tárgyalt id őszak művelődéstörténeti eseményei és a korszakterminus 
definíciója 
 

Mikonya György (Mikonya, 2014) egyetemtörténeti munkájában kimutatja, hogy az 

újkor fokozatosan köszönt be szerte Európában, érdemes tehát ezt az átmeneti időszakot 

részletesen megvizsgálni. Számos neveléstörténeti, gyermekkor-történeti munka 

tanulmányozása után szükségesnek látszik áttekinteni az 1455-1517-ig terjedő időszakot, így 

adalékokat kaphatunk azzal kapcsolatosan, hogy vajon mi minden vezetetett a gyermekekről 

vallott nézetek megváltozásához. A Gutenberg-galaxis kezdetétől a reformáció lutheri 

deklarátumáig eltelt alig több mint 60 esztendő földrengésszerű változásokat hozott mind az 

alfabetizmus terjedésében, mind az iskoláztatás területén és a teológiai-filozófiai 

gondolkodásban. Azért választom ezt a két karakteres időpontot, mert a nyomtatás 

történetében cezúrát jelentő dátum5 megkönnyítette a propagandisztikus anyagok terjesztését, 

így egyértelműnek látszik, hogy a családi életre, gyermekekre és nevelésre vonatkoztatva is 

egyszerűbbé vált a gondolatok terjesztése. Ez a forradalmi újítás készítette elő fizikai 

valójában a reformáció tanainak futótűzszerű terjedését is. Mivel a reformáció nem 

előzmények nélkül robbant be a világnézeti gondolkodás területére (Mikonya, 2014), hanem 

                                                 
4 „Mert az embereket lehet megváltoztatni a szent dolgokkal, és nem a szent dolgokat az emberekkel.” (Arasse 
idézi Egidio da Viterbot, 2013, 100.) 
5 Fontos megemlíteni, hogy akár a Távol-Keleten fejlesztették ki, és jutott el Európába, akár függetlenül a távol-
keleti találmánytól, az európai könyvnyomtatás 1440-1450 közt fejlődik ki. Kína ugyanis már a IX. századtól, 
Japán a XI. századtól használja a nyomtatást vésett fatáblák segítségével. Így itt az újdonságot a mozgatható 
ólom-ón és antimon ötvözetű betűk jelentik (Braudel, 2004, 407-410.).   
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szervesen jelen lehetett az 1517-et megelőző időszakban is, fontosnak tartom ezt az időszakot 

megvizsgálni. Érdemes itt megemlíteni, hogy Luther a kortársak szemében még nem több, 

mint egy az eretnekek közül, illetve, hogy az egyház az 1517-es esztendőben inkább figyelt a 

lateráni zsinatra, mely ebben az évben ért véget – hisz ettől remélt megújhodást, – mint Luther 

csupán néhány reformer katolikus pap által támogatott nézeteire. (Arasse, 2013) Braudel jelzi, 

hogy a XV. században még az incunabulumok főként latin nyelven íródtak, és túlsúlyban van 

a hitbuzgalmi irodalom, ám nem sokkal később az ókori görög, latin irodalom és anyanyelvi 

propagandisztikus anyagok megjelenése már a reformáció tanainak terjesztésében segít és  

később az ellenreformáció tanainak terjesztésében is. (Braudel, 2004)  

 

Paul Johnson elemzi a reneszánsz kifejezés megjelenésének körülményeit (Johnson, 

2010). Jules Michelet történész 1858-ban, majd Jacob Burckhardt két évre rá vezette be Az 

itáliai reneszánsz civilizációja c. munkájában e fogalmat, és egyértelműen a középkor és újkor 

közt Európában lezajló átmenet időszakát jelölte vele. Ugyancsak Johnson fejti ki a 

reneszánsz egyik legfőbb problémáját a pontos korszak-meghatározást, hisz az országonként 

máskorra tehető.6  

Mindezek miatt elmondható, hogy az újkor hajnala a XV. század vége, XVI. század 

eleje. Akkor mégis miért jelenthető ki, hogy a középkor és reneszánsz határa az időszak? A 

válasz egyértelműen a gyermekkép változásában, változataiban keresendő, melyet 

legteljesebben úgy tudunk kibontani, ha a korszak képi és írott dokumentumait is elemezzük.  

A három korszakterminus tulajdonképp szerves egységet alkot, és sok esetben 

egyszerre van jelen a gyermekkép-narratívákban. Mindazonáltal, ha a fent idézett történelmi 

eseményeket segítségül hívjuk, kialakítható egy nagyjából 1480-1520-ig terjedő időszak. Ezt 

a sávot érdemes a reformáció legfontosabb eseményével is alátámasztani, és néhány 

évtizeddel korábban a Gutenberg nevéhez köthető első nyomtatott Biblia megjelenésétől egy 

korszaknak tekinteni, természetesen hozzátéve, hogy ez a korszakolás az én nézőpontom 

szerint egy egység: más szempontok alapján a korszakot más időbeli határokhoz is köthetném. 

 

                                                 
6 Spanyolország: 1492 – Kolumbusz felfedezi Amerikát,  

Anglia: 1485 – Tudor dinasztia trónra kerülése, VII. Henrik koronázásával,  

Franciaország, Itália: 1494 – VIII. Károly meghódítja Itáliát,  

Németország: 1519 – V. Károly fennhatósága alá vonja a spanyol királyságot, Kelet és Nyugat-Indiát (Johnson, 

2010, 7-8.) 
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Egy pillanatra még időzzünk el a nyomtatás történetének fentebb említett cezúrájánál. 

Barbier médiatörténeti aspektusát magunkévá téve elmondható, hogy a „gutenbergi 

forradalom” végső soron a társadalmi működés alapnormáit is átalakította, hiszen a média 

tömegessé válása, könnyebb hozzáférhetősége is ebben az időszakban gyökerezik (Barbier, 

2010, 14.). Noha az áttörést a találmány jelenti, mélyreható változást csak néhány évtizeddel 

később produkál, így különösen fontos lehet gyermekképi szempontból is nagyjából a 

következő két generáció időszakában elmélyedni, azaz 1480-1520-ig. Ebben az időszakban 

már minden bizonnyal egyre szélesebb néptömegnek vált hozzáférhetővé, és az alfabetizmus 

terjedésével talán érthetőbbé is a nyomtatóprésekből kikerülő röplapok, vallási és világi 

jellegű nyomtatványok tartalma. (Természetesen hasonló hatást fejtettek ki a fametszetek és 

más, e korszakban virágzó sokszorosító grafikai eljárással készült képek is.) A 

gondolatmenetet továbbfűzve, nem véletlen a reformáció futótűzszerű terjedése sem. A 

korábbi eretnekmozgalmak szigetszerűsége helyett így széles körben ismert és elismert 

mozgalommá alakulhatott a reformáció.  

A nyomtatás történetében az áttörést a mozgatható betűk feltalálása hozza – Johann 

Gutenberg és Johann Fust, Mainz, 1446-48 közt, – melynek 3 előnye a kopás esetén való 

újraönthetőség, az újrahasználhatóság és az azonos betűtípus megjelenése (Johnson, 2010), és 

amely végső soron az egyszerűbben memorizálható betűk miatt az extenzív, néma olvasás 

terjedésére is hat (nincs szükség silabizálásra, konzultációra másokkal).7 A könyvtörténeti 

munkák szerint ősnyomtatványoknak az 1500. december 31. előtt megjelent munkákat 

tekintjük. Fontos korszakhatár még a reformáció környéke és leginkább 1520 környéke 

(Borsa, 2003) Mindezek a technikai jellegű könyvtörténeti határok is ugyanúgy a fentebb 

kijelölt korszakhatárt erősítik meg, Johnson pedig - a német újítás miatt - a főként 

művészettörténeti alapokra helyezett itáliai reneszánsz kifejezés létjogosultságát is 

megkérdőjelezi (Johnson, 2010). A sokszorosítógrafikai eljárások első virágkora (rézmetszet, 

fametszet) szintén erre az időszakra tehető (Gerszi és Bodnár, 2002, 2007), mely a 

papírmalmok egyre szaporodó sokasága miatt tudta a nyomtatással együtt az eszmék 

terjesztésére gyakorolt hatását kifejteni. Érdemes megemlíteni, hogy e két technika újításait is 

javarészt a német területekre tehetjük. 

A festészetben ez az időszak az olajfestékek fokozatos terjedésével robbanásszerű 

változásokat hoz mind a technika, mind a tematika többszínűvé válásával.  Ennek ékes példáit 

                                                 
7 Az első ún. 42 soros Biblia egyébként Gutenberg műhelyében készült el 1455-ben. 
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a művészettörténeti fejezetekben fogjuk megvizsgálni. Már itt utalok rá, hogy Amerika 

felfedezése szintén a színpaletta bővüléséhez vezet.  

 

A nyomtatáson és festészeten túl érdemes az egyéb metszeteknél is elidőzni, így a 

fametszetek és rézmetszetek is lehetővé tették az igék terjesztését, illetve az alfabetizmus 

terjedése lehetővé tette a privát ájtatosságot, mely sok esetben a kéziratos imádságoskönyvek 

terjedését eredményezte. Ezen imádságoskönyvek imáinak és képeinek egysége kielégíti a 

könyvek iránti igényt (Török, 1989, 274.), és lehetőséget teremt a festőműhelyek számára. 

Leduc gondolatát idézve, már itt kiemelendő a posztmodern szkepszis jegyében, hogy 

egyáltalán a korszakolások mint időfilozófiák is egyediek és hipotetikusak (Leduc, 2006), 

azaz kellőképpen alátámasztva választhatnék vizsgálatom tárgyául akár egy másik, a 

reneszánsz időszakába sorolható korszakot is, én mégis ebben a mintegy 65 esztendőben 

vélem a változás mozgatórugóit felfedezni. Mint a francia teoretikus kifejti, az egymás mellett 

futó, egymással összekapcsolódó korok szerkezetében létezik annak a lehetősége, hogy lássuk 

többek közt a fordulatokat (Leduc, 2006, 149.) Egy ilyen fordulópontként mutatom be a fent 

jelölt időszakot. 
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A vizsgált képfajták művelődéstörténeti jelentősége 

 

A könyvnyomtatás megjelenése előtt a könyv egyértelműen az előkelőség szimbóluma 

volt, ám a nyomtatás megjelenésével mind szélesebb néptömegek részére vált elérhetővé. 

Tudjuk azt is, hogy a könyvtárak és könyvgyűjtemények funkciója kettős ebben az 

időszakban, gyakorlati és szimbolikus: az, hogy ki tudja minél értékesebb kódexszel 

gyarapítani a könyvtárát, egyfajta versenyt jelentett az európai uralkodók körében. Gyakran 

akár hadizsákmányt is jelenthetett egy-egy könyv. (Barbier, 2010) Stokes szerint a kézzel 

másolt könyvek a kaput jelenthetik egy elveszett világba, sajátos kombinációként a művészet, 

vallás és történelem metszéspontjában. (Stokes, 2013, 5.)  A nyomtatás megjelenése előtt a 

kódexek általában állati (főleg marha, borjú, bárány, kecske) bőrből készültek, melyet a 

marha esetén vellumnak, bárány és kecske esetén pergamennek nevez a szakirodalom. 

(Brown, 1994, 95.; Manion, 2013, 9.)8  

A kódexek előtt az irományok agyagtáblákra, tekercsekre készültek. Ez utóbbiak 

esetén az előre-, hátralapozás, megfelelő helyre tekerés nehézkes volt, így a gondolatok 

értelmezése problémás lehetett. Mindezek fényében érthető, hogy a könyv- és írástörténet 

jelentős állomása—mely a Római birodalom utolsó éveihez köthető—a négyzet alakú, mai 

értelemben vett könyvek megszületése. Ez az időszak véletlenül egybeesik a középkor 

kezdetével a kódexek kultúrtörténete pedig egybeesik a nyomtatás invenciójával. (De Hamel, 

2012) Fontosnak tartom annak megjegyzését, hogy a kétféle könyvalkotási metódus néhány 

évtizedig9 még párhuzamosan él egymás mellett, ezáltal egy hihetetlenül sokszínű időszakot 

teremtve a könyv történetében. Disszertációm éppen ezt az időszakot vizsgálja. (Érdekes 

párhuzam, hogy jelenleg a hagyományos és elektronikus könyv, más néven e-book 

megjelenésének időszakában hasonló sokszínűséget élhetünk át a tárolók tekintetében.) Meg 

kell említeni továbbá, hogy a középkor záró akkordjának sok kutató éppen a nyomtatás 

invencióját, illetve a kéziratos könyvek másolásának megszűnését tekinti. (De Hamel, 2012)  

 
A kéziratos könyvek10 elkészítésekor a bőr előkészítésétől a másolásig és kötésig 

minden fázis a korabeli kolostorok terméke egészen a VII.-től a XIII. századig, ám ezt 

követően az egyes alkotási-előállítási fázisok kikerültek a monostorok falai közül, és városi 

                                                 
8 Az állat típusából megállapítható, hogy melyik területen készült a kódex. (Manion, 2013) 
9 De Hamel kiemeli, hogy 1510 körül az európai könyvalkotás java része már nyomdai sajtón készül. (De 
Hamel, 2012, 9.) 
10 De Hamel jelzi, hogy kódexnek szokás tekinteni általában az V. és késő XV. század közt alkotott kéziratos 
könyveket. (De Hamel, 2012) 
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kézművesek, kereskedők bevonásával készültek. Egész városrészek alapultak a könyvek 

előállítására, és a munka egyes fázisaiba nők is bekapcsolódhattak. Mielőtt a másolás 

munkája elkezdődött, a másolóknak meg kellett tervezni minden lépést az alkotás fázisai 

közül az oldalak számától a szöveg lapon belüli elosztásáig, ennek érdekében a másolók 

alapos oktatásban részesültek.11 (Manion, 2013, 9-10.) Mindezen információknak azért 

szükséges birtokában lenni, mert ebből látható, hogy a könyv kikerülése a kolostor falai közül 

nem robbanásszerűen, egyik napról a másikra megy végbe, hanem már Gutenberg és Fust 

mozgatható betűs találmánya előtt jóval elkezd kivándorolni. 

Összességében kijelenthető, hogy a könyv történetének kiemelt, fontos állomása a 

kódexek megalkotása és utóéletük is. Mégis Terestyénit idézve emeljük ki, hogy: „Az írásban 

rejlő kultúrateremtő és termelő potenciált a könyvnyomtatás és a sokszorosítás teljesítette ki.” 

(Terestyéni, 2006, 218.) A késő-középkor nagy vívmánya a sokszorosító grafika európai 

megjelenése, melynek előfeltétele a papírmalmok létesítése, s ennek nyomán tud elterjedni. 

(Gerszi és Bodnár, 2002) Ismét az látszik, hogy a két vívmány egymást feltételezi, és együtt 

tudnak nagy hatást gyakorolni az emberek életére. A préselt másolatok előállítását korábban is 

ismerték, de csupán a 14. századtól indultak hódító útjukra a fent említett okok miatt. Kínában 

a feliratokat már egészen korán, de szintén a papír megjelenése után használták. Az első ránk 

maradt példa 633-ból Lishanból származik. Indiában a 7. századtól vallásos szövegeket 

nyomtattak fametszet segítségével. (Barbier, 2010) 

A középkori vallásosság igénye volt, hogy minél szélesebb tömeghez tudják eljuttatni az 

ilyen témájú metszeteket. (Gerszi és Bodnár, 2002, 5.) Legkorábban a búcsújáró helyeken 

osztották a színezett fametszeteket, melyet sokan használtak oltalmazóként ruhájukba varrva, 

abban a hitben, hogy pestis ellen védelmet jelent, majd a 15. századtól fokozatosan terjedtek 

el a fametszettel díszített röpiratok, politikai és más eszméket terjesztve. Ezeket a munkákat 

többnyire kézművesek készítették. A művészek közül Dürer és kortársai fedezték fel a benne 

rejlő művészi lehetőségeket. (Gerszi és Bodnár, 2002) 

A fametszet magasnyomású eljárás, azaz a magasabb részek lesznek festékesek, a 

mélyebbek, azaz kivájtak fehéren maradnak. A fametszet úgy készül, hogy a művész tollal, 

grafittal vagy ecsettel csiszolt fadúcra rajzol, majd kivájja a többi részt, csak a vonalak 

maradnak. Azt festékezi be és benedvesített papírra nyomja, így az eredeti kép tükörképe 

látszik a nyomaton. Másik megoldás, hogy a papír fadúcra ragasztása után a fehéren maradó 

                                                 
11 Fontos megemlíteni, hogy a kódexben kevés kivételtől eltekintve nincs oldalszámozás a folio, azaz lapok 
száma szerint szokás őket számozni a lap eleje a recto a hátulja a verso nevet viseli. (Brown, 1994, 57.) 
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részeket vájja ki a művész a papírral együtt. (Gerszi és Bodnár, 2002, 5.). A metszést vésővel 

végzik. A kivájt festékezett felületet nedves papírra nagy erővel nyomják rá. (Barbier, 2010, 

102.) Csupán a 16. században alakítják ki a színes metszet technikáját, az ún. chiaroscuro 

eljárást, mikor több dúccal dolgozva más színes alkotásokat is létre tudnak hozni. Tematikáját 

tekintve a vallási téma és egyes területeken – főként Németországban – a halállal, 

halandósággal kapcsolatos téma a leggyakoribb, melynek mondanivalója, hogy a halál 

mindenkiért eljön. (Barbier, 2010) Irwing kiemeli, hogy a technika a festők és kőfaragók 

műhelyeiből indult. A legegyszerűbb metszetek nem sajtón készültek, hanem átdörzsölték 

őket. (Irwing, 2001) 

 

A rézmetszés mélynyomású eljárás. A mélynyomású eljárásoknál a mélyebben fekvő 

felületekben megül a festék, és ezek a vonalak lesznek feketék, színesek, a metszett rézlemez 

felületéről letörlik a festéket, illetve a kivájt területekre jóval több festék kerül. Rézmetszet 

esetén vörösréz vagy sárgaréz, esetleg acél vagy cinkfelületen véső segítségével alakítják ki a 

kompozíciót. A rézlemezre benedvesített papír kerül, és présben tekerik át, ezután szárítják. 

(Gerszi-Bodnár, 2007)12 A rézmetszést a fametszésnél ritkábban használták és a 15. század 

elején kezdett el terjedni. Nyomtatványokban azért ritkább, mert a tipográfia és rézmetszés 

nem egyeztethető össze egymással. (Barbier, 2010, 103.) A rézmetszet finomabb 

plaszticitásnak enged teret, hisz a véső nyomásának ereje nyomán keletkező mélyebb vagy 

finomabb vonalak tónusozásként jelentkeznek a nyomaton.   

 

Ősnyomtatványnak, latin szóval incunabulanak az 1501. január 1-je előtt nyomtatott13 

könyveket, röpiratokat, egyéb nyomtatott dokumentumokat nevezzük (Illés, 1984; Borsa, 

2003).14 A rendelkezésre álló források szerint Gutenberg 1449-ben kezdte Mainzban 

nyomtatni az első könyvet, mely mozgatható fémbetűkkel készült. Az első példány 1455-ben 

készült el, és ez a 42 soros biblia. (Barbier, 2010, 133.) Ez a mű néhány példányban készült 

el, érdekesség, hogy egyik példánya a washingtoni Library of Congressben látható. A 

könyvtárban tanulmányozható Bibliáról azt írják a bemutató kiállításon, hogy az európai 

kultúrában a középkorból modern korba való átlépés fordulópontja a könyv kinyomtatása. 

Ezen túlmenően az emberiség egyik legfontosabb találmánya, hisz minden ember számára 
                                                 
12 „Tudavalevő, hogy ilyenkor a kép tükörképe rögzül a papíron.” (Gerszi és Bodnár, 2007, 6.) 
13 Borsa jelzi, hogy az 1904 óta folyamatosan bővülő a teljesség igényével  készülő „Gesamtkatalog der 
Wiegendruck” regisztrálja valamennyi 1500 december 31. előtt megjelent 15. századi nyomtatványt és minden 
példányát. (Körülbelül félmillió nyomtatványról van szó) (Borsa, 2003, 7.) 
14 Illés egyébként Mesélő könyvtárak című kultúr- és könyvtörténeti munkájában több mint 15 olyan könyvtárról 
ír, ahol incunabuli, azaz ősnyomtatvány található. (Illés, 1984) 
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lehetővé tette, hogy elsajátítsa az olvasás kompetenciáját, ezzel elősegítve az elme 

emancipációját. Az első nyomtatvány tehát a Szent Jeromos által a 4. században szerkesztett 

Vulgata. A kezdőbetűk és címsorok kézzel díszített illuminációk. A Library of Congressben 

látható kiállított példány vellumra készült. Érdemes megemlíteni, hogy három eredeti példány 

maradt ilyen formában. A másik kettő a British Libraryben, illetve a Bibliotheque National de 

Paris-ban látható. Borítása fehérített disznóbőr. (Congr, 2014)15 

 

1. ábra Gutenberg-biblia, Washington DC, Library of Congress, 102. oldal 
2. ábra Gutenberg-biblia, Washington DC, Library of Congress, O betűvel díszített oldal 
 

 

Gutenberg és a műhelyében dolgozó Fust útjai kettéváltak a Biblia kinyomtatása után, 

így már két nyomda működött Mainzban.16 1454 után sorra nyíltak a nyomdák szerte 

Európában, eleinte Mainzhoz közel, majd fokozatosan szétterjedve. 1471-re már több mint 20 

helyen működött nyomda: Mainz (1454), Strassburg (1458), Bamberg (1459), Eltville (1464), 

Köln (1465), Subiaco (1465), Róma (1467), Bázel (1468), Augsburg (1468), Velence (1468). 

1495 és 1499 közt a legtöbb könyvet Párizsban adják ki, ezután Velence, Firenze, Róma, 

Bologna, Lyon és London következik mennyiség szempontjából. Nincs forrásunk a 

nyomtatott művek korpuszára vonatkoztatva, de Barbier feltételezi, hogy főként 

hóráskönyveket, vallási szövegeket és jogi szövegeket nyomtatnak ekkor.  (Barbier, 2010, 

195-196.)  

 

                                                 
15 Congr, 2014 megjelöléssel a következő oldalon feltűntetett katalógusszöveget citálom: 
http://www.loc.gov/exhibits/bibles/the-gutenberg-bible.html#obj0 
16 Míg a sajtó Gutenberg munkája, a nyomtatás másik lényeges elemének a betűknek a megmunkálása Fust és 
Schoeffer nevéhez fűződik. (Barbier, 2010) 
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Még egy szó a könyvnyomtatás kultúrtörténeti jelentőségéről 

 
A könyvnyomtatás kultúrtörténeti jelentősége több tekintetben is figyelemreméltó; a 

könyvnyomtatással növekedésnek indul az írni-olvasni tudók tábora, mely a középkor 

századaiban nem lehetett tömeges. Elkezd kettéválni az irodalmi elit- és ponyvakultúra, 

megjelenik a sajtó. A tudás ettől kezdve könyvtárakban és levéltárakban tárolódik, minden 

lényeges, mértékadó információ nyomtatásban jelenik meg. (Terestyéni, 2006) A Gutenberg-

galaxis kezdetétől a műveltség eszménye összefonódik az olvasott, sokat olvasó emberrel. 

Nyíri kiemeli, hogy a standardizált kronológiák és taxonómiák létrejöttével kialakul az a tér, 

melyben az egységes tudomány kibontakozhat, és ez a folyamat vezet el a modern történeti 

tudtat kialakulásához is. (Nyíri, 2006, 119.) 

 A csendes olvasás és írás a késő-középkorban, éppen az általam bemutatott időszakban 

kezd teret nyerni, összefüggésben a könyvnyomtatás térhódításával. A hangos olvasás 

lassította a könyvekkel való együttgondolkodást, az olvasás elhalkulásával a csend és a 

magány a gondolkodás fontos tényezőjévé lépett elő.  Megjelent a kognitív individuum 

képzete, mely nem csak a filozófia, hanem általában a tudományos gondolkodás előfeltétele. 

(Terestyéni, 2006, 217-218.) A könyvnyomtatás megjelenésével ugyanis nemcsak az önálló 

olvasás, tanulás lehetősége teremtődik meg, hanem lehetségessé válik a mondottak tartós 

rögzítése, a megbízható és állandó szöveg, (Nyíri, 1999, 119.) ugyanis a szóbeli 

áthagyományozódással szemben ettől kezdve rendelkezésre áll az írott szövegkorpusz, a 

nyomtatott szöveg állandósága. Nyíri felhívja a figyelmet arra is, hogy ettől kezdve nem 

vegyítődnek a különböző történetek, életrajzi elemek, így az individualizálódás felé vezető út 

miatt is jelentős a nyomtatás megjelenése. Németh András gondolatai Nyíri gondolataira 

rímelnek, mikor kiemeli, hogy az egyre szélesebb körben terjedő alfabetizmus meggyorsítja 

az új kulturális ethosz kibontakozását; a magányos elmélkedés felszabadítja az egyént a 

hagyományos gondolkodásformák, gondolatainak kollektív ellenőrzése alól. Az olvasó ember 

ugyanis egyénileg, csendes olvasás közben jut hozzá az övétől eltérő, vagy azt megerősítő 

gondolatokhoz. (Németh, 2004, 38.)17 A reneszánsz korban kibontakozó individuum vonásaira 

kiváló példákat találunk a korszak jeles gondolkodóinak - így például Erasmus vagy 

Montaigne - önreflexióiban, önéletrajzában vagy levelezésében. (Németh, 2004) 

                                                 
17 A témáról ld. még Ong, W. (1982): Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, Metheuen, London 
Ebben a munkájában Ong kifejti, hogy az elsődlegesen szóbeli kultúrákban a gondolatok megőrzését csak akkor 
tudjuk megoldani, ha beszéddé könnyen összeálló mnemonikus mintákban gondolkozunk. Ezáltal azonban a 
gondolkodás módját is megszabjuk. (Ong, 1982) 
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 A nyomtatott könyv megjelenése után a hagyományos tudásátadás megmarad az 

írástudatlanok körében, valamint egyre inkább a gyakorlati ismeretek átadására kezd 

fókuszálni. Továbbra is szerepet játszik a gyermeknevelésben. (Nyíri, 1999) Egyéb 

területeken egyértelműen az írásbeliség veszi át a tudásátadás szerepét. 

 Fontos szerep jut a tudományok fejődésében is a könyvnyomtatásnak, hisz korábban 

az ókori vagy más akár kortárs, de más térségben élő filozófusok, tudósok műveit csak egy 

szűk réteg olvashatta, aki hozzáfért bizonyos uralkodói, vagy más előkelőségek birtokába 

tartozó könyvtárak könyvanyagához, ettől kezdve viszont nagyobb számban jelenhettek meg 

sokszorosítva e munkák is. Németh András jelzi, hogy a korra jellemző kutatószenvedély, a 

hódítás és birtoklás vágya egyre inkább arra sarkallta az embereket, hogy minél mélyebben 

megismerjék a Föld egész területét, az élet és a környezet mechanizmusait. (Németh, 2004) 

Ha nincs nyomtatás, a távoli tájakon élők nem ismerik meg Kopernikusz vagy Luther 

gondolatait, és nem fejlődhet robbanásszerűen a tudományos vagy filozófiai-teológiai 

gondolkodás sem.  

 Belting kiemeli, hogy a könyvnyomtatás médiaforradalma minden hatalmat és hitet a 

szóra fordít, megfosztva monopóliumától a képet, mintegy fétissé válik. Újdonság a 

nyomtatott szó mindenütt való jelenléte és hozzáférhetősége, indexikus jel, mely nemcsak az 

isteni önkinyilatkozás médiuma, hanem az olvasáskultúra szimbóluma is egyben. (Belting, 

2009, 233.) Disszertációm szempontjából is releváns gondolat, hogy a nyomtatás forradalma 

tehát végső soron tabusítja a képet, és a szót helyezi fölé. Belting kiemeli, hogy a hivatalos 

vitákban a szövegek és fogalmak eszményítése oldja meg a vitákat. (Belting, 2009, 234.)18  

 Mindezen gondolatokat összegezve elmondható tehát, hogy a nyomtatás sokkal több 

területet forradalmasított, mint azt első pillanatban feltételeztük volna, és robbanásszerű 

változást hozott mind a filozófia, mind a tudományos gondolkodás, mind a hétköznapi 

emberek gondolkodásának területén. Burckhardt jelzi, hogy a sokoldalú, művelt, humanista 

ember eszménye is feltételezi az olvasottságot, azaz végső soron a könyvnyomtatás meglétét. 

(Burckhardt, 1978.) „A tömeges írni-olvasni tudást a nyomtatott sajtó tette lehetővé, és bár 

ennek az újításnak nagyon nagy hatása volt, a társadalom ekkorra már hihetetlen kognitív 

forrásokkal rendelkezett. A nyomtatás főként arra szolgált, hogy elterjessze a forrásokat, a 

népesség egyre nagyobb és nagyobb részét vonva be be a Külső Tároló Rendszer (KTR) 

hasznosításába.” (Donald, 2001, 306.) – mutat rá a nyomtatás szerepének legfontosabb 

hatásaira Merlin Donald.  

                                                 
18 Véleményem szerint ez az álláspont a képek kontra szövegek primer forrásként való használatával foglalkozó 
tudományos diszkurzusában a mai napig jelen van.  



 22 

Demográfiai vonatkozások mint a halandósághoz való viszony megértése 

 

A történeti demográfia célja a népességtörténet feldolgozása, nagyobb demográfiai 

tendenciák történeti kontextusba helyezése, termékenységi, házasodási, halandósági mutatók 

alapján élettörténetek rekonstrukciója. A dolgozat szempontjából azért releváns a korszak 

demográfiai adatainak áttekintése, mert a demográfia „teszi lehetővé számunkra, hogy a 

gyermekek életének körvonalait hitelesen feltérképezzük.” (Heywood, 2001, 90.) 

 

Gyémánt és Katona (Gyémánt és Katona, 2008) a hazai történeti demográfiát úgy 

definiálja, hogy az 1869 előtti időszak népességi adatait kutatja. Bár Andorka Rudolf érdeme 

elsősorban a 19. századi átalakulások megértésének elősegítése a demográfiai mutatók 

segítségével (Faragó, 2001, 8.), számomra a nemzetközi járványtörténeti munkái lehetnek 

hasznosak a halálhoz való viszony megértése kapcsán. Az európai pestisjárványok története, 

melyet a Gyermek, család, történelem c. tanulmánykötetben találunk,19 fontos adalék a 

dolgozatom időszakának megértésében, ugyanis a török hódoltság idejére esett a legnagyobb 

és legtöbb járvány. 20 Egy füst egy háztartást jelent, azaz ugyanakkora összeget hajtottak be 

egész, fél és negyedtelkes jobbágyoktól. Így 1478 és 1524 közt megnőtt a lakott telkek száma, 

és többen laktak kisebb területen, ami a járvány terjedését elősegíthette. Az Ernuszt-féle 

számadáskönyv tanúsága szerint alsó becslés szerint 2,239 millió ember lakott ekkor 

hazánkban, de valószínűbb, hogy 3-4 millió között volt az ország lakossága. (Fügedi, 1992, 

35.) Ez csupán a hazai adat, ám Európában is a sűrűbben lakott területeken terjedt rohamosan 

a járvány. Heywood munkájában rámutat, hogy a túlélés esélye vidéken jóval nagyobb, mint a 

városokban Európa-szerte. (Heywood, 2005) Érdekes, hogy mindezen tendenciák ellenére 

1300 és 1800 közt megkétszereződött a világ népessége (Braudel, 2004, 33.). 

 Andorka a hivatkozott tanulmányában (Andorka, 1985) elemzi és jellemzi a 

pestisjárványok történetét, bemutatja, ahogy a szürke, csatornákban élő patkány fokozatosan 

kiszorította az emberek házaiban élő fekete patkányt, úgy maga a betegség is visszavonult. (A 

patkányon élt a fertőzést terjesztő bolha.) Kimutatja, hogy a pestisjárványok idején a letalitás, 

azaz a megbetegedettek halálozási aránya egy járvány elejétől a végéig csökkent, átmenti 

                                                 
19 Eredetileg megjelent: a Történeti Demográfiai Füzetek 2. kötetében, 1985-ben 
20 Faragó kiemeli, hogy Andorka a lényegre koncentrál, Fügedi Erik (Fügedi, 1992) A középkori Magyarország 
történeti demográfiája című munkájában kiemeli, hogy a Biblia szerint (Sám, 2 24) Isten megbüntette népét, 
mikor népszámlálást rendezett, és sokan ilyen büntetésnek tekintették a járványokat is a középkorban. A 15.-16. 
századdal foglalkozó kutatók egyetértenek abban, hogy a pestis hazai rohamos terjedésének egyik oka pontosan 
a népszámlálás volt, ugyanis a jobbágyok füstönként írattak össze. Ennek az adók miatt volt jelentősége, nem 
volt ugyanis se népszámlálás, sem anyakönyv, amire támaszkodhattak volna. 
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immunitás alakult ki a túlélőknél, valamint felhívja a figyelmet, hogy nem tűnt el a Földről! 

Érdemes kiemelni, hogy a mohamedán és keresztény világ határán (Balkán, Volga, Ukrajna 

területe) kisebb volt a fertőzöttség, mert kicsi volt a népsűrűség. (Andorka, 1985, 288.) 

Mindazonáltal a dolgozatom szempontjából vizsgált területeken 1347-1534-ig 17 nagy és 4 

kiegészítő lökés volt, átlagosan 11,1 évenként, és ez minimum felezte a népességet. (Andorka, 

1985, 289-291.) Tudjuk továbbá - és ez nagyon lényeges számunkra, hogy a gazdagabbakat 

kevésbé sújtotta, illetve a falvakat kevésbé, mint a városokat, ami egyértelműen a népsűrűség 

és a higiénia szerepét helyezi előtérbe. Az utcán játszadozó és járókelő gyermekeket és 

férfiakat is jobban érinti a bolhák csípése, mint a több időt otthontöltő asszonyokat.21 

A gyermekek halálozási rátája jelentősen csökkent egyéves koruk után, de még mindig 

extrém módon törékeny maradt a gyermekek élete. Volt olyan terület Európában, ahol a 

gyermekeknek csak közel fele élte meg csak 10 éves születésnapját, de olyan is volt, ahol 

csupán a negyede! (Heywood, 2001) A társadalmi hatásokat tekintve elmondható, hogy a 

flagelláns hatásra kialakult – emberi bűnöket okoló tömeghisztéria végigkísérte a járványokat. 

Egy-egy csoportot, például a zsidókat okolták a járványok terjesztésével, gyakoriak voltak a 

tömegmészárló pogromok, melyek hatására a zsidók javarészt Lengyelországba és Litvániába 

menekültek, (Andorka, 1985) ezáltal egységesítve Európa vallási képét. Braudel szerint a XV. 

és a XVIII. század közt a világ egy hatalmas paraszti közösség, ezért a termések minőségétől 

függ az emberek élete, így a kisjégkorszak igen negatívan befolyásolja ezt az időszakot 

(Braudel, 2004). Kimutatható, hogy tulajdonképpen a nagy járványok levonulása – mely 

Imhof és Le Roy Ladurie kutatásai alapján a kisjégkorszak által generált klímaváltozásnak is 

köszönhető – hatott a reformáció csíráinak, illetve a modern Európa megszületésének 

gyökereire, hisz alapjaiban rengette meg a középkori ember világképét. Ennek a folyamatnak 

köszönhető a festmények tematikai változása, illetve a halálhoz való groteszk viszony 

kialakulása, mellyel a későbbiekben részletesen foglalkozom.22  

                                                 
21 Ebben az időszakban a legnagyobb a népsűrűség Itália 44 fő/km2, Németalföld 40 fő/ km2 és Franciaország 34 
fő/ km2 területén. 
22 Érdekes, hogy 1546-ig senki sem gondolt rá, hogy egészségügyi, higiéniai okokkal magyarázható elsősorban a 
járvány gyors terjedése. (Androka, 1985) 
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A korszak művészettörténeti jelentőségének elemzése a németalföldi és az 
olasz reneszánsz képzőművészet összehasonlításával 
 

A 16. század végéig a gyermekábrázolások javarészt Kisded-Jézus ábrázolásokat 

jelentenek. A középkori művészet 11.-12. századi ikonosztázain és miniatúráin felnőtt 

arányokkal festik le anyja karján ülve a Gyermeket szerte Európában. A quattrocentótól 

kezdve fokozatosan kezdi el a reneszánsz az emberi test valós arányait ábrázolni, és ezzel 

párhuzamosan figyelik meg a művészek a gyermeki test jellegzetességeit. Ezt követhetjük 

nyomon a 3. és 4. ábrán. A két ábra azt is bemutatja, hogy a tematikában is differenciálódást 

figyelhetünk meg már a korai reneszánsz idejétől kezdve, azaz már nem csak és kizárólag 

Madonna a gyermekkel típusú ábrázolásokon vélhetünk gyermekeket felfedezni, hanem 

tematikailag egyre több téma kerül a festők érdeklődési körébe.  

  
3. ábra bal oldalon: Vlagyimiri Istenanya – 12. század első fele, 1141 körül, tempera, fa, Tretyakov 
Képtár, Moszkva 
4. ábra jobb oldalon: Az ún. frantkfurti Paradicsomkert, táblakép, Közép-rajnai mester, 1410. 
Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt 

 

Míg a németalföldi festők inkább a szatirikus ábrázolás felé mozdultak el például a 

parasztábrázolások és a hétköznapi ábrázolások esetén, a festmények színvilága élénk, 

ecsetkezelésük pontos, technikai tudással bíró. A flamand festők minden részletet alaposan 

megfigyeltek. 

Az olasz művészetben inkább a diskurzus dominált, be akarták mutatni a saját 

stílusukat, teoretikai tudásukat a filozófia egyes kérdéseivel kapcsolatosan. Ugyanakkor 

néhány művész, mint például Andrea Mantegna, büszke volt saját virtuozitására is a technikai 
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kérdésekben, így például a perspektíva terén. Mantegna lett a realista emberábrázolás nagy 

mestere. (Turner, 2000, 281.) 

Mivel Németalföld és a flamand régió lett a protestáns kálvinizmus központja, a képek 

vallási üzeneteket és szimbolikus elemeket tartalmaztak. A flamand festmény 

szimbolizálhatja az emberi egyszerűséget és hiszékenységet. Jellegzetes témák a zsánerképek 

és a csendéletek. A legtöbb flamand festő ugyanakkor egy sajátos humoros életszemlélettel 

szövi át képeit. Például a szatirikus ábrázolások, melyek Pieter Brueghel képeit jellemzik, így 

az ostobaság, melyet oly szívesen ábrázol, megihlették például Adrian van Ostade festőt is. 

Azt is érdemes számon tartani, hogy Antwerpen volt a festészeti élet középpontja.  

A régió déli tartományaiban, melyek spanyol fennhatóság alatt maradtak, a királyi 

udvar és a katolikus egyház lett a művészet legfontosabb patrónusa, a portréfestészet 

legfontosabb mesterei Antony van Dyck és Peter Paul Rubens lettek. Rubens óriási 

oltárképeket és mitológiai allegóriákat is készített Európa nagy uralkodódinasztiái 

megrendelésére.  

Az olasz festők követték a keresztény szentségi doktrínákat, mely átszűrődik minden 

festményükön. Minden képet valamely fontos patrónus részére készítették, így például a 

Mediciek vagy a della Roverek részére. Sperling kutatásaira támaszkodva állítja, hogy a 

felsorolt családok a hatalmukat, népszerűségüket és gazdagságukat akarták ezzel bemutatni. 

(Sperling, 2003) 

Az olajfestékek feltalálóinak szintén a flamand van Eyck testvéreket (Hubert és Jan) 

szokás nevezni.   

Az általam választott időszak egyik legnagyobb hatású és legismertebb művésze 

Leonardo da Vinci, akinek többek közt a női portrék egyik archetipikus megjelenítését 

köszönhetjük Mona Lisa képében. A művész tulajdonképp lelket lehelt a festményébe minden 

befogadó szerint. (Sperling, 2003, 51.) Michelangelo és Raffaello művészete az 

intellektuálisan komplexen összeállított puzzle-ok mintapéldái a kutatók szerint.  

Mindezen kijelentések megerősítik, hogy a reneszánsz mindkét központja igen fontos 

lehetett a vizsgált időszakban művészettörténeti szempontból.  

Tudomásunk van róla, hogy a két központ közt igen aktív kommunikáció zajlott. A 

flamand és az olasz művészek tanulmányutakra mentek a másik régióba. Rogier van der 

Weyden Rómába látogatott 1450-ben, Antonello da Messina egyesítette az olasz és flamand 
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tradíciókat, mivel Németalföldön tanult, és később a nápolyi udvarban alkotott. A késő 

gótikus elemek a festményekben, mint például az elnyújtott alakok, szoborszerűen plasztikus 

alakok, és a vibráló, élettel teli vonalak, ecsetkezelés, mind a két központban jellemző volt. 

Nézzük példaként Benozzo Gozzoli és Sandro Botticelli munkáit Olaszországban vagy Hugo 

van der Goes műveit Németalföldön. (Turner, 2000) Álljon itt példaként Hugo van der Goes 

Pontiniari-oltárképe, 1475-ből. Írásos dokumentumokból tudjuk, hogy a mű mérföldkő 

lehetett nemcsak az alkotás vizualitása, technikai újításai miatt, hanem azért is, mert a 

németalföldi festő képét Firenzében is bemutatták a nagyközönségnek, így az kapcsolatot 

teremthetett a két érett reneszánsz festészeti újításokban virágzó régió közt. (Endrődy-Nagy, 

2011b) Itt kell megjegyezni azt is, hogy a képen láthatóak a donátor bankár gyermekei is, akik 

mély áhítattal tekintenek a karácsony misztériumára. (Delumeau, 1992) 

 
5. ábra Hugo van der Goes: Portiniari-oltár, Uffizi, Firenze, olaj, fatábla (1475) 253 x 586 cm 

 

A továbbiakban azokat a művészeket kívánom érinteni, akik véleményem szerint hatást 

gyakorolhattak a gyermekábrázolásra. Robert Campin, Jan van Eyck, Rogier van der Weiden, 

Hugo van der Goes, Hieronymus Bosch, Hans Memling neve ismerősen cseng nemcsak az 

avatott művészettörténésznek, de talán a művészetkedvelő közönségnek is.  

Míg Robert Campin (1375/80 – 1444), Jan van Eyck (1390 körül – 1441), Rogier van 

der Weiden (1400 – 1464) – aki Campin tanítványa – munkáin a gyermek Jézus kivételével 

felnőtteket láthatunk csupán, addig az alig fél évszázaddal később született Hugo van der 

Goes (kb. 1440 –1482) művein már világi gyermekeket is ábrázol. Bizonyos képein csak 

gyaníthatóan, pl. a Pásztorok imádása című kép esetén, helyenként konkrétan, szinte tökéletes 

gyermekekre jellemző arányokkal, pl. Margeritha vagy Maria Pontinari festményén ábrázolja 

a gyermekeket. Maria Pontinari képe teljesen arányos, gyermekségének vonásait ismerhetjük 

fel rajta. (6. ábra) 
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Megfigyelhetjük ugyanakkor, hogy már Campin képein is a Kisded arányai közelebb 

állnak a valóságoshoz, mint más kortárs középkori festményeken. Campin jellegzetes Szűz 

Mária–Kisded tematikájú képein sok esetben megjelenő tűzhely a családi melegséget és az 

anya-gyermek viszony fontosságát jelentheti. Jan van Eyck anyjához bújva, sokszor szopós 

csecsemőként láttatja Jézust. (A szoptató Szűz Mária ikonográfiai típusként azt jelenti, hogy 

Mária a bűnös emberekért közben jár Istennél. [Körber és mtsai, szerk., 1994]) Gyermekkor-

történészi szemmel megfigyelve van Eyck képein láthatjuk, hogy ő a XV. században a 

szoptatást gyakran ábrázolta. Vajon felismerte, hogy ezzel biztosítható a csecsemőknek az 

emészthető táplálék? Rogier van der Weiden pedig művei tanúbizonysága szerint elkezdte a 

meztelen emberi test pontos megfigyelését.  

Ariès szerint a 13. és 17. század közt a gyermekek személyisége iránt azért növekedett 

meg a figyelem, mert rájöttek, hogy a gyermek is törékeny lény, és lelke halhatatlan. 

(Ariès,1987) Delaumeau Reneszánsz című könyvében (Delaumeau, 1992., 310-313.) állítja, 

hogy a folyamat lassan ment végbe, kimondja, hogy a vizsgált időszak miniatúrái felnőtt 

arányokkal, míg a későbbi képek és különösen a festmények egyre inkább sajátos, valós 

arányokkal ábrázolják már a gyermekeket.  

 

6. ábra Hugo van der Goes: Maria vagy Margherita Pontinari, olaj, fa, 1475 körül, Uffizi, Firenze 
 

Hans Memling (1433 körül – 1494) Szent Kristóf oltárán a donátor Wilhelm van Moreel 

feleségét és lányait láthatjuk az oltár jobb oldalán, és magát a férjet a bal oldalon fiaival. A 

gyermekek alakja statikus, ám arckifejezésük helyenként már-már huncut vagy játékos. 

Memling a fent említett művészek közül drámai érzésvilágával emelkedik ki, figurái elevenen 

fejezik ki érzéseiket. Ariès fenti gondolatait érhetjük itt tetten. Az ugyanebben az időszakban 
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készült Fra Angelico Madonna festményen világosan látszik, hogy a Gyermek bár felnőttes 

vonásokkal rendelkezik, gyermekies élénk színű rózsaszínes ruhában jelenik meg. Delaumeau 

szerint a festő tudatosan ábrázol egy fürtös hajú, az anyja sötét ruhájával ábrázolásban 

ellenmondó színes, ezáltal mozgalmas, gyermekies Jézust (Delaumeau,1992, 309.).  

Hieronymus Bosch (1450 körül – 1516) főműve a Gyönyörök kertje. Bár Bosch 

művészete a gyermekábrázolás tekintetében újat nem hozott, a későbbi festők számára erős 

inspirációt jelentett. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a németalföldi, ekkor még nagyjából egységes festészet az 

itáliai reneszánsszal egy időben ahhoz nagyon hasonló fejlődésen ment keresztül, (Aradi, 

szerk., 1991) a gyermekábrázolás tekintetében pedig elmondható, hogy a fentebb tárgyalt 

művészek előkészítették a gyermekábrázolások gyakoribbá válását.  

Fontos kiemelni, hogy Alberti 1435-ben nyilvánosságra hozott perspektíva-ábrázolási 

rendszerével, a térbeliség logikájának kialakításával megteremtette a képpel kapcsolatos 

elvárásainkat, valamint azt a törekvést, hogy a kép minél inkább élethű legyen. (Irwing, 2001)  

A két gondolatot összegezve elmondható, hogy a reneszánsz idején születő műalkotások 

esetén a művész szándéka valószínűleg a természethű ábrázolás lehet. Mindez a dolgozat 

szempontjából azért fontos, mert a valóság megragadására való törekvés kifejezi azt az igényt, 

hogy minél pontosabb mását adják az alkotók vissza a környezet tekintetében is, ez pedig 

jelentheti, hogy a gyermekek és az őket körülvevő környezet, tárgyi kultúra ábrázolása is 

törekedhet valósághűségre. 

A fenti elemzés segít rávilágítani, hogy mind a művelődéstörténet, mind a művészet 

történetében jelentős időszak indokolttá teheti a mélyebb vizsgálódást a 

gyermekkortörténészek számára is.  
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4. A kutatás interdiszciplináris keretei 
 

„A gyermekkor-történet olyan interdiszciplináris tudományt jelöl, amely a gyermekkel 

kapcsolatos vélekedésekkel, a gyermek szocializációjával, nevelésével összefüggő elméleti és 

gyakorlati kérdések történeti megjelenésével foglalkozik.” (Szabolcs, 1995, 5.) 

 

A lehetséges megközelítések közül a neveléstudományi, művészettörténeti és 

művészetelméleti, kultúrtörténeti és demográfiai vonatkozásokat emelem ki, nem elfelejtve és 

elvetve, hogy még számos más tudományterület lenne bevonható a kutatómunkába. 

 

Thomka szerint tény, hogy az irodalom és a képzőművészet, azaz szöveg és kép 

ugyanúgy rendelkezik narratív elemekkel, és mint ilyen, a képet képi elbeszélésként, képi 

szövegként értelmezhetjük (Thomka, 1998). A gondolatot elfogadva kívánom a vizsgált 

időszak képeit értelmezve a feltárt információkat kiegészíteni, értelmezni, s az akkor élő 

emberek gyermekekről vallott nézeteit, gondolatait megérteni. Schapiro szerint a képek 

sokkal konkrétabbak és komplexebbek a szavaknál, történeteknél (Schapiro, 1983). A két 

gondolat összefügg, hisz képelemzéssel így kibontható az időszak árnyaltabb 

gyermekszemlélete. 

 

A multidiszciplináris szemléletmód kialakítását és elterjesztését több nagy 

teoretikusnak köszönhetjük, többek közt Adornonak, Horkcheimernek, Marcusenek és 

Webernek (Németh, 2010). Ennek a 20. század elején megjelenő szellemtörténeti irányzatnak 

és az 1929-ben alapított Annales-körnek (Németh, 2010, 156.) – a 3. generációból: Duby, Le 

Goff, Le Roy Laudrie és Ariès szemléletmódjának – köszönhetjük az multidiszciplinaritás 

fogalmát. Mindegyikük több tudományterületben jártas kutató, így a szociológia, 

pszichológia, vagy például az antropológia szemléletmódjából egyszerre többet hordoznak 

írásaik. Náluk az a fajta értelmező megközelítés jelenik meg, mely utat nyitott a posztmodern 

történelemszemlélet irányába. „Ha történetinek nyilvánítjuk ezt a világot, az annyit tesz, hogy 

narratívaként kezeljük.” (Lyotard, 1993b, 251.) Lyotard ezzel a gondolatával kimondja, hogy 

a világ sokféle, sokfélesége abból ered, hogy többféleképpen tudjuk szemlélni. A 

gyermekkortörténet tulajdonképpen a fent említett tudományterületek mindegyikét érinti, nem 

kizárólag a leginkább kézenfekvő neveléstudományban való jártasságot, hanem a fenti 
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területek mindegyikének ismeretét megkívánva. (Montgomery, 2013) Természetesen mindez 

az elvárt tapasztalat, jártasság kiegészülhet, így esetemben a művészettörténet és vizuális 

kommunikáció területének ismeretét is megkívánja a tudományos kutatás. 

Az 1929-ben alapított Annales kör egyik sajátja a gazdaság-, társadalom- és 

kultúrtörténeti orientáció. (Németh, 2010, 156.) A 3. kör nyomán kialakuló Nouvelle Histoire 

programja szerint a mindennapi élet eseményeinek leírása központi fontosságúvá válik, így az 

antropológiai nézőpont egyre fontosabb lesz. Ebből kifolyólag számos új társadalomtörténeti 

irányzat születik, olyanok, mint a mikrohistória, a család– és gyermekkortörténet vagy a 

mentalitástörténet.  

 

Lyotard kimondja, hogy a nagy elbeszélések, történeti folyamok leírásának kora 

lezárult, új szemléletmód szükséges, mely a kultúra területére vonatkoztatva posztmodern, a 

társadalomelmélet egészét tekintve posztindusztriális szemléletként fogalmazható meg. 

Tartalmilag eltérő történelem konstruálható a különféle szakmailag megalapozott módszertani 

megközelítések segítségével. (Gyáni, 2003,17-18.; Németh, 2010, 151.)  

A 19-20. század fordulóján a német történettudomány szellemtörténeti képviselői 

megkérdőjelezték a természettudományos módszerek szellemtudományi alkalmazhatóságát, 

mondván, hogy az események megismételhetetlenek és egyszeriek. (Németh, 2010., 153.) 

Dilthey jelzi, hogy a történettudomány kutatói absztrahálnak, és ezáltal a történeti folyamatot 

mindig más módon „rövidítik”. (Dilthey, 2004, 110.)  

A szellemtörténet képviselői (köztük Dilthey, Troetsch és Spranger) az egyéni és 

közösségi szellemet keresik, a történelmi jelenségek egyediségét kutatják, objektivált, 

tárgyakba vetített formákat keresnek. (Németh és Pukánszky, 1997, 306.) Mindez a 

megállapítás elvezet minket ahhoz a gondolathoz, miként vonható be a kép a tudományos 

kutatásba, milyen létjogosultsága lehet, hisz ha az érzékszerveken keresztül leszűrt 

tapasztalatok alapján értelmezünk, akkor az érzékszervek stimulálása vezethet el egyes 

folyamatok értelmezéséhez is. Így a kép egy eseményt, cselekményt, személyt tükröz vissza, 

ábrázol, azt a látás segítségével tudjuk befogadni és értelmezni. Az értelmezés aktusa pedig a 

hermeneutika. (Dilthey, 2004)  
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A hermeneutika mint az értelmezés aktusa 

 

Hermeneutika mindig létezett, hisz minden kultúrában léteznek írásos 

megnyilvánulások, melyeket értelmezni lehet/kell. (Kulcsár-Szabó, 2005, 7.) – Hozzáteszem, 

hogy a képi külső tárolók még régebben léteznek. Így ezeket is szükséges lesz elemezni a 

megértésük érdekében. Ám mindez csak akkor lehetséges, ha elfogadjuk a gondolatot, mely 

szerint a kultúra egésze szöveg, a világ képekbe kódolt szavakból áll, és mint ilyen, a 

hermeneutika módszereivel feltárható reprezentáció.  

 

 A fejezetben csupán a linguistic turn23 fogalmát kívánom részletesebben magyarázni, 

míg az iconic turn (képi fordulat) fogalmával a képtudományi fejezetben kívánok részletesen 

foglalkozni. Szükséges azonban megemlíteni, hogy különféle szemléletmódbeli, ún. 

paradigmatikus fordulatok, mint a linguistic turn (nyelvi fordulat), az iconic turn (képi 

fordulat), a spatial turn (téri fordulat), performative turn (előadásbeli fordulat) léteznek.  

 

Geertz szerint a társadalom önmaga interpretációjára hoz létre bizonyos szimbolikus 

kifejezésformákat, így a rituálék és ünnepek ábrázolódnak a színház, a zene és a 

képzőművészet keretei közt is (Geertz, 2000). Mindezért lehet fontos, hogy ezeket a típusú 

ábrázolásokat kibontsuk, megfejtsük, dekódoljuk. Ez a hermeneutikai megismerés útja, a 

hermeneutikai megismerés ugyanis a történelem megismerésének útja. A kibontás, dekódolás 

módjával a képelméleti fejezetekben részletesen foglalkozom. 

 

Mindezek fényében fontos, hogy jelentést adjunk a képeknek. Egy álláspont szerint 

érdemes azonban szem előtt tartani, hogy a jelentésadás eredménye a posztmodern szkepszis 

(Gyáni, 2000; Szabolcs, 2011). Gadamer jelzi, hogy a hermeneutikai megértést zavarja a 

múltbeli és a jelenbeli horizontom, mely horizont-összeolvadást eredményez24 (Gadamer, 

2004, 217.). A saját korunkból nem tudunk kilépni. A történelmi megértés minden korban 

létrejöhet, de a recepció változik. Minden kor máshogy értelmezi az adott történelmi 

eseményt, folyamatot. Kimondhatjuk, hogy a történelem mindig interpretáció, nem 

reprodukció. (Gadamer, 2004) White álláspontja szerint a történetírás tehát fikció, történeti 

narratívát hozok létre. Hayden White ezt nevezi metahistorynak. (White, 1973, 1997)  A 

múltbeli események fragmentumok. Történelem helyett történeteket ismerünk. Nick Peim 

                                                 
23 A linguistic turn vagy nyelvi fordulat elnevezés Richard Rorty nevéhez fűződik (Rorty, 1967). 
24 „Nincs múlt nélküli jelen és jelen nélküli múlt.” (Gadamer, 2004, 392.) 



 32 

szerint a dokumentumok (így a festmények is) mozaikok, a történelem darabjai, hézagok 

vannak köztük, melyeket a történész feladata áthidalni, össze kell illeszteni a fennmaradt 

tárgyi reprezentációkat és jelentést adni a folyamatnak. Néha ezek a dokumentumok csak 

atomnyiak, és az a feladat, hogy ebből a történész létrehozza a többé vagy kevésbé koherens 

történelmi folyamatot. (Peim, 2005) A kronologikus események megállapítása után 

kirajzolódik az események iránya, és ebben az emberi kapcsolatok is láthatóak lehetnek. Ez 

jelenti Peim paradigmájának kulcsát. (White, 1997)  

A történeti megismerés mint konstrukció mindig valamilyen perspektívából láttatja a 

múltat, így plurálissá válik. White szerint tehát a történész feladata, hogy jelentést adjon a 

jelentőséggel felruházott múltnak (White, 1997). Nem a múlt regisztrálása miatt, hanem az 

értelmezése miatt van szükség a megjelenítés plurális változataira. Így értelmezve a 

folyamatot viszont a történészek etikai feladata más, mintha az igazság feltárását várnánk 

tőlük. (Gyáni, 2007, 17.) A dolgozatom a Gyáni-féle jelentésadásra támaszkodik.  



 33 

A releváns társadalomtörténeti irányzatok bemutatása, különös tekintettel a 

mikrohistóriára 

 

A nagy történelmi folyamatok megalkotásához a történészi munka kereteiben kiemelt 

jelentőségű az ún. mélyfúrások elvégzése. Kutatómunkánkat jól kiegészítheti, ha a 

vizsgálódásaink tárgyául mikroperspektivikus megközelítést alkalmazunk. Ilyen 

mélyfúrásokra ad lehetőséget az utóbbi évtizedekben kibontakozó mikrotörténeti 

szemléletmód, mely az írásom fogalmi keretéhez nélkülözhetetlen hátteret biztosítja. 

(Manapság egyre kevesebb történész tartja reálisnak a teljesség globális megragadhatóságát, 

ezért vállalkoznak inkább a mikroszintű kutatásokra, melyek végső soron egy mikroszintű 

teljességhez vezethetnek el bennünket. (Gyáni, 2000, 18.; Kéri, 2001, 95.) Vegyük szemügyre 

röviden, mit jelent a mikrotörténeti perspektíva, és miért jelenti ez a valós hátteret írásomhoz. 

A hazai kutatások első írása e szemléletmódban Mi a mikrotörténelem? címmel az Aetasban 

jelent meg, és Szíjártó M. István nevéhez fűződik. (Szíjártó, 1996) Az írás értelmében a 

mikrotörténelem a történelemtudományon belül létrejött legfrissebb szubdiszciplína, mely 

önállósodásra törekszik. (Für, 2000) Szíjártó kifejti és definiálja a mikrotörténelem fogalmát, 

és jól körülhatárolhatóan elkülöníti az esettanulmánytól. Célja egy adott kisebb közösség 

intenzív, mély vizsgálata, pl. egy falu, egy család, vagy egy egyén, esetleg egy adott esemény 

tekintetében. (Szíjártó, 2006) Carlo Ginzburg és Giovanni Levi – az irányzat megalkotói – 

például egy adott faluközösséget, illetve eseményt mutatnak be egy adott időszakban, ezáltal 

világítva rá a mindennapi emberek életére, gondolataira. Baska Gabriella (Baska, 2011) egy 

Budai Elek nevű 1850-1906 között élt falusi tanító emberi megnyilvánulásait kutatja. 

(Szabolcs, 2013) Levi szerint az ilyen típusú elemzések képesek lehetnek a csoportattitűd 

rekonstruálására is egy-egy eseménnyel, helyzet értelmezésével kapcsolatban (Levi, 2001), 

mint amilyen például a halálhoz való viszonyulás a középkorban. Hiszen ahogy később 

elemzem, az egyes ránk maradt iratokon, képeken, töredékeken hozzáfűzött kommentárok 

lehetnek, és ezek alkalmassá tehetik a fent említett beállítódás megismerését. Szűken 

értelmezve ez megegyezik az olasz microstoria iskolával – mely kifejezést először 1959-ben 

használta George R. Stewart egy csata részletes leírásakor: tágabban értelmezve ez a történeti 

antropológia területe. Ferdinand Braudel az eseménytörténet fogalmának szinonimájaként 

használta, megbélyegzőnek találva ez előbbit (Szíjártó, 2006). Levi megfogalmazásában nem 

tekinthető részdiszciplínának, sokkal inkább, ahogy ő fogalmaz: „tünetnek” (Levi, 2001), hisz 

a történész célja egy sajátos pillanat megértése, magyarázata. Mire apránként minden ország 

történészi közössége elfogadta azt a tételt, hogy a történelem tárgyát csak a közösségek és 
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nagyobb tömegek története képezheti, addigra táptalajra hullott azon elképzelés is, hogy az 

egyéni sorsok, családok, falvak, események értelmezése fontos szerepet játszhat az emberi 

társadalmak átalakulási jelentésének és irányának megértésekor. (Levi, 2001) 

 

Fontos kiemelni, hogy a történelem historiográfiai megközelítése, az 1960-as évektől 

Amerikából kiinduló new history körébe tartozó történetírások nyomán elinduló tematikai 

specializálódása részdiszciplinákat hozott létre. (Gyáni, 2000, 41-43.) Ezen gondolatok arra 

világítanak rá, hogy többféle igazság alkotható, ám a mikrotörténet mégis segítség lehet 

bizonyos folyamatok mozgatórugóinak megértésében vagy a már említett attitűdök 

feltárásában.  

 

Le kell szögezni, hogy a történeti antropológia és mikrotörténet milyen viszonyban áll 

egymással. Ennek a kettős szemléletmódnak a megjelenése megfigyelhető ebben a 

disszertációban is. Összességében kimondható, hogy a problématörténeti kutatások előtérbe 

kerültek az elmúlt évtizedekben, és ezek a vizsgálódások megbízható eredményeket 

hozhatnak. (Kéri, 2001) Egy kiragadott történelmi időszak, nevezetesen a nyomtatás és 

reformáció közti 62, tágabb értelemben véve 70 év mélyebb megismerésére törekszem a 

gyermekeket ábrázoló vizuális dokumentumok elemzésével, mely gyermekkor-történeti 

munka, egyszersmind antropológiai, a korszak és felhasznált eszközök-módszerek révén 

pedig mikrotörténeti perspektívába helyezkedik.  

Babbie szerint „csupán a képzeteink valóságosak” (Babbie, 2001, 25.), azaz 

nézeteinket saját nézőpontunk alapján tapasztaljuk, nyerjük. Forrásaink minden esetben 

csupán a valóság töredékére világíthatnak rá, a múlt egészére vetítve hogyan mondhatunk ki 

bármilyen igazságot? Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy a társadalmat mikroszkopikus 

egységekben vizsgáljuk, többféle igazság jöhet létre (Szabolcs, 2011). Ilyen egységeknek 

tekinthetőek a család, a gender, a gyermek. Ilyen vizsgálatok segítségével bontakozhat ki a 

mindennapok történelme, ami ugyanannyira tekinthető mentalitástörténetnek, mint 

kultúrtörténetnek. Ki kell emelni, hogy a gyermekkortörténet tehát mindezen antropológiai és 

művelődéstörténeti narratívákat is magában hordozza.  

Pukánszky Béla szerint a gyermekkor-történeti feldolgozás lehetőségeit a 

határtudományok bevonásával mélyíteni, bővíteni lehet. (Pukánszky, 2005, 9-10.)  

Egyik ilyen határtudománynak tekintem a mentalitástörténetet, mely elsősorban az 

ember alapvető szükségleteinek kielégítéséhez kapcsolódó szokások, magatartásformák 
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változását kutatja. A diszciplína egyik legjelentősebb képviselője Norbert Elias. (Pukánszky, 

2001).  

A mentalitástörténeti nézőpont célja az adott korszaknak olyan fajta megértésére való 

törekvés, hogy az emberek hogyan élték meg az adott korszakot. Az elképzelés első 

képviselőjének Le Goffot tekinthetjük. Leduc szerint Le Goff volt az, aki a történészekhez azt 

a kérést intézte, hogy gondolkozzanak el azon, hogyan élhették meg az időt az adott korok 

emberei az adott időszakban. Le Goff maga is erre törekedett középkor-történeti munkáiban 

(Leduc, 2006). A történész feladata és munkája ilyen szempontból nem más, mint a jelenből 

kérdezni a múltra. A történésznek képesnek kell lennie a múlt-jelen közti folytonos 

nézőpontváltásra, valamint értenie kell az adott időszak mentalitástörténeti vonatkozásait is. 

George Duby szintén mentalitástörténeti nézőpontból vizsgálja a középkort például A nő a 

középkorban című munkájában. (Duby, 2000) 

Philippe Ariès munkássága is a mentalitástörténeti művek sorába illeszthető, mellyel a 

gyermekkor-történeti kutatások sorát és magát a tudományterületet is útnak indította.  

L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien regime (A gyermek és a családi élet az ancien 

regime korában) című művében például a középkori mentalitás vizsgálatából indul ki (Ariès, 

1960), mikor azt állítja, hogy a középkori ember nem rendelkezett egyértelmű 

gyerekkorfelfogással. (Pukánszky, 2001, 11-13.) 

Ezek után térjünk rá az Ariés munkásságát folytató, beteljesítő gyermekkor-történeti 

munkákra, melyek evolucionista szemlélettel tekintenek a gyermekkor történetére. 
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Neveléstörténeti relevanciájú elméletek 
 

Bidon és Closson Les enfants dans la Ombre cathedrale című munkájában kifejti, hogy 

a gyermekek hiányoznak a történelmi kutatásból. A kutatók szerint átmeneti, múlandó mivolta 

miatt ragadható meg nehezen a gyermekkor-fogalom. (Alexandre-Bidon és Closson, 1985, 

7.)25 Kezdetben volt Ariès – vallja Colin Heywood History of Childhood című munkájában a 

gyermekkortörténet szempontjából ugyanis valós kiindulási pontnak tekinthető Philippe Ariès 

munkássága (Heywood, 2001).  

Ő Gyermek, család, halál című26 művében többek közt a „Gyermekkor” felfedezéséről 

ír, melyet szerinte a 16. század végére – 17. század elejére tehetünk. Azt vallja, hogy 

gyermekkor-fogalom nem létezett a középkori világképben (Ariès, 1960, 1987). Ha ez 

valóban így van, akkor ennek a folyamatnak a festményeken is tükröződnie kell, emiatt 

választom ikonográfiai kutatásaim tárgyául a középkori és reneszánsz festményeket. Fontos 

azonban azt is megemlíteni, hogy Ariès felfogása erősen normatív, mivel a gyermekkel 

foglalkozó tudományok megállapításaihoz méri az optimálisnak tartott nevelési-fejlődési 

jellemzőket, valamint erőteljesen befolyásolja kora szemlélete (Szabolcs, 2004), így 

keressünk egy optimálisabb definíciót. 

Heywood szerint egy lehetséges definíció a gyermekkor tekintetében így hangzik: – 

elvont fogalom, egy adott életszakasz, mely az idő, szociális helyzet és az etnikai 

hovatartozástól függ, bármely társadalomban. A történészek vágya, hogy újrateremtsék a 

múltban élt gyermekek hétköznapi életének tapasztalatait. A gyermekkortörténet így nem 

más, mint a gyermekek szociális története. (Heywood, 2001) 

 

Számomra a gyermekkortörténet olyan tudományterületet jelöl, mely magában foglalja 

a gyermekekről vallott nézőpontokat, bemutatja a gyermekek életét és a gyermeknevelési 

szokások változását térben és időben. A gyermekkor-történeti vizsgálódások a 

gyermekszemléletre, azaz gyermekkép és gyermekfelfogás vizsgálatára vonatkoznak, mint 

adott társadalmi közegben létrejövő ideológiai képződmény (Pukánszky, 2005, 9-10.) 

                                                 
25 „A gyermek a történelem nagy hiányzója. Mégis ő a motorja a terhességben, a társadalom felnőttje a jövőben; 
de kikerülték a történészek. Nem hagyott lenyomatot a középkor történelmében az elkészült változat szerint. A 
gyermekkor az átváltozás ideje, rövid idő alatt hatalmas változás megy végbe. A régész ugyanakkor nem találta 
meg a létezésének nyomát. Csak az evolúció megállója a felnőttség felé, engedélyezve a jogát a létezésre: az  
életet anekdotákkal egészíti ki. A gyermekkor felnagyítás nélkül, túl keveset mond: ez az az időszak, amikor a az 
élet rövidségére, illanó mivoltára és múlandóságára leginkább felhívják a figyelmet….” (Alexandre-Bidon és 
Closson, ford. Endrődy, p. 7.) 
26 Philippe Ariès: L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. Paris, 1960. 
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A hetvenes évek végén a történészek nagy többsége egyet értett abban, hogy a 

gyermekkortörténet fejlődéstörténet, és a gyermeki természet, valamint a nevelés az idők 

során fejlődött. Ariès két fontosabb hipotézise (Ariès, 1960, 1987): 

1.A szülők a gyermeknevelés élvezetét, értelmét a 17. századtól kezdték felismerni. 

2. Az emberek a 17. századtól kezdve jöttek rá, hogy a gyermek Isten törékeny 

teremtése.  

A 19. században kialakuló új tudományterületek célja többek közt az volt, hogy a 

gyermeki lét sajátosságait megfigyeljék. Így a fejlődéslélektan és a szociológia is a gyermekre 

mint fejlesztendő egyénre tekintett (Szabolcs, 2004). Ezen elméletek szerint a gyermek a 

felnőtté válás során megtanulja a kívánatos normákat és beilleszkedik a társadalomba. Ebből 

is kitűnik, hogy ez normatív felfogást tükröz. Ariès felfogása is ezt a normatív szemléletet 

példázza, ő ugyanis saját fogalomkészletével és sajátos 20. századi szemléletmódjával mint 

kiindulási-viszonyítási pont közelíti meg a középkor gyermekképét. (Szabolcs, 2004) 

A diszkontinuitás másik jelentős elméletalkotó teoretikusa Lloyd DeMause. 1974-ben 

közzétett (The History of Childhood című) mélylélektani alapokra épített elmélete szerint a 

történelem korszakain átívelve egyre humánusabban bántak a szülők gyermekeikkel; a 

középkorban szerinte hiányzott az empátia, ezt a fogalmat a 19. század ismerte először 

(Pukánszky, 2001). DeMause azt vallja, hogy a 14-17. századi szülő-gyermek kapcsolatra az 

ambivalencia volt jellemző, és a nevelés egyik, ha nem is legfontosabb eszköze volt a verés. 

Mind Ariès, mind DeMause elméletét ma vitatják a kutatók, valószínűbb ugyanis egy 

differenciáltabb gyermekszemlélet (Pukánszky, 2001). 

 

 DeMause elméletét pszichohistóriaként szokás aposztrofálni, könyvének alcíme: a 

szülő-gyermek kapcsolat evolúciója mint a történelem egyik faktora. A szülő-

gyermekkapcsolat fázisait, fejlődését így osztotta fel: (Szabolcs, 1995; Pukánszky, 2001, 19.-

21.): 

1. Gyermekgyilkosság (az antikvitástól a 4. századig) 

2. Kitevés (4.- 13. század) 

3. Ambivalencia (14. -17. század)  

4. Intrúzió, birtokbavétel (18. század) 

5. Szocializáció (19-20. század közepéig)  

6. Támogatás, segítségnyújtás, empátia (a 20. század közepétől) 



 38 

Egy új tanulmányban 1990-ben DeMause módosította elméletét (Pukánszky, 2001, 

21.) és a disszertáció szempontjából releváns időszakot a 12.-16. század második feléig 

módosította.  

Az angol történész, Edward Shorter tézise, hogy a jó anyaság eszménye a modern 

időszak felfedezése, példaként pedig a szoptatós dajka intézményét hozza, azaz véleménye 

szerint a jó anya nem küldi szoptatós dajkához gyermekét (Shorter, 1976). Ezt a példát azért 

tartom különösen nehézkesnek, mert a szoptatós dajka intézménye segítette gyermekek 

millióit az életben maradáshoz, ugyanis az intézmény fennállásának időszakában tápszer híján 

sokszor ez volt az egyetlen lehetőség a gyermekek táplálására. Shorter művében egy átlag 

gyermek életét óhajtja rekonstruálni.  

 

Ariès, DeMause és Shorter, valamint számos követőjük téziseiben egy dolog közös – 

abban hittek, hogy az idők során a gyermekek iránti attitűd és bánásmód változott. Mindezek 

miatt ezt a szemléletmódot diszkontinuitás-elméletnek nevezzük.27  

Fontosnak tartom, hogy említést tegyünk Ariès hazánkban kevéssé ismert követőiről, 

mivel disszertációmban sokszor hivatkozom rájuk. Daniele Alexandre-Bidon, Monique 

Closson, Didier Lett szisztematikusan mutatja be a középkori gyermekek életét. Munkáik 

azért különlegesek, mert ők voltak az elsők, akik Ariès nyomán felvetették, hogy a középkort 

nem lehet csupán a festmények bemutatásával rekonstruálni, sokkal inkább árnyalható a kép, 

hogyha a miniatúrák vizsgálatára is vállalkozunk. Az általam feltárt műveik a 12.-17. századig 

vizsgálják a katedrálisok sötétjében felnövő generációk életét, hétköznapjait. Munkáik 

néprajzi, antropológiai jellegéből fakadóan a kor használati tárgyait, a gyermeknevelési tárgyi 

kultúrát igyekszenek feltárni. Bár műveik a diszkontikuitás-elmélet bázisán dolgoznak, 

kiemelt figyelmet szentelnek a hétköznapi tapasztalások rekonstrukciójának: a hazai 

irodalomban kevéssé ismert rendszerezett gyűjteményeikre képanyaguk miatt figyeltem fel. 

(A képanyaguk miatt tekintem gyűjteménynek, sokszor a szakmaiság mellett középkori 

képeskönyvnek is tekinthetőek.)  

Alexandre-Bidon és Monique Closson művének fő tézise, hogy „A gyermek a 

történelem hiányzó szereplője” (Alexandre-Bidon és Closson, 1985, 7.) Véleményük szerint 

téves az a feltételezés, hogy a gyermek nem hagyott lenyomatot a történelemben, ezért tartják 

                                                 
27 Szokás még a paradigma-képviselőjeként említeni Lawrence Stone nevét, aki az angol társadalmi viszonyok 

vizsgálatára vállalkozik, és nem csak a gyermekekre, hanem a családra is fókuszál. Fő műve: Lawrence Stone 

(1977): The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800, Weidenfeld & Nicolson, 
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kiemelt feladatnak a képek vizsgálatát és ezen keresztül életük bemutatását. Fő kritikai 

megállapítás művükkel kapcsolatban, hogy sok esetben csupán miniatúrákra támaszkodik, a 

képeken ábrázolt gyakorlatot tekintve egyeduralkodónak, hétköznapinak. Úgy gondolom, 

ezek a művek csupán adalékokat szolgáltathatnak, ám fontos adalékokat a gyermekkor 

történetéhez. Ők különösen francia miniatúrákra támaszkodnak, ezért talán túlzásnak tűnik a 

művekben fellelhető általánosító szemléletmód. Másik probléma, hogy a képelemzésekre 

nincs egységes metódus kidolgozva, sokszor nincs benne összehasonlítás sem 

művészettörténeti, sem ikonográfiai lencsével. Így ezek a művek megismerésre érdemesnek 

bizonyultak számomra, izgalmas megtermékenyítő gondolatokkal, ám az antropológus, 

néprajzi jellegű szemléletmódot nem érzem elegendőnek az adott időszak bemutatására, 

illetve nem tartom kellően alátámasztottnak, indokoltnak a határvonalak kijelölését sem. 

Ariès és DeMause diszkontinuitás–elmélete után fontos említést tenni a kontinuitás-

folytonosság elméletéről is, melyet Linda Pollock és Shulamith Shahar (Shahar, 2000) neve 

fémjelez. Linda Pollock (Pollock, 1983) naplók és emlékiratok tartalomelemzésével mutat rá, 

hogy a szülő-gyermek viszony örök. Pollock a szociobiológia alapjára helyezkedve vallja, 

hogy a gyermekek védtelenül jönnek létre, és a szülők segítségére szorulnak a társadalmi 

betagolódáshoz, a szülők pedig gyengéd érzelmeiket tudják felhasználni ennek elősegítésére 

(Szabolcs, 2003; Pukánszky, 2005). Shahar kutatásaira támaszkodva vallja, hogy vannak a 

szülő-gyermek viszonynak korokon átívelő, változatlan elemei.  

Linda Pollock a Forgotten Children: Parent-child relations from 1500-1900 című 

munkájában szisztematikusan angliai és észak-amerikai naplókat és emlékiratokat elemez, 

különösen odafigyelve a gyermeknevelési szokásokra (Pollock, 1983). Kimutatja, hogy az 

alsóbb néposztályok gyermeknevelési szokásai nem térnek el egy-egy adott időszakban 

jelentősen a felsőbb társadalmi osztályokétól. (Cunningham, 2005, 9.) 

Shulamith Shahar eloszlatta azt a tévhitet, hogy a magas gyermekhalandóság 

befolyásolná a szülők gyermekeik iránt érzett szeretetét, vagyis kevésbé szeretnék ezek a 

szülők a gyermekeiket, mint mi, a modern kor emberei. Művében kitér arra, hogy voltak 

különféle gyermeknevelési szokások, ám ezek némelyike ma is megtalálható a gyakorlatban. 

Kutatásai rámutattak, – melyeket második könyvében publikált – Shahar, Shulamith (Shahar, 

2000): Children in the Middle Ages, Gyermekek a középkorban címmel, Routledge, London 

és New York – hogy a gyermekek világa mélyen integrálódott a felnőttekébe (Shahar, 2000). 

Fontos lenne véleménye szerint, hogy ne nézzük a mai kor gyermekszemléletével a múltat. 
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Ahhoz, hogy kutatni tudjuk az adott időszakot, el kell fogadnunk az adott kor gyakorlatát, pl. 

orvosi gyakorlatait – vallja.  

Létezett gyermekkor-fogalom a középkorban is, de a gyermekek világa szorosan 

beágyazódott a felnőttekébe, nem különült el oly élesen, mint például a 19. században – jelzi a 

magyar kutató is. (Pukánszky, 2001). Véleményem szerint erre utal az is, hogy egy szobában 

éltek a középkori parasztcsaládok és később a városi polgárok is. Művelődéstörténeti tény, 

hogy a középkori ház első felében a kereskedő vagy kézműves műhelye állt, hátrébb pedig a 

családi élet színteréül szolgáló helyiség. Egy ilyen helyiségben lehet elképzelni a korabeli 

iskolákat is. (Endrődy-Nagy, 2010) 

 
7. ábra id. Pieter Breughel: Szamár az iskolában, 1556., toll és tus, Staatliche Múzeum, Berlin 
 

Ha mindezeket a nézeteket áttekintjük és megpróbálunk összefoglalóan a középkori 

gyermekképről beszélni, ambivalens jelzőt használhatunk: az elutasítás, távolítás mellett az 

elfogadás és kötődés elemei is megtalálhatóak, vallja Mészáros-Németh-Pukánszky 

könyvében (Mészáros és Németh és Pukánszky, 2004). Én ezt a kijelentést árnyalnám, mert 

nem beszélhetünk egységes gyermekképről, illetve gyermekképi idealizált elméletek szintjén 

talán igen, ám a gyermekfelfogás sokfélesége itt is megjelent, azaz hiába volt uralkodó a 

katolikus világnézet, nem lehetett egységes a gyermekszemlélet.  
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A gyermekkor mint konstrukció 
 

A fejlődést mint kulcsfogalmat használó gyermekkor-értelmezések ma már nem 

elegendőek ahhoz, hogy a gyermeki lét minden elemét, velejáróját megértsük (Szabolcs, 

2003). Újfajta nézőpontra van szükség, mely a hagyományos tudományossághoz kapcsolódó 

gyermekfogalmat lebontja, dekonstruálja, és a gyermekség interpretálása kapcsán egy olyan 

értelmezési keretet jelenít meg, mely a bevett, mindenki által elfogadott jellemzőktől 

eltávolodik. (Golnhofer és Szabolcs, 2005, 68-69.)28 Canella nézetei szerint a dekonstruálás 

annyit tesz, hogy a hagyományosan megállapodott nézeteinket a gyermekkorral kapcsolatosan 

le kell bontani és más összefüggésbe helyezni, hogy ezáltal új értelmezések szülessenek. 

(Golnhofer és Szabolcs, 2005) Canella elgondolása többek közt az, hogy a gyermekség 

különböző kulturális közegben mást és mást jelent, valamint hogy a felnőtt-gyermek 

különbség konstruált, a felnőtt, azaz hatalmi szerepben levő felől közelíti a különbségeket. Az 

individuális gyermekre koncentrálva nem rajzolódnak ki a gyermeki nemhez, osztályhoz, 

kultúrához tartozó tudásegyüttesek. (Golnhofer és Szabolcs, 2005, 71.)  Pukánszky is jelzi, 

hogy egy adott kor gyermekszemlélete csak az adott korszak történeti-filozófiai 

gondolkodásából kiindulva vizsgálható, minden más szemléletmód megtévesztő lenne 

(Pukánszky, 2005) Angol szociológusok egy csoportja ezért kezdte el a gyermekkort mint 

szociológiai fogalmat megvizsgálni. Azt vallják, hogy a gyermekkort a társadalom és kultúra 

részének, nem pedig azok előfutárának, a gyermekeket pedig a társadalom szereplőinek, és 

nem csupán arra törekvőknek kell tekinteni (James és Prout, 1997). 

A James, Prout, valamint Jenks által létrehozott paradigma három legfontosabb eleme,  

James és Prout alapján (James és Prout, 1997): 

 

1. A gyermekkor-fogalom társadalmilag-szociológiailag konstruált. A gyermek – 

gyermekkor-fogalom alatt minden társadalomban mást és mást értenek. Például a 

gyermekek éretlensége biológiai tény, de az éretlenség fogalma és annak 

értelmezése kultúránként különbözik. 

                                                 
28 Németh András jelzi, hogy a társadalmi valóság tárgytól és szubjektumtól függetlenül egy adott csoport 
konstrukciója, mely a csoport teljes konszenzusán alapul. (Németh, 2013) A témáról még bővebben lásd: Berger 
és Lukmann 1998-ban megjelent kötetét. Berger, P. L. és Luckmann, T. (1998): A valóság társadalmi felépítése. 
Tudásszociológiai értekezés. Jó Szöveg, Budapest. 
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2. A gyermekkor fogalma adott társadalmi közegben is különféle lehet, figyelembe 

véve a nemet, a társadalmi osztályt és az etnikumot. 

3. A gyermek aktív résztvevője és alakítója életének, és a környezete életét is 

befolyásolja.  

 

Alderson 2013-ban megjelent Childhoods Real and Imagined című munkájában kifejti, 

hogy a pozitivista szociológiai kutatások természettudományos kutatásokon alapulnak, nagy 

hatást gyakoroltak a gyermekkor-történeti munkákra. A gyermekkor-történeti interpretáció 

véleménye szerint többek közt a szociológiai konstrukcionalizmus, a fenomenológia, 

strukturalizmus, posztstrukturalizmus, posztmodernizmus talaján áll. A kutatók ezen komplex 

narratívák elemzése után visszautasítják az általános következtetések levonhatóságát. Sőt, 

szkeptikusak a tudományos igazság, valamint az általános igazságok létezésével kapcsolatban 

(Alderson, 2013). Kifejti, hogy ezek a folyamatok vezetnek el bennünket a különféle 

narratívák tudatos látásához és a diskurzushoz. A biológiai terminusok, mint például a halál, 

társadalmi konstrukciót jelentenek, így történeti kontextusba ágyazva a gyermekhalandóság is 

ilyen konstruált fogalomként jelenik meg. A társadalmi konstrukció véleménye szerint nem 

más, mint ahogy a kultúra formálja tapasztalatainkat, identitásunkat és kapcsolatainkat. 

(Alderson, 2013, 33.) 

 

Mindezen gondolatok rímelnek azzal a kijelentéssel, mely szerint a gyermekkorok 

térben és időben nagy változatosságot mutathatnak, tehát nem lehet egyetemes gyermekkorról 

beszélni (Szabolcs, 2004). Bár az idézett művek sokszor ellentmondani látszanak egymásnak, 

mindegyikük jelen van mai gondolkodásmódunkban (Szabolcs, 2004). Továbbhaladva a 

megállapítás mentén elmondhatjuk, hogy sokszor egy ember gondolkodásában is akár a fenti 

paradigmák összességének egy-egy eleme jelen van. Vajon miért fontos mindezeket 

végiggondolni, mielőtt a középkor tanulmányozásában elmélyedünk? Mindenekelőtt azért 

fontos, hogy tudjuk: megközelítésmódunk csak egy a lehetségesek közül, hiába igyekszünk a 

kérdést több oldalról megvizsgálni, nem adhatunk teljes képet a középkori gyermekképről. 

Nagyon fontos az is, hogy a gyermekeket ne a felnőttekhez viszonyítva vizsgáljuk, hanem - 

Harry Hendrick fogalmával élve – társadalmi „aktor”-okként (Hendrick, 2000; Golnhofer és 

Szabolcs, 2005). A gyermekek nem felnőttek, a gyermekkor-történeti konstrukciót pedig csak 

úgy tudjuk létrehozni, ha a kutatásban a gyermekek életét helyezzük reflektorfénybe, és nem 

hasonlítjuk össze a gyermekek életét a felnőttekével. Christiansen szerint a kép összeállítása 

csak úgy lehetséges, ha a szociális interakciót és az emberi kapcsolatokat az ő saját 
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kódrendszerükön keresztül értelmezzük (Christiansen és James, 2000). Ráadásul Hendrick 

rámutat arra, hogy a gyermekek kénytelenek életük értelmezését egy másik korosztályra bízni, 

így az objektivitás érzékeny kérdése ismét előkerül. (Golnhofer és Szabolcs, 2005, 43.) 

Szabolcs Éva jelzi, hogy a gyermekkor-fogalom konstrukció, a felnőtt konstruálja a 

gyermekkor-fogalmat. (Szabolcs, 2003). A kutatásokban igény és elvárás, hogy a gyermekek 

világát ne felnőtt-távolságtartással, felülnézetből vizsgáljuk. (Mészáros, 2010) 

 A posztmodern szemlélet szerint nem lehet egyetemes gyermekkorról, szemléletről 

beszélni, a sokféleség egyszerre van jelen gondolkodásunkban, a tudományos eredmények 

nem megkérdőjelezhetetlenek, a korábbiak helyett a plurális gyermekszemléletnek kell helyet 

adni a kutatói munkában is. Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva szavaival élve talán túlzás a 

gyermekkor haláláról beszélni, ám azt elmondhatjuk, hogy a televízió csökkentette a 

különbséget gyermek és felnőtt világa közt, a gyermek kompetens, döntésképes személlyé 

válik a tudás birtoklása által és ebben a szemléletmódban a gyermekség számos formája 

alkotható meg, melyek egymás mellett tudnak élni (Golnhofer és Szabolcs, 2005). Ez a fajta 

plurális szemlélet fontos mint kutatói attitűd a gyermekkor-történeti kutatásban. 

 

Marie Winn a normatív gyermekszemlélet híve, Winn vallotta, hogy: „Valamikor 

réges-régen, még a védettség korában, a felnőttek világának nyers tényeit tudatosan eltitkolták 

a gyerekek elől. A gyerekek és a felnőttek világát eddig elválasztó titkos ajtó zárja már 

fölpattant, de az ajtó nem egyszerűen kitárult, hanem időnként az az ember érzése, hogy az 

ajtót tokostul tépték ki.” (Winn, 1990., 83.) Postman a gyermekkor eltűnéséről értekezik 

(Postman, 1983), Buckingham, Vajda és Winn gyermekkor halála utáni állapotról (Winn, 

1990; Vajda, 1997; Buckingham, 2002), gyermekkor-nélküliségről, elveszett gyermekkorról. 

Postman a tömegkommunikáció megjelenéséhez köti a gyermekkor halálát, és kimutatja, 

hogy korábban a gyermeket a felnőttől az olvasás világában való belépés választotta el, 

azonban a televízió és tömegkommunikáció terjedésével ez a mesterséges elkülönülés 

megszűnt, hisz a tudás megszerzéséhez nem volt erre továbbá szükség, az információkat 

pusztán vizuális úton a televízión keresztül megszerezhették ettől kezdve a gyermekek. 

Postman azért is okolja a televíziót, mert a gyermekek gondolkodását nem fejleszti véleménye 

szerint. (Golnhofer és Szabolcs, 2005, 77.) A továbbiakban tárgyalt kommunikációelméleti 

alapok rávilágítanak, hogy a képek és mint ilyen képek sorozatából álló televízióban vetített 

filmek a felnőttek és gyermekek vizuális kultúrájára igenis hatnak, azaz vizuális 

gondolkodásukat, kultúrájukat a különféle készen kapott panelekkel orientálják, akár 

színesítik.  
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A középkori és reneszánsz gyermekkép konstrukciója 

 

Valóban sötét volt a középkor, mint, ahogy kutatók évtizedekig címkézték? Ne 

feledjük, hogy nem szabad a saját nézőpontunkból vizsgálni a középkor időszakát! Fontos azt 

is kiemelni, hogy térben és időben nem homogén, részleteiben változatos időszakban 

vizsgálódunk. (Szabolcs, 1995, 7.) A kortárs gyermekkor-történeti szakirodalom alapján álljon 

itt egy rövid összefoglaló arról, hogy milyen lehetett a gyermekek élete, pontosabban csak 

néhány jellemző vonását emelhetjük ki, hisz az egészet teljes valójában jelen disszertáció 

keretei közt nem tudjuk bemutatni. 

Ahhoz, hogy gyermekekről tárgyalhassunk, tudnunk kell, hogy a középkor és 

reneszánsz időszakában kiket tekintettek gyermeknek. Vegyük szemügyre Lulle bontását -

azért mert ezt a szemléletmódot fogom használni -, mely szerint az emberi élet 4 szakasza a 

puertitia29, adolestentia, iuventus, senectus. (Lulle, 1969) Ez a korszakolás a középkor idején 

közkedvelt és elterjedt volt, ezt mutatja Barthelemy d’Anglais ábrázolása is. (8. ábra)  

 
8. ábra Barthélemy l'Anglais, Le Livre des propriétés des choses, France (Anjou, Maine), XV. század 
 

                                                 
29 Shahar jelzi, hogy a puertitia szó etimológiailag a puer, fiú szóból származik, amiben a puritas, tisztaság szó 
gyökere található meg. A lány puella pedig, a szembogár azaz pupilla szóból eredeztethető, így mindkét esetben 
a tisztaság dominál. (Shahar, 2000, 16., Pukánszky, 2001, 63.) 
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Ez a fajta felosztás az év és az évszakok rendjéhez is kapcsolódik, azzal egyszerűen 

párhuzamba állítható. A Bodin Társaság tanulmánykötetében kimutatja, hogy már az ókor 

idején ismert a felosztás, azaz a gyermekkort 7 éves korig (infantia), aztán pupillaris aetas, 

vagy impubertas elnevezéssel illették a következő időszakot, majd a pubertas következett, 

mely 12-14 éves korig tartott a vélekedések szerint (Bodin, 1976, 9.) Így egy hatos felosztás 

jön létre, melyet szintén sokszor ábrázolnak. Pukánszky felhívja a figyelmet az adolescentia 

időszakával kapcsolatban, hogy szerzőnként eltér a korszak vége, például Batholomaeus 

Anglicus 21 éves korra teszi, Dante 25 éves korra, Sevillai Izidor pedig 28 éves korra a 

felnőttkorba való belépés idejét. (Pukánszky, 2001) Az időszakokat további kisebb 

időszakokra osztották. 

 
A földi lét átmenti időszaka talán leginkább gyermekkorban érzékelhető a középkori, 

reneszánsz ember számára a magas gyermekhalandóság és törékeny emberi lélek miatt. 

Mindenesetre tény, hogy a gyermekek szempontjából is a keresztény gondolkodással átitatott 

világkép jelenik meg elsődlegesen a gyermekekkel kapcsolatos gondolkodásban. Hiszen 

legfontosabb, hogy a törékeny lélek üdvözülését segítsék. Ezt bármi áron eléri a korszak 

embere, Imhof például leír olyan eseteket, mikor a halott csecsemőt rózsásra pofozgatva 

tulajdonképp halottan, de hitük szerint életre ébresztve megkeresztelték. (Imhof, 1992, 22-23.) 

Mindez azért fontos, mert így láthatjuk, hogy a korszak embere mennyire tartotta szem előtt a 

gyermek számára a legfontosabb ajándék, a túlvilági lét biztosítását az eredendő bűn 

mihamarabbi és feltétlen lemosásával.  

 

Fontos, hogy ne a saját fogalmaink szerint ítéljük meg a gyermekekkel kapcsolatos 

gondolkodást, hangsúlyozza munkájában Szabolcs Éva. (Szabolcs, 1995.) Erre a gondolatra 

Imhof ismertetett példáján kívül a szoptatás példáját is felhozhatjuk, hiszen a szoptatós dajka 

intézménye a mi 21. századi gondolkodásunkkal, ismerve a szoptatás és a korai testi kontaktus 

kötődésre gyakorolt hatásait, valamint a fejlődéslélektani kutatások eredményeit idegennek, 

bizarrnak tűnhet. Azonban a középkor tradícióiból, hagyományaiból kiindulva valószínűleg 

egy anya a legjobbat tette gyermekével, ha szoptatós dajkához adta abban az esetben, ha 

valamilyen okból ő nem tudta vagy akarta szoptatni. Ilyen eset lehetett, ha a családban az 

örököst kellett biztosítani. Imhof erre is hoz példát, a már említett leimbachi Välte-porta 

kapcsán (Imhof, 1992), mikor a több gyermek szülése biztosította, hogy egy legalább életben 

maradjon, és a vagyont továbbvigye.  
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A korábban ismertetett Ariés vagy De Mause-féle szemlélete a középkori 

gyermekképnek sok érvvel vitatható, hiszen a Shahar és Pollock által végzett elemző 

kutatások is ennek mind ellentmondani látszanak. Megvizsgálva a kortárs kutatók, 

teoretikusok munkáit kimutatható, hogy létezett gyermekkorfogalom, de más tartalommal, 

mint ma (Pukánszky, 2001, 61.), így téves lehet a mi nézőpontunkból egy-egy nevelési 

gyakorlatot önmagában kiragadni és elítélni. A gyerekekhez türelem és kedvesség kell, 

vallotta például Jean Gerson középkori tudós pedagógiai értekezésében, aki 

parasztgyermekként a párizsi egyetemen tanult. (Berthe és mtsai, 1966) Shahar kimutatja, 

hogy a középkori szerzők többségének felfogása szerint a gyermekekkel gyöngéden kell 

bánni, és nem szabad túlzottan fegyelmezni őket (Shahar, 2000). 

Shahar ezen túlmenően azt is kimutatja, hogy a középkori, reneszánsz korszak 

gondolkodása más, ösztönösebb, fatalisztikus, azaz baleset esetén úgy hiszi, hogy az Úr 

megvédi őket és a gyermekeket (Shahar, 2000; Pukánszky, 2001).  Elsődleges tehát a 

tisztaság, ártatlanság fogalmán túl a mindenen túlmutató, mindent legyőző hit gondolata. 
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A vizuálitásról és a performativitásról 
 
 

Ma erőteljesen vizuális világban élünk. Vajon milyen lehetett a reneszánsz a vizualitás 

szemszögéből? Színes volt? Szürke? Egy biztos, nem szabad a reneszánszot saját 

nézőpontunkból vizsgálni. A nyomtatás feltalálása előtt biztos, hogy a vizualitásnak más 

szerepe volt, mint utána. Amikor érveken gondolkozunk, hogy miért volt színes a középkor, 

vegyük számba a következőket: 

 

1. Gondoljunk először a freskókkal díszített templomfalakra vagy a vibráló, csillogó 

rózsaablakokra, az előkelőségek pompás brokát és bársony ruháira. Az alapvetően szóbeli 

kultúrákra jellemző módon az információhordozás különösen a fent már említett formákon 

nyilvánult meg. Freskók, madonnaportrék, oltárképek, vagy például a lángoló gótikus 

díszítések, épületek mindenki számára láthatóak, hozzáférhetőek voltak, bár a festékanyag 

olyan drága volt, mint a drágakő vagy az arany! (Endrődy-Nagy, 2010)  

 

2. Számos új színt tudtak ettől kezdve előállítani. Ekkor találtak rá ugyanis azokra a 

bíbortetvekre, melyekből kinyerve például Brueghel jellegzetes kárminvörösét állították elő. 

(Finlay, 2004) Mivel a vörös alapszín mind az aktív, mind a passzív színkeverés számára, a 

spanyolok által vezetett bíbortetű-kereskedelem különösen Németalföld, de később Itália 

számára is a paletta színesedését jelentette. A festékanyag azért vetekedett a drágakövek 

árával, mert szintetikus festék-előállítás még nem létezett. Bosch gazdag képisége ellenére 

sem tudta ezt az elementáris hatást elérni, hisz ő még nem juthatott hozzá nagy mennyiségben 

a bíbortetvek nedvéhez! 

 

3. Kress és Leuween Barthes-ot idézve kijelenti, hogy nagyjából 1600 előtt a vizuális 

világ volt domináns. (Kress és Leuween, 2010) Ha ezen a gondolaton továbblépünk, akkor 

érthetjük meg, hogy a vizualitásnak nagy szerepe volt a befogadó számára. Merlin Donald az 

emberi gondolkodásról írott művében kifejti, hogy az emberi kulturális termékek az 

alapvetően szóbeli kultúrákban a kevésbé szisztematikus formákban tárolódtak, mint a 

vallások, rituálék, szájhagyomány útján átadott irodalmi alkotások, fafaragványok vagy 
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énekek. Ide tartoznak mindazon kulturális eszközök, melyek a tartós külsővé tett emlékezetet 

szabályokkal és elérési utakkal támogatják. (Donald, 2001, 273.) 30 

  

4. Jeleket hordoztak a ruhák, ékszerek, díszítés, illetve az embereket körülvevő világ. 

(Huizinga, 1979, 268-270.) Emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy az írásbeliség a 

hatékony írásrendszerek feltalálása után is jóval még mindig a mitikus gondolkodás és a 

narratív készségek, valamint a különféle performatív tartalmak alárendeltje maradt, és a külső 

tároló rendszerek építésében elsajátított készségek az uralkodó osztály privilágiumának 

számítottak. (Donald, 2001, 300.)  

A színek viselésének elemzését például Huizinga a ruházat vizsgálatával teszi meg. 

Egy párizsi szabó pénztárkönyveinek vizsgálatával rámutat, hogy az ünnepi ruhák esetén a 

vörös uralkodik, ezt a fehér követi, hétköznapi viseletnél pedig a szürke, fekete és lila 

gyakori. A kék és zöld erős szimbolikája miatt valamivel ritkább, hisz ezek a szerelem színei. 

Csupán a barna és sárga nem jellemző a korszak viseletére. (Huizinga, 1979) Mindebből 

látható, hogy színeket és használatuk gyakoriságát elemezve rajzolhatunk pontosabb palettát a 

színek használatával kapcsolatban. Mivel az alfabetizmus a nyomtatás elterjedése előtt 

elenyésző, a képeknek is kiemelt szerep jutott, ha jelbe akartak valamit sűríteni. Például a 

céhek is így jelezték összetartozásuk, egy-egy mester cégért helyezett műhelye ajtaja fölé. 

Sok jel vette körül a középkori embert, és tudta értelmezni, megtanulta olvasni.  

 

5. Különösen Amerika felfedezése után a vásári forgatagok sokszínűsége is izgalmas 

lehetett. Gondoljunk a sokféle új, korábban ismeretlen fűszer, zöldség és gyógynövények 

színére, mint a kukorica vagy a színes burgonyafajták. (Érdekes, hogy ezek éppen a javarészt 

a korábban nem annyira népszerű sárga-barna földszínek.) Braudel jelzi, hogy a város ebben 

az időszakban a heti vagy napi piacokból táplálkozik, a velencei Rialtót kiemelve említi, hogy 

a kereskedők asztalai szinte roskadoznak a gyümölcsök, főzelékfélék és vadhúsok alatt. 

Távolabb halat is árusítanak. A Szent Márk tér is árusoktól teli, minden negyedben 

hemzsegnek az árusok a saját főterükön rendezett piacokon. Ezekre a piacokra kertészek és 

hajósok hada szállítja áruját. (Braudel, 2004) A Braudel leírásában szereplő párizsi Les Halles 

nagycsarnokot vagy a korábban említett velencei Rialtót színek és illatok nélkül nehezen 

képzelhetjük el, elég, ha a juhsajtra vagy a halfélékre gondolunk. 

                                                 
30 „Ennek az óriási külsővé tett kultúrának a termékei fokozatosan egyre több ember számára váltak elérhetővé, 
akiket csak az korlátoz, hogy mennyire képesek lemásolni (megérteni) ezeket.” (Donald, 2001, 273.) 
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6. Itt kell szót ejteni az ünnepekről is. Míg a hivatalos ünnepek a hierarchikus viszonyokat 

jól szemléltetik, addig a nem hivatalos karneválok mindenki számára egyformán hozzáférést 

jelentenek az emberi kapcsolatokhoz, legalább egy időre felvillantják az egyenlőséget, 

felrúgva a konvencionális illemszabályokat. (Németh, 2010B) 31Bahtyin említi, hogy a 

karnevál, a népünnepély a korszak vidám eseményei közé tartozott, (Bahtyin, 1998) melynek 

sokszínűsége nem lehet kérdés, ha megemlítjük Burckhardt leírását, mely szerint bár a 

középkori egyházi felvonulások maskaráiról sok esetben a gúnyos megjegyzésektől tartva 

lemondtak, a körmeneteknél még élnek a középkori díszes hagyományok. (Burckhardt, 1978) 

Burckhardt említi azt is, hogy az ünnepségek virágzó kora Firenzéből, a XV. századból indul, 

melyet nagy művészi felkészülés előzött meg, és nagy figyelem övezett. (Burckhardt, 1978) A 

bahtyini terminológiában a vásár is a karnevál egy formája. (Bahtyin, 1998, 91.) Most álljon 

itt példaként egy a Nürnbergi Shrovetide (Húshagyó keddi) karnevált ábrázoló miniatúra a 

Kerry Stokes Gyűjteményből, melyen a különféle táncoló alakok színes maskarákat viselnek. 

Az ábrázolást Mainon és Zika gyűjteményéből kölcsönöztem. (Zika, 2013)  

 
9. ábra Ismeretlen művész: A hentesek tánca, bi-folio a Schembart könyvből, a XVI. Század közepéről, 
Nürnberg, Városi Könyvtár, Nor. K. 444, fol.I. , részlet32 

                                                 
31 Donald kifejti, hogy a zömében szóbeli kultúrában a közös kollektív tudás a performativitás folyamataiban 
érhető tetten.  A közös tanulási folyamat például a karneválokon ismerhető fel. (Donald, 2001) 
32 A karnevált 1449-től 1539-ig hatvanötször rendezték meg minden év Húshagyó keddjén, Schembartlauf 
néven. (Zika, 2013, 70.) 



 50 

 

7. Németh András a modern európai individualitás kialakulását elemző munkájában jelzi, 

hogy a szent és profán dolgok közti határvonal megszűnésének jó példája a templomokban 

zajló élet, hisz a templomokban a koldusok, szerencsejátékosok ugyanúgy jelenvoltak, mint 

az órákat adó tanítók, nem is beszélve a papokról, akik sokszor a napi életvitelt, mint alvás, 

főzés, evés is a templomban bonyolították. Nagy ünnepek idején a hívek is ettek, ittak, 

táncoltak a templom falai közt. (Németh, 2004) Mindezeket a tevékenységeket színek nélkül 

elképzelni lehetetlen, hisz a különböző társadalmi rangú emberek ruházata – ahogy erre 

Burckhardt vagy Huizinga többször utal, mind színhasználatban, mind anyagában jelentősen 

eltért egymástól. (Burckhardt, 1978; Huizinga, 1979) 

 

Feltételezem, hogy a középkori emberek értették a festmények szimbólumvilágát 

ugyanúgy, ahogy mi értjük manapság a képek, filmek vagy televízióműsorok információit. 

Azért feltételezem ezt, mert a keresztény szimbólumrendszer átszőtte életüket, - ahogy a 

reneszánsz legjelesebb kutatói, Burckhardt és Huizinga jelzik - tisztában voltak a szentek 

legendáival (Burckhardt, 1978, Huizinga, 1979), épp annyira, mint amennyire mi a 

politikusok vagy színészek életét ismerjük. Egy nyelvet beszélt a festő és a néző, azaz alkotó 

és befogadó. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot jobban megértsük, valamint azért, mert a vizuális 

kommunikáció a kommunikációelmélet részdiszciplínája, szükséges egy csak látszólagos 

kitérőt tenni a kommunikációelmélet alapfogalmainak megismeréséhez. Ez után a színelmélet 

és a képelmélet világába érkezünk, hogy fokozatosan közelítsünk a képelemzési metódusok 

felé. A képelméleti fejezet kiegészíti fenti érvelésem, mely szerint a középkori világ is 

ugyanolyan színes lehetett, mint a mai élet, különösen az új festékek piacra kerülése után. 
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A vizuális kommunikációról 
 

Dolgozatom kiindulópontja Gadamer többször idézett munkája nyomán, hogy a 

képeket nem pusztán látjuk, hanem olvassuk. (Gadamer, 2004) Rose metodológiai áttekintő 

munkájában felhívja a kutatók figyelmét, hogy a vizuális kommunikáció kutatásának három 

alapfeltétele, hogy a képeket komolyan kell venni, minden esetben gondolkozni kell a 

társadalmi kontextusról és a hatásokról, valamint, hogy a saját látásmódunk korlátait is 

figyelembe kell venni. (Rose, 2014, 16-17.) 

A vizuális kommunikációval foglalkozó kutatók a vizuális kutatás három szintjének a 

következőket tekintik (Rose, 2014, 19.): 

a) létrehozás – elemzés (előzmények) 

b) termék – elemzés (a munka, a mű, a termék) 

c) hatás – elemzés (fogadtatás, befogadás) 

Tekintsük át a három fázist részletesebben! Rose az áttekintéshez a következő ábrát 

használja (Rose, 2014, 21.):  

 

10. ábra Rose ábrája a vizuális kommunikáció kutatásának szintjeiről (Rose, 2014, 21.) 
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Ebben jelzi, hogy az előzmények fázisában a képnek magának a megismerése és a 

minél teljesebb háttérinformációk, a keletkezés előfeltételeinek feltárása a cél, a munka 

fázisában vizuális effektek, kompozíció feltárása után a jelentések feltárása történik, hiszen 

minden kép többjelentésű. A hatás-elemzésénél a bemutatás, cirkuláció, átadás, bemutatott 

hozzáállás terjesztése, más képekkel, szövegekkel való kapcsolata, interpretációja, kinek, 

hogyan és miért szól az adott kép és ennek kérdésköre tisztázódik. (Rose, 2014) 

 

Disszertációmban a termék elemzése történik. Külön feladat lenne a hatás, fogadtatás 

elemzése, melyre jelen dolgozat keretei közt a terjedelmi korlátok miatt nem tudok 

vállalkozni.  

 

Az elemzéseket a vizuális kommunikációban és vizuális szemiotikai kutatásokban 

erőteljesen jelenlevő abduktív logikával kívánom végezni, hiszen örvendetes, hogy az 

induktív-deduktív dichotómiát újabban szokás kiegészíteni az ún. abdukció fogalmával, mely 

a logika, intuíció és filozófia (történet) metszetében jött létre Peirce terminológiájában 

(Sántha, 2011), feladata pedig nem más, mint a kutatót az új ismeretek ábrázolásához 

hozzásegíteni metodológiai és logikai szinten is. (Sántha, 2011, 39.) Az új 

társadalomtudományi kutatási paradigma alapjait elfogadva elmondható, hogy a bonyolult 

logikával feltárt jelenség megoldása megnyugtató, és elfogadható a kutató és kutatott 

emocionális egymásra hatása. Ezáltal a paradigma magjává az intuíció válik, mely fontos a 

vélekedések, feltételezéseken alapuló következtetések szempontjából. Sántha ezt úgy 

fogalmazza meg, hogy a felfedezéssel együtt járó öröm része a kutatói gondolkodásnak. 

(Sántha, 2011, 42.) Mivel a kutatásban csak az tárható fel mélyen, amit a kutató észlel, a 

múltbeli események rekonstrukciója is tulajdonképpen abdukció, hisz feltételezéseken alapul. 

Véleményem szerint abdukció esetén mindig vissza kell tudnunk lépni és ellenőrizni a 

rekonstruált folyamatot, ebben segíthet minket eredményeink triangulációja. Jelen 

disszertáció keretei közt Moriarty terminológiáját felhasználva kijelenthető, hogy ezt a fajta 

abduktív logikát kívánom alkalmazni, hiszen a termék elemzésekor felhalmozom a 

megfigyeléseket, jellegzetességeket, körülményeket társítok hozzá, majd létrejön a 

megfeleltetés és végül a konklúzió. (Moriarty, 2010) 
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A kommunikációelméletről 

 

Ahhoz, hogy bizonyos jelenségeket kommunikációnak tekintsünk, bizonyos 

feltételeknek meg kell felelniük. Tekintsük át most röviden, melyek lehetnek ezek a feltételek. 

Terestyéni Grice-ra támaszkodva az alábbi feltételeket jelöli meg: (A) A kommunikáció egy 

állapotváltozás szándékos előidézését feltételezi. (B) Csak olyan cselekvés tekinthető 

kommunikációnak, amely információ átvitelére alkalmas. (C) A fent nevezett szándék nyíltan, 

a  befogadó számára átláthatóan történik. (D) Fontos, hogy az információ azáltal jusson el a 

befogadóhoz - és ne más okból – hogy az felismerte a közlő szándékát. (Terestyéni, 2006, 42-

45.) Számos definíciót összegezve, mely a kommunikáció mibenlétét vizsgálja, Róka Jolán 

kijelenti, hogy „kommunikáció akkor jön létre, ha a kommunikáló felek úgy kombinálják, 

manipulálják a szimbólumokat, hogy azok üzenetet (jelentést) közvetítsenek egymás számára. 

Tehát a kommunikáció bipoláris rendszert, kommunikátort és befogadót feltételez, 

természetére nézve szimbolikus és szándékos.”  (Róka, 2002, 9. ) 

A kommunikációkutatásban két fő irányzat van jelen, az egyik a kommunikációt 

üzenetátadásnak tekinti, és a kódolás-dekódolás mibenlétére fókuszál, kiegészítve a 

hatékonyság és pontosság kérésével, a csatorna és kommunikáció médiájának használatával, 

folyamatnak tekintve a kommunikációt, ezért folyamatiskolaként szokás emlegetni, a másik 

iskola pedig a kommunikációt jelentések kialakulásaként és cseréjeként értelmezi, azt 

vizsgálva, hogyan hatnak szemantikailag a befogadóra az üzenetek és/vagy a szövegek. Ez az 

irányzat a szemiotikai iskola, mivel a jeltudomány terminológiáját használja.33 (Róka, 2002, 

12.) 34 A szemiotikai iskola kiemeli, hogy a társadalmi interakció során válunk a kultúra vagy 

társadalom tagjává. A szemiotikusok számára az üzenet egy jelképződmény, (Róka, 2002) s 

mint ilyen számomra ez a definíció releváns, hisz ezeket a jelképződményeket célom 

megfejteni, olvasatot létrehozni. Fontosnak tartom már itt kiemelni, hogy az olvasat 

létrehozása kultúránként, társadalmi csoportonként, térben és időben távoli befogadónként 

más és más. Ez eredményezi a kommunikációs zavar jelenségét. (Róka, 2002) 

A kommunikáció általános modelljét elsőként Shannon és Weaver alkották meg az 

1940-es években, de én most két későbbi, egyszerű modellt választok a kommunikáció 

folyamatának bemutatásául. A Watson és Hill-féle modell a kommunikációt mint egy 

körkörös folyamatot mutatja be. (Kress-Leeuwen, 2006, 68-72.) A Watson és Hill-féle 

                                                 
33 A fejezet későbbi részében a szemiotika terminológiáját röviden bemutatom. 
34 A folyamatiskola elsősorban a pszichológia és szociológia keretén belül folyó kommunikációs vizsgálatok 
esetén alkalmazott, a szemiotikai pedig a nyelvészeti és esztétikai indíttatású kutatásoknál. Itt a középpontban a 
kommunikáció produktuma áll. (Róka, 2002, 12.) Jelen dolgozat ez utóbbit igyekszik hasznosítani.  
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folyamat tanulmányozható olyan alkalmakkor, mint például mikor Hugo van der Goes 

meglátogatta azt az eseményt, ahol az ő oltárképét állították ki Firenzében. Ekkor számos 

visszajelzést kapott a munkájával és stílusával kapcsolatosan.  

 
11. ábra Watson-Hill kommunikációs modellje (McQuail, 2000) 

 

Relevánsnak és kiváló összefoglaló, áttekintő ábrának tartom a Sándor Zsuzsa által 

átdolgozott Gebner-féle modellt. (Sándor, 2003) 

 
12. ábra Gebner Sándor Zsuzsa által átdolgozott kommunikációs modellje, A társadalmi keretekben zajló 
vizuális kommunikáció kapcsolatrendszere (Sándor, 2003, 9.) 
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Sándor Zsuzsa az ábrán a vizuális kommunikációt kapcsolatrendszerébe ágyazva 

elemzi, sokszoros kontextus függőségben írva le azt. Kimutatja, hogy az alkotó gondolkodása 

az alkotási folyamat hatására is formálódik. A befogadási folyamat befolyásolja a befogadót, 

valamint üzenetértelmezése a felkészültség és egyéniség sajátos keverékében valósul meg. 

Sándor fontosnak tartja kiemelni, hogy a vizuális kommunikáció nem elválasztható a 

kulturális-társadalmi kontextustól, annak viszonylatában értelmezhető. (Sándor, 2003) 

 

A kommunikáció típusa irányultságát tekintve egy- vagy kétirányú lehet, - ez utóbbi 

esetén a résztvevők szerepet cserélhetnek, visszajelezhetnek, közvetett, vagy közvetlen, attól 

függően, hogy a hallgatónak van-e lehetősége visszajelezni. (Raátz, 1999, 10.; Fercsik és 

Raátz, 2006, 19-20.) Ezt a gondolatot egészítem ki azzal, hogy a hallgató a festmények és 

egyéb vizuális alkotások esetén értelemszerűen befogadó.  

A kommunikációs folyamatban nyelvi és nem nyelvi jelek közölhetőek. Nyelvi jelek az 

írás és a beszéd. A nem nyelvi jelek összetevőkre nem bontható analóg jelek, melyek 

kiegészítik, szabályozzák, helyettesítik, illetve segítik az értelmezést a közlés folyamatában. 

A nem nyelvi jelek segítik a kapcsolattartást, ugyanúgy, mint a kapcsolat felvételét vagy 

lezárását, irányítják a kommunikáció menetét. Funkcióik: A) Tájékoztatás a résztvevőkről. B) 

Kommunikációs folyamat irányítása. C) Beszélt szöveg tagolása. (Fercsik és Raátz, 2006, 90-

91.) A nem nyelvi jelek felosztása: A) környezeti kódok, B) az emberhez köthető kódok: 

vokális, gesztus, mimika, testtartás, térköz, emblémák, kronémika, melyek közül a vokális és 

a kronémika a képen nem jelenik meg. (Fercsik és Raátz, 2006) Erre a nyelvi jelentést 

kiegészítő, minősítő, módosító szerepre utalva a jelek, jelzések ezen ítpusát nevezik sokan 

metakommunikációnak, hiszen itt a verbális kommunikáció nem verbális szintjén való 

átértelmezéséről van szó. (Trestyéni, 2006, 67.) Íly módon a metakommunikáció a non-

verbális kommunikációnál több. A fent felsorolt nem nyelvi jelek a vokális kódon és 

kromémikán kívül a képeken leolvashatóak, dekódolhatóak. Ugyanakkor, ha elfogadom azt a 

tételt, mely szerint az írás vizuális úton megvalósuló kommunikáció (Raátz, 1999, 29.), ehhez 

hasonlatosan megállapíthatom azt is, hogy a kép is vizuális úton megvalósuló kommunikáció. 

 

Mindezek miatt fontosnak tartom, hogy a későbbiekben a Panofsky-féle ikonográfiai 

elemzést kiegészítsük, és különös figyelmet fordítsunk a non-verbális kommunikációra és 

tágabban értelmezve a nem nyelvi jelekre általában. Nézzük például Jan van Eyck festményét, 

a Férfi vörös turbánban címűt! 
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13. ábra Jan van Eyck: Férfi vörös turbánban, 1433, Oil on wood, 25,5 x 19 cm, National Gallery, London 
 

A Férfi vörös turbánban című kép egy nagy innovációt tartalmaz: ez az első kép, ahol 

ez a típusú tekintet látható, a festményen ábrázolt alak kontaktust szeretne teremteni a 

nézővel, direkt szemkontaktust (Kress-Leuven, 2006). A festményen szereplő alak elfordulva 

a nézőtől, éles tekintettel visszanéz, egy kis szkepticizmussal a szemében. Sokan találgatták, 

hogy kit ábrázol a kép, de valószínű, hogy ez van Eyck önarcképe. Ikonográfiai lencsén át 

tekintve a képre, észre kell venni a vörös, szinte lángoló turbánt a fején, ami a tűz szimbóluma 

lehet; ez esetben a jelentés a művész dinamizmusára, energiájára és gondolati lángolására, 

gondolkodásbeli gazdagságára utalhat. Az jut eszünkbe, ha rátekintünk a képre, hogy ez az 

ember egy zseni. Egy szép mondatot is beleírt a keretbe latinul: „A legtöbb, amire képes 

vagyok!”– ez van Eyck üzenete. 

Alapvető különbség van azok közt a képek közt, amelyeken a szereplők egyenesen a 

néző tekintetét keresik, és amelyek esetén nem ilyen közvetlen a kapcsolat a befogadó és 

alkotó közt. (Kress és Leuween, 2010, 117.) Az előző esetben a művész visszacsatolást 

szeretne kapni munkájáról. Ebben az esetben lehetetlen nem elfogadni, befogadni az ábrázolt 

személy tekintetét. Ha ezt a képet, a képen lévő férfi tekintetét a középkori ember 

nézőpontjából próbáljuk befogadni, sokkhatás alá kerülhetünk. Mindenképp valamit 

mondanunk kell, kell, hogy legyen valami érzésünk ezzel az alkotással kapcsolatban. Most 

tekintsük át röviden, hogy milyen hatásokat válthat ki egy kép a nézőből.  
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McQuail kommunikációelméleti kutatásai során az alábbi befogadási lehetőségeket 

sorolja fel, melyekre disszertációmban és kutatásaim során támaszkodni kívánok. (McQuail, 

2000, 66.) 

• ablak az eseményekre, vagy tapasztalatokra 

• tükör (társadalmi események és a világ eseményei) 

• szűrő vagy kapuőr 

• jeltovábbító, vezető, irányító vagy értelmező 

• fórum vagy katedra az információk megosztására és a közönség felé elképzelések 

továbbítására 

• válaszokat megfogalmazó beszélő egyes kérdések tekintetében egy látszólagos 

interaktív úton 

Feltételezem, hogy ezek a funkciók érvényesek a középkori-reneszánsz festményekre 

vonatkoztatva is. Ezen feltételezésem alátámasztja, hogy az Eyck nyomán kibontakozó XV. –

XVII. századi flamand festészet különös hangsúlyt fektet a képalkotás analógiájaként 

értelmezhető reflexióként a tükör, nyitott ablak illetve kép szimbólumok képi ábrázolására. 

(Chastel, 1984, 217.) 

1. A festmény tud ablak lenni: események, tapasztalások tekintetében, mert 

képessé tesz minket arra, hogy lássuk, mi megy végbe, anélkül, hogy erről 

másokkal kommunikálnánk, vagy jelen lennénk az adott eseményen, vagy 

résztvevőként élnénk meg a tapasztalatot. (Gondoljunk például Brueghel 

Parasztlakodalom c. festményére, melyen úgy érezzük, mintha magunk is 

részesei lennénk, vagy akár a Goes-féle Pontiniari oltárra (5. ábra), mely esetén 

úgy érezzük, mintha benne lennénk az eseményekben, a kép sarkából 

figyelnénk a történéseket.) 

2. A festmény lehet reflexió, tükörkép egy esemény vagy tapasztalás tekintetében 

(inverz, valós tükörkép vagy torzítás) – elég, ha a történelmi tárgyú képekre 

gondolunk, azokra, ahol valamely kritikát fogalmaz meg például az alkotó 

3. Szűrő is lehet, mivel a sajátján kívüli véleményeket kizárja – sőt, ha 

belegondolunk abba, hogy a művész kiválaszthatja a témát, vagy ha egy 

donátor, patrónus rendeli, pl. valamely előkelőség, akkor nem tud választani, 
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hanem megrendelésre dolgozik, akkor megint csak egy szűréssel, 

szelektivitással állunk szemben. 

4. A festő maga mindenképpen jeltovábbító, értelmező szerepben van, így a kép 

értelmezett valóságot ad számunkra (pl. a 18. ábrán látható Brueghel 

Gyermekjátékok – nem tudjuk, milyenek voltak a játékok, de tudjuk, hogy a 

művész hogy látta, hogy értelmezte őket) 

5. Azt, hogy miként lehet egy festmény katedra, fórum bizonyos nézetek 

megosztására leginkább azzal szemléltethetjük, hogy nem véletlen, hogy a 

gyorsan előállítható metszetek, tehát a fametszet, rézmetszet, majd a nyomtatás 

fejlődésével, egyre gyakoribbá, egyre elérhetőbbé és érthetőbbé kívánták tenni 

az alkotók az egyházról alkotott véleményüket. Itt gondoljunk arra, hogy ezek 

a műalkotások könnyűszerrel váltak sokszorosíthatóvá és ezáltal a nézetek 

egyszerűbben terjeszthetővé. Nem véletlen, hogy a két időszak kéz a kézben 

jár.  

6. Egyes kérdések tekintetében, amilyen például a gyermekhalandóság kérdése, 

átvitt, szimbolikus értelemben juthatunk információkhoz, az érzések 

interpretált, szublimált változatához, például a későbbiekben bemutatott 

miniatúrák esetén. 

 

Eyck Vörös turbános című képére visszautalva bármelyik fajta szemléletmód 

elfogadható; feltételezhető, hogy a művész a gondolatai visszatükrözésére használja ezt a 

képet, hiszen erre utal a fent idézett képaláírás is. A tükör pedig Van Eyck művészetének 

jelképe is lehet Végh értelmezésében, hiszen Eycknél nyilvánvaló, hogy úgy akarja visszaadni 

a világot, ahogyan ő látja. (Végh, 1992, 5.) 



 59 

A szemiotikáról 

 

Ferdinand de Saussure után a képek tudományáról mint jeltudományról beszélhetünk, 

és ezek a jelek vezethetnek el minket egy pontosabb történeti folyamathoz. Az észlelhető 

jelenségeket, melyek körülvesznek bennünket, észleljük és felhasználjuk, értelmezzük, így 

alakítjuk őket információvá (Horányi, 2006). Véleményem szerint ez a jelenség folyamatos, 

tehát agyunk képes arra, hogy megállás nélkül hasznosítsa, értelmezze a látottakat, legyen az 

egy tárgy, dolog, embertárs vagy akár egy konkrét fotó, festmény. Az így felvett 

információkat, értelmezett jelenségeket, képsorokat elraktározzuk, később elő tudjuk hívni, 

összekapcsolni egy másik kép, dolog látványának értelmezésével. Horányi szerint a fizikai 

jelenségek értelmezéséhez korábbi ismeretre van szükségünk (Horányi, 2006). Emiatt 

kétséges, hogy ugyanazt a jelenséget, látott dolgot és képet ugyanúgy értelmezzük. Hogy 

lehetséges mégis bizonyos fogódzókat felállítani? Hogyhogy léteznek mégis olyan üzenetek, 

melyeket agyunk ugyanúgy értelmez? A felmerült kérdések megválaszolásában lehet 

segítségünkre a szemiotika, más néven általános jeltudomány.  

Peirce meghatározásában kijelenti, hogy a valóság az ő értelmezésében csakis jeleken 

keresztül történő ábrázolás révén ismerhető meg. Ezt a jelölő tevékenységet legjobban a jel, 

értelmező és tárgy hármas modelljével lehet leírni. Peirce értelmezésében tehát a jeleknek 

kulcsszerepe van abban, ahogyan a dolgokat megismerjük, gondolkodunk és beszélünk róluk. 

A jelkapcsolat-típusok jellegének leírásához egy triádot vezet be az ikon-index-szimbólum 

fogalmi körével, melyet a következő táblázattal tudunk összefoglalni. (Moriarty, 2010, 87-

89.)  

 

 A kapcsolat jellege Példa 

Ikonokus Mimetikus hasonlóságon 

alapul vagyis „úgy néz ki” 

Fénykép, portré 

Indexikus Valaminek a létét jelzi A tűzre utaló füst,  

egy betegség tünete 

Szimbolikus A „helyettesítő funkció” 

megegyezésen alapul 

Egy ország zászlaja,  

egy csapat kabalája 

2. Táblázat A jelkapcsolatok Peirce által megkülönböztetett három típusa, (Moriarty, 2010, 89.) 
 

 Peirce gondolkodása számomra azért releváns, mert nála a gondolkodás elsődleges 

modellje a vizuális kommunikáció. A szemiológus Barthes és Hall, a kultúra-kutatás 
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teoretikusa bevezeti a konnotáció és denotáció fogalmát, mely a vizuális kommunikációban is 

értelmezhető.35(Moriarty, 2010) 

 

A kommunikáció során a jelentés olyan mértékben jön létre, amennyire az üzenetek 

vevőiként képesek vagyunk megérteni a kódot. A szemiotika tehát a jelek és kódok 

tudománya, a jeleké, melyeket üzenetek létrehozásakor, értelmezésekor használunk, valamint 

kódoké, melyek a jelek használatát szabályozzák (Moriarty, 2010, 85.)  Dolgozatomban a 

kódokat és jeleket a Moriarty-féle értelemben kívánom használni. 

 

A fotó (legyen álló-vagy mozgókép), a miniatúra és a festmény vizuális jelenségek.36 

Ezeket nevezi Horányi vizuális észlelési kódnak. A látás kutatásában dominánssá kezd válni 

az a nézet, amely szerint a folyamat aktív és adaptív, a látórendszer szűri ki a változó 

ingerfolyamatból a tárgyak állandó szubsztanciáit, melyek lehetővé teszik azonosításukat. 

(Koltai, 2008, 9.) 37 Az észlelt vizuális jelenséget valamilyen átvitellel kódolják. Ez az ún. 

transzmissziós kód (Horányi, 2006) A festmények esetén az alkotó kódolja üzenetét, és az ő 

munkája jelenti az átvitelt. A fotó megjelenése után az átviteli rendszer egyértelműen fizikai 

eszközöket jelent. (Itt kell utalni arra, hogy a természeti népek a mai napig tartanak a 

fotózástól, mert azt hiszik a fotózáskor az ember lelkét elrabolják.[Koltai, 2008]) Az átvitel 

során a kép értelmet nyer. A következő fázis az ikonikus kód szintje (észlelési integráció) – 

egy tárolt képet hasonlítunk össze a felismert képpel, emellett az értelmezésben részt vesz a 

tárgyi szimbolizmusok kódja (ruha, hajviselet, jelvények, tárgyak, stb.), a proxemikus kód 

(szereplők téri távolsága, viszonya) és a kinezikus kód (kéz, fej, kar mozgása, 

metakommunikáció). Erre a szintre épül az ún. ikonografikus kód, mely már szimbolikus 

jelenségként képes reprezentálni. A végső értelmezésben segítő kód az írott vagy szövegkód.  

 

Szöveg megjelenhet a kép részeként vagy aláírásként, címként, de mindenképpen 

kölcsönhatásban áll magával a képpel. (Horányi, 2006) Véleményem szerint ugyanezeket a 

kódokat más-más tartalommal, de ugyanígy megtalálhatjuk a festményeknél. Fontos még 

                                                 
35 A denotáció a jelből értelmezett elsődleges jelentés, a konnotáció pedig a hívott jelentés, melyet a tárgy 
szubjektív szinten jelképez. (Moriarty, 2010) 
36 A látás folyamatáról jelen dolgozat keretei közt nem tudunk tárgyalni, de érdemes megismerni a folyamatát a 
következő művek felhasználásával: Hámori József (2005): Az emberi agy asszimetriái, Dialóg – Campus, 
Budapest-Pécs; Kovács Gyula – Vidnyánszky Zoltán (2002): Vision. Látás, kép és percepció, C3, Budapest; 
Sekuler, B. – Blake, R. (2000): Észlelés, Osiris, Budapest 
37 Dolgozatomban nem célom a látás kultúrtörténetének bemutatása. Aki a témában kíván elmélyedni Koltai 
Magdolna (2008): Képmutogatók 2., Magyar Fotográfusok Háza, Budapest című könyvében bővebb 
információkat talál a témáról. 
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megemlíteni az ún. szelektív kódokat, melyek poszt, vagyis utókódok, segítenek az értelmezés 

végső szintjében, például eldönthetjük, hogy egy kép az esztétikai normáinknak megfelel-e, 

giccs vagy sem. A szelektív kódok az alábbiak lehetnek: ideológia, világnézet, esztétikum, 

pszichológia. Érdekes tulajdonság, hogy az esztétikai normákat az utókódok milyen 

mértékben befolyásolják.  

 

Már Szent Ágoston is tisztában volt vele, hogy a jel egy másik dolog képét hívja elő, 

és emellett érzékszerveinkre is hatást gyakorol. (Thomas és Sears, 2002, 16.) Kress és 

Leuween felhívja rá a figyelmet, hogy a képek nem minden esetben függnek a velük együtt 

megjelenő szövegtől, például címtől, sőt, a függés erős túlzásnak tűnik. Fontosnak tartja, hogy 

a képeket önmagukban is értelmezni tudjuk. Elképzelhető, hogy a szöveg kiterjeszti a kép 

jelentését, de az is, hogy a kép a szövegét. (Kress és Leuween, 2010, 18.) Fontos megemlíteni, 

hogy az írás is képekből alakult ki. Így nem mondhatjuk, hogy egyik a másik felett állna.  

Asmann szerint az elvontság a betűírás sajátja, funkciója repetitív, a viszonylag kevés betűből, 

mely a nem képírások jellemzője, gazdag költészet bontakozhat ki. A japán képeken alapuló 

szótagírásnál például a képet követő következő szótagtól függ az adott kandzsi jelentése, tehát 

a két kép egymás mellettisége adja ki az összetett jelentést. A betűírás ezzel szemben a 

„szóbeliség hű edénye”, ugyanakkor az elvontság is a sajátja, hisz „a nyelv alfabetikus 

szétdarabolása felhasítja a szemantikai és fonetikai egységeket, ami lehetővé teszi az elemek 

újraszervezését” (Asmann, 2013, 254.). Érdemes azon is elgondolkozni, hogy a szöveg 

kiegészíti a képet sokszor olyan esetekben, mikor nem gondoljuk, nézőpont kérdése, hogy 

értelmezzük például a keresztutakat, hisz a jelenkori képregényhez is lehet hasonlítani.  

A jelenkorban hajlamosak vagyunk a szemiotikát és a vizuális kommunikáció 

kifejezést is önmagában kisajátítani, és csupán a design, tipográfia kontextusában értelmezni, 

azonban a művészet egészére vonatkoztatva kell értelmezni ezeket a fogalmakat. (Kress és 

Leuween, 30.) A propaganda célú reklámok világában el kell fogadnunk azt a tézist, hogy a 

vizualitás önmagában érzelmeket vált ki belőlünk, és agyunk jelekként értelmezi a 

propagandisztikus posztereket ugyanúgy, mint az érett reneszánsz oltárképeit, csupán 

értelmezésük kíván másfajta felkészültséget.  

A szemiotika alaptézise tehát, hogy minden látott alkotás vizuális konstrukció 

eredménye. A vizuális konstrukció üzenetekből áll. Az üzenetek jelekből épülnek fel. Ilyen 

szempontból fontos megemlíteni a képi fordulat terminológiáját, mellyel a következő 

fejezetben foglalkozom. 



 62 

A képi fordulat: ( Mitchell, 2008)  
 

Rorty szerint a filozófia témái korszakonként változnak, folyamatban van egy új 

paradigmaváltás: míg a középkorban és az ókorban inkább a dolgok vizsgálatával 

foglalkoztak, addig a 17.-19. századik az elképzelések, a 20. század pedig a szavak 

vizsgálatára koncentrált. (Rorty, 1967) A 21. században a képek felé fordul a kutatók 

figyelme. Aggódunk azon, hogy megvédjük a beszédet a vizualitással szemben! Ez a képi 

fordulat legbiztosabb jele - véleménye szerint. A képi fordulattal kapcsolatos teóriákat az 

alábbi ábrán szemléltetem Mitchell (Mitchell, 2008) munkája alapján. 

 
14. ábra A képi fordulat 

 

A filozófiai jellegű kutatásban diszkomfortérzés vesz rajtunk erőt, ha a képek 

elemzéséről gondolkodunk: mindezt annak köszönhetjük, hogy nem tudjuk megfogalmazni, 

hogy hatnak a képek, mi a kapcsolatuk a nyelvvel, hogyan hatnak a nézőre, hogy kell 

megérteni az ábrázolt jelentést, mi a kapcsolatuk a történelemmel, összességében hogy mit 

kell tenni velük. A következő fejezetekben arra teszek kísérletet, hogy bemutassak néhány 

olyan módszert, amely a képek kutatásbeli használatát teszi lehetővé, ezáltal elősegítve, hogy 

ne csak illusztráció legyen a neveléstörténeti munkákban, hanem önálló elemzés tárgya 

lehessen.  

Mitchell szerint, ha valóban végbemegy a képi fordulat, akkor a művészettörténet a 

középpontban fogja találni magát, és más diszciplínáknak tud majd segíteni az értelmezésben. 

(Mitchell, 2008) Mindahhoz azonban, hogy a művészettörténet és elsősorban az ikonográfia 

ezt a célt elérje, nem elég a nyugati festészet tanulmányozása, hanem a keletié is szükséges, 
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illetve szükség van interdiszciplináris kritikára, melyet úgy tudunk létrehozni, ha annak az 

adott tudományterületnek, szubdiszciplínának törekvéseit, paradigmáit ismerjük, amelyben a 

képelemzési módszereket alkalmazni óhajtjuk. 

 

Baudrillard Simulacres et simulation című művében kifejti, hogy a kép tisztán önmaga 

látszata, a realitás nem lehetséges többé a kép megalkotása után, mert ahogy képpé, úgy 

illúzióvá is válik valami, a realitás már csak képeken a miénk. (Baudrillard, 1981) Rose 

Visual Methodologies című munkájában jelzi, hogy nem lehetséges többé a valós és nem 

valós közt dönteni. (Rose, 2014) Talán ezt a gondolatot elemezve megérthetjük, hogy mi 

okozza azt a fajta diszkomfortérzést, amelyről már korábban említést tettem, ugyanis ha a kép 

csak a realitás illúziója, akkor kellően elbizonytalanít, hogy mi a realitás. Erre a 

bizonytalanságra az irodalomban és a történelemben is találunk példákat. 

 

A Septuaguintában az eidolum jelentése: ködkép, fantom, belső kép, mely illékony, 

más törzsek kultikus képeire vonatkozik, azaz a sok istent testesítik meg és válnak ezáltal 

bálvánnyá, hamis vallássá (Belting, 2003) „Ezért szeretteim, meneküljetek a 

bálványimádástól!” – írja Pál apostol a korinthosziakhoz írt 1. levelében. (1Kor 10,14) A 

képrombolás (ikonoklazmus) teóriájánál nem véletlen, hogy a képeket a hamis hatalommal 

azonosították, és ez az elv legitimálta az ikonoklazmust, azaz a képek szétzúzását. Belting 

vallja, hogy a vizualitás ma erőt jelent, régóta félünk attól, hogy a kép pusztító erejű és 

hatalma van. Ma egy furcsa képimádat (idolátria) korszakát éljük, hisz minden pillanatban 

lehetőségünk van a képek megalkotására, ugyanakkor nem bízunk abban, hogy a képek 

visszaadják a valóságot, ezért készítünk sokszor sorozatokat. A Mitchell-féle képi fordulat 

teóriája egyúttal látomás is, egy olyan világról is szól, melyet teljesen uralnak a képek. A mai 

idolátria ikonoklazmussá változik, mert elutasítjuk, hogy a képek többek maguknál, csupán 

élvezzük őket, leromboljuk hatalmukat azáltal, hogy annyit képzünk belőlük. A képek 

információt hordoznak; azáltal, hogy annyit képzünk belőlük, a tény és a közvetítése, 

leképzése azonos időben történik. Így a mai világban jelentéktelenné válik, eltűnik a 

dokumentáló jellege. Deduktívan ebből az állításból viszont következik, hogy a korábbi 

évszázadok során, mikor a képek leképzése átvivő berendezés híján ritkaságnak számított, 

egy-egy eseményt felnagyított, jelentőségét megnövelte. A fényképezőgép megjelenésekor 

pedig szintén különlegesnek számított. Sőt, sokan a méretei és a villanás erőssége, 

különlegessége miatt féltek is tőle. Érdekes, hogy bármelyik logikai úton elindulva arra a 

következtetésre jutunk, hogy az emberek mindig is féltek és félnek ma is a képek hatalmától. 
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Hát akkor, hogy ne félnénk mi, kutatók a vizsgálatainkba való bevonásuktól? Belting szerint 

ahhoz, hogy ezen vizsgálatokba bevonhassuk, először egy képtörténetre van szükségünk, 

melyben azt értelmezzük, hogy mikor mit jelentett a kép: a művészettörténet halála után ez 

lenne az, ami előrevinné a tudományt. Amíg nincs egységes terminológia a képekkel 

kapcsolatosan, addig nem fogunk egységes definíciókhoz jutni. Jelenleg ugyanis azonos 

módon beszélünk különböző, különböző módon azonos képekről (Belting, 2003, 13.) 

 

Fontos lenne, hogy kialakítsunk egy olyan terminológiát, mely a képeket segít 

szöveggé formázni, azaz megérteni, értelmezni. 
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Színelmélet 
 

Az ikonográfiai elemzések elvégzéséhez nélkülözhetetlen a színelmélet néhány 

alapvető fogalmának tisztázása, melyet Goethe Színtana (Goethe, 1983), Király Sándor 

színtani jegyzete (Király, 1994), Steiner színelméleti munkája (Steiner, 1994) és Nagy József 

színtani összefoglalója (Nagy, 2010) segítségével teszek meg. (Forráskritikaként feltétlenül 

meg kell említeni, hogy Király szakmai szempontból kiváló jegyzete még marxista ideológiai 

alapon vizsgálja az egyes korszakok színhasználatát, így a reneszánszról írott fejezete – 

egyoldalúsága miatt - önmagában nem használható.) 

 

Király Goethe művét alapvető fontosságúnak titulálja. Goethe műve szubjektív 

színrendszert tartalmaz, de a színek lélektani és esztétikai rendszerezéséhez tudományos 

alapot biztosít, így például a hideg-meleg színek viszonylatában (Király, 1994, 76-77.). 

Saunders és Brakel Goethe és Newton itt nem említett színtani rendszere nyomán felhívja a 

figyelmet a különböző álláspontokra e korai színtani munkák megítélését illetően. Néhányan 

romantikus spekulátornak, néhányan tudatos kódolónak, mások színtani tudományos 

kutatónak tekintik Goethet. (Saunders és Brakel, 2002) A dolgozat szempontjából ezek az 

információk, lehetséges álláspontok mind relevánsak, és nem szabad megfeledkeznünk arról a 

korábban ismertetett álláspontról, hogy a középkori és reneszánsz ember hogyan viszonyult a 

színekhez, mennyire tudatosan használta érzelmi állapota, társadalmi rangja, vagy egyéb 

szimbolikus jelentés kifejezésére.  

 

Goethe színrendszere három fő és három mellékszínt különböztet meg (Goethe, 1983), 

alapszínek a sárga, kék, vörös, és kiegészítő színek az ibolyakék, narancsszín és a zöld. 

Harmóniát az egymástól 180 fokra levő színek együttes jelenléte teremt, ezt más szóval 

totalitásnak nevezi. Jelzi, hogy a szem mindig totalitást kíván. (Goethe, 1983, 35.) Az 

egymáshoz a színkörön közel eső színek együttes látványa jellegtelen, a távolabb esők 

együttes jelenléte karakterisztikus látványt ad.      
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15. ábra A színkörről 
 
 

A fizika szempontjából a szín a fény egyik tulajdonsága, minősége. (Nagy, 2010, 26.) 

A fiziológia számára egy vagy több fénysugár által okozott inger az agyban színérzetet 

eredményez, mely szerint semleges és tarka színeket különböztetünk meg. Semleges színek a 

fekete, fehér és szürke, tarka ezek ellentéte, azaz vörös, sárga, kér, zöld, narancs és lila. 

 

 A színkeverés a három alapszínből valósítható meg, az additív, azaz összeadó, más 

néven aktív a színes fények összekeverése, a szubsztraktív, kivonó, vagy más néven passzív, 

pedig a színes anyagok, folyadékok, pigmentek keverése. (Király, 1994) A festészetben 

szubsztraktív keverésről van szó, így ezt mutatom be a dolgozatban. A szubsztraktív 

színkeverés esetén a fehér fényből hullámhossztartományokat, színeket vonunk ki, éppúgy 

mintha színes fóliákat raknánk egymásra. (Nagy, 2010, 49.) A három alapszín keveréke 

mindig kivonja, elnyeli egymás színét, így fekete lesz, valamint két alapszín keveréke mindig 

sötétebb másodlagos színt eredményez. Két színből mindig egy harmadik jön létre. (A 

másodlagos színek két főszín keverékéből jönnek létre: narancs, zöld, lila). Komplementer 

párok vegyítése pedig szürkét eredményez. (Király, 1994, 39-40.) 
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16. ábra Aktív színkeverés (RGB) 
17. ábra Passzív színkeverés (CMYK) 

 

A színek vizuális értékét tekintve a dolgozat szempontjából releváns alábbi fogalmakat 

érdemes megemlíteni: tónus (elsődleges színjelleg meghatározása), árnyalat (sötétebb vagy 

világosabb), intenzitás (színek erőssége), kolorit (harmónia és diszharmónia), telítettség 

(színtisztaság). (Király, 1994, Nagy, 2010) Ezen fogalmak ismerete a képek értelmezéséhez 

elengedhetetlen. 

 

A pszichológia világnézetünk, szubjektív látásmódunk alapjaiként az objektíven 

látottakat egyéni módon érzékeli és értékeli. (Nagy, 2010) Lélektanilag a fekete-fehér 

színvilág fárasztóbb a szemnek, hisz úgy vagyunk felépítve, hogy a világ körülöttünk színes, 

ezért több zavart okoz, ha sokáig nem jut szemünk színingerhez. Nagy elemzésében kiemeli, 

hogy a környezet sivár, feszült lenne tarka színek nélkül. (Nagy, 2010)   

 

Huizinga kiemeli, hogy a korra jellemző színízlés feltárásához statisztikai 

vizsgálatokra lenne szükség, de a legpontosabb adatokat a ruhák díszítése adja, hisz annál a 

legspontánabb a színezés. (Huizinga, 1979, 268-269.) Ez számunkra a jelentések 

figyelembevételével lehet fontos. Huizinga kiemeli, hogy a színek kombinálásánál nem 

ismertek tiltást, ám a színeknek idővel jelentése lett, így ha valaki szeretőként például a 

hűséges szerelem jelképeként ismert kéket viseli, gúnynak teszi ki magát. (Huizinga, 1979, 

270.) Fontos a színek szimbolikus jelentését itt is kiemelni, mellyel tisztában voltak. 
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Most tekintsük át az Új testamentum és az egyházi kánonrend alapján, hogy a 

keresztény egyház a középkorban és azóta is mely színhez milyen jelentést társít. (Huizinga, 

1979, Király, 1994, 59., Körber és mtsai, 1994) 

 

Szín Jelentés 

Fehér Ártatlanság, tisztaság, halandóság, győzelem, 

tökéletesség, isteni fény 

Vörös Szentlélek, felebaráti szeretet, mártíromság, 

Krisztus vére, emberáldozat = örökmécses, 

tűz, mennyei ragyogás, melegség, szeretet, 

vértanúk, hatalom, fejedelmi, pokol 

Kék Atyaisten, remény, isteni dolgok iránti 

szeretet, bizonyosság, kegyesség, Szűz Mária, 

béke, tisztaság, keresztény büszkeség, isteni 

alkotás szeretete, ég, levegő, víz, igazság, 

hűség, hűtlenség, bolondok színe 

Sárga, arany Fiúisten, zsidók, erő, dicsőség, Isteni fény, 

örökkévalóság, hitvallók, glória, menny 

kapuja, megvetés, bűnözők, epe, irigység, 

ellenségeskedés 

Bíbor és lila Áldozat, állhatatosság, bűnbánat, főpapi 

méltóság, előkelőség, Krisztus mint a világ 

ura, passió, Krisztus vére 

Zöld Isten színe, hit, remény, halhatatlanság, 

szentek ruhája, kereszt, tavasz, feltámadás, 

Paradicsom, ördög, démonok, pokol, szerelmi 

szenvedély 

Fekete Halál, hallgatás, gyász, szomorúság, 

világmegvetés, alázat, díszruhák színe 

Szürke Feltámadás, a teremtés isteni tényének, az 

érzékinek és a halál homályának keveréke, 

szomorúság színe 

Barna Föld, alázat, szegénység, szomorúság színe 

3. Táblázat A színek jelentése a középkor és reneszánsz idején 
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Bár Goethe századokkal később írta le művét, tudjuk, hogy Leonardo már a reneszánsz 

időszakában összefoglalta a színekről felhalmozódott tudását. Ő volt az első, aki a fehér és 

fekete szín értelmezésére vállalkozott, ezzel kibővítve az antik színfelfogást, valamint 

kimondta, hogy az alap tarka színek (kék, sárga, zöld, oroszlánsárga-okker, szederszín-

morello és vörös) végtelenségig keverhetők (Király, 1994, 66-67.) Mindemellett pontosan 

lefektette a vonal és színperspektíva alapjait, valamint a fény-árnyék jelenségek térbeli 

elrendeződésének elméleti vonatkozásait, a plaszticitás és kiemelés hatásait (chiaruscuro). Ezt 

a módszert többen is alkalmazták a reneszánsz idején, pl. Fra Angelico vagy Veneziano. 

(Király, 1994) 

A középkori és reneszánsz művészetben az alkotók nem használnak tiszta, azaz 

keveretlen színeket, és sokszor árnyékokat sem, így a színek élénk, erős, lokálisan, azaz a 

festmény egy-egy részletében kiemelkedően jelentkeznek. (Nagy, 2010) Különösen 

jellegzetes a miniatúrák esetén a lokális színek használata. Ez számunkra azért jelentős, mert a 

fenti táblázatban jelölt szimbolikus értelem így nagyobb jelentőséget kap.  

Fontos azt is kiemelnünk, hogy minden alkotó egy mestertől tanult, és tanulmányai 

során elsajátította a kompozíció vagy optimális színkeverés szabályait. Ezt művében mind 

Goethe, mind Steiner említi, Goethe a művészekkel folytatott beszélgetésekre hivatkozva. 

(Goethe, 1983, Steiner, 1994) Az alkotási folyamat során a művész sok esetben tudatában van 

a befogadókra gyakorolt optimális hatás technikáinak.  

Ez a színelméleti összefoglalás a neveléstörténeti kutatók számára azért érdekes, mert: 

 

1. A festők tisztában voltak a színek egymásra hatásával, tudták, hogy állíthatnak elő 

harmonikus érzést. A legtöbben annak is tudatában voltak, hogy a színek hogyan hatnak a 

befogadókra.  

2. Amerika felfedezése után már elő tudtak állítani szinte bármilyen színt (Finlay, 

2004), melyeket korábban nem tudtak, hisz a vörös alapszín csak korlátozottan, drágán volt 

hozzáférhető. 

3. A keresztény dogmák és festészeti tanulmányaik alapján a művészek elsajátították a 

színek és a szentek attribútumainak elfogadott, közismert jelentését, így a befogadókat AHA-

élményekhez juttatták, segítettek a vizuális olvasásban.  

4. Az elmélyült ikonográfiai munka során a színek segíthetnek az adott alkotási 

helyszín és időszak (datálás) során is minket. Ha munkánkban korszakhatárokat keresünk, 

akkor a felhasznált színek segítségünkre sietnek.  
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Képelmélet 
 

A színek és formák képeket alkotnak, és a képek, festmények elemzése a 

neveléstörténeti kutatás része lehet.  

A megértést akarni kell Kulcsár-Szabó (Kulcsár Szabó, 2005) szerint, hiszen a félreértés 

magától előáll, így a „Klartext”- vagy más szóval nyomolvasásra kell hagyatkoznunk. Meg 

kell tanulnunk olvasni azt, ami sensus literalis ott áll (Kulcsár-Szabó, 2005, 9.). A történész 

munkája áthidalni a réseket a fennmaradt tárgyi reprezentációk (pl. festmények) közt, és 

jelentést adni nekik. Néha ezek a dokumentumok csak atomnyiak, és az a feladat, hogy ebből 

a történész létrehozza a többé vagy kevésbé koherens történelmi folyamatot. (Peim, 2005) A 

hermeneutikai kör fogalmáról érdemes megjegyezni, hogy az interpretáció nem tűnhet el az 

időbeli távolság miatt (Kulcsár-Szabó, 2005, 31.). Mindebből látszik tehát, hogy akár egy 

festmény is jelenthet fontos utalást egy történelmi eseményre. Ennek analógiáján a 

neveléstörténeti kutatásnak is eleme a képek jelentésének értelmezése. Ferdinand de Saussure 

után a képek tudományáról mint jeltudományról beszélhetünk, és ezek a jelek vezethetnek el 

minket egy pontosabb pedagógiatörténeti folyamathoz. 

 

Belting szerint a kép több mint észlelés, így a képeken keresztül értjük meg a világot. 

(Belting, 2003) A képek szerinte artefaktumok, képi műalkotások, közvetítők, de mindezek 

miatt csak a „Hogyan?”-nal együtt értelmezhetőek, azaz a kérdés az, hogyan közvetítenek.   

A vizuális percepció és a képzelet ereje eltérő az egyes közösségekben: vannak olyan 

társadalmak, ahol a vizuális kifejezés, pl. a test díszítése dominál, gondoljunk csak az afrikai 

társadalmakra. (Sztompka, 2009)  

 

A képek tartalmát, értelmét hermeneutikai módszerekkel lehet feltárni, de az 

értelmezéshez fogódzókra van szükségünk. Ahhoz, hogy neveléstörténetileg releváns 

gyermekszemléleti vonatkozásokat vonhassunk le konzekvenciaként, fontosnak tartom 

áttekinteni, hogyan tudunk a neveléstudományi kutatásban egy kép felé közelíteni. Sokan 

támasztják alá azt a nézetet, hogy a képeket olvasni kell, melyhez dekódolás szükséges. 

Thomka szerint a legnagyobb kihívást a képek narratív jellegének értelmezése jelenti 

(Thomka, 1998), hisz a szöveg esetén is ez a legnehezebb, elképzelhető a képet kép 

szövegként értelmezni, és ez a gondolat szervesen kapcsolható a képek olvasói 

szemléletmódjához. Gadamer (Épületek és képek olvasása című 1994-ben megjelent 

munkája) nyomán Thomka egyenesen azt állítja, hogy a képeket betűzgetjük, míg meg nem 
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tanuljuk őket elolvasni (Thomka, 1998, 161.). Ez tulajdonképpen elvezet minket a 

képhermeneutika fogalmához. Tovább folytatva a gondolatot felmerül a kérdés, hogy akkor a 

kép tulajdonképp egy nyelv? Egy olyan nyelv, melyet meg kell tanulnunk megérteni, a maga 

„nyelvtani” kifejezésbeli szabályaival, és mi is tudjuk használni egy idő után? Gadamer 

egyébként elkülönít ikonográfiai és hermeneutikailag érvényes olvasásfogalmakat és állítja, 

hogy a kép túlmegy a tapasztalatilag adotton (Kulcsár-Szabó, 2005, 207.) 

 

A festményeknél nekünk kell a saját szemünkkel a premier plan érzését átélnünk, vagy 

eltávolodnunk és messzebbről szemlélnünk az egész eseménysorozatot. Valószínű, hogy a 

festmény azért is lehet hatásos, mert ha akarom, az összes részletét egyszerre láthatom, míg a 

televíziós adásnál értelemszerűen folyamatában látom az eseménysort. A festmény tehát ilyen 

értelemben jobban támaszkodik a képzelet erejére, más jellegű feladatot ró az agyra, de talán 

emiatt sokkolóbban hathat, ha minden részletét alaposan megvizsgáljuk. Véleményem szerint 

a festmény mint a középkori médium, jelentős hatással bírt az emberek életére, hisz „élő 

televízióként” mutatta be egy-egy probléma, táj, esemény reflexióját; a középkori-reneszánsz 

ember pedig értette a szimbólumokkal átszőtt műalkotásokat. (Endrődy-Nagy, 2011a) S. Nagy 

Katalin kimutatja, hogy a képzőművészeti alkotás, legyen szó bármilyen formáról a 

barlangrajztól a freskón át a grafikáig médium, mely információkat, jelenségeket közvetít. (S. 

Nagy, 2013) S hogy miért tekintem élő televíziónak, arra álljon itt magyarázatul, hogy a 

festmény sűríti mondanivalóját, történetet ábrázol, jelentésátvitel történik segítségével. 

 

Arasse szerint egy mű értelmezése a kidolgozás és a jelentésátvitel vizuális 

struktúráinak megfejtésén, feltörésén múlik. Arasse ebben az értelemben „figuratív 

szövetnek” is nevezi ezt a folyamatot, hisz elképzelése szerint a festmények úgy állnak össze, 

mint a kelme, azaz több irányból is szövik őket, több síkban, alulról és felülről is. (Arasse, 

2013., 9.) 

 

A képek értelmezéséhez szükségünk van arra, hogy a képekre mint kódokra 

tekintsünk, a dekódoláshoz pedig különféle médiaelméleti alternatívákhoz tudunk fordulni. 

De milyen jogon tekinthetjük a képeket kódoknak? Egyáltalán mit kódolnak? Kódolják az 

alkotó gondolatait, a társadalmi viszonyokat, ún. korszellemet, időt és teret egyaránt. A 

reneszánsz alkotók esetén a már rendelkezésre álló festékek, pigmentek korlátozhatták a 

színvilágot, a technikai felkészültségnek pedig az szabhatott határt, hogy milyen művészeket 

ismertek, kinek a műhelyében tanultak.  
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Sztompka állítja, hogy a fénykép ablak a világra. (Sztompka, 2009) Ezt a gondolatot 

azzal kell kiegészíteni az analógia mentén, hogy a festmény is az. A fénykép esetén első 

pillanatban azt mondhatjuk, hogy objektívebb a valósággal való kapcsolat, de ez csak első 

pillanatban tűnhet így, hiszen a fényképek manipulációs technikájával, ennek lehetőségével 

számos munka foglalkozik. A mai mobiltelefonok nyújtotta, bárki számára pillanatok alatt 

elérhető fényképező funkció miatt minden másodpercben készíthetünk fényképet. Számos 

manipulációs-korrekciós szoftver pillanatok alatt képes a piros szemet eltüntetni, az üres 

szobába virágokat varázsolni, vagy a figurákat körbevágva teljesen más környezetbe helyezni. 

Ezek után megkérdőjelezhető, hogy vajon a fotó tényleg ablak-e a világra, vagy inkább az 

alkotó gondolataiba enged bepillantást, arra nyíló ablak csupán.  

 

A festmény mint ablak problematikát megvizsgálva elmondható, hogy a korszellem, 

idő, tér és vallási-gondolati-spirituális világképet mint hátteret mindenképp bemutatja, hisz 

már a témaválasztásával jelzi, hogy az adott korszakban és térben milyen tartalommal lehetett 

alkotni. Nézzük meg például a két hasonló témájú középkori festményt, mely bármilyen 

furcsa is, mind a keleti, mind a nyugati világban izgalmat keltett.   

 

 
18. ábra Gyermekjátékok, 1560, olaj, Kunsthistorisches Museum, Bécs 
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A Gyermekjátékok című kép valószínűleg egy sorozat első darabjának készült, melyben 

a festő az emberi élet szakaszait akarta ábrázolni, s ez lett volna az Ifjúság (Lukácsy, 1981).  

Az 1559-60-ban készült alkotás hasonlóan a Flamand közmondásokhoz, leltárba vesz 

bizonyos cselekvéseket. Míg az előbbi tablószerűen közel 100 közmondást ábrázol, addig 

ezen a képen 84 különféle – főként a korábban már említett utánzásra épülő – gyermeki 

foglalatosságot láthatunk. Brueghel korában mind a humanisták, mind a művészek kedvelt 

témája volt az ilyen típusú leltár – sorozatkészítés. A festők szívesen ábrázolták például ily 

módon a szenteket, a főbűnöket, az évszakokat vagy az emberi élet szakaszait (Kass és  

Lukácsy, 1985). A képen igen jól látszanak a gyermeki életszakasz születéstől házasságig 

terjedő időszak tevékenységei, a gyermeknevelés és asszonyi teendők megismerése, vagy a 

férfiak harci tornája. Egyértelműen felismerhető, hogy mindezek a tevékenységek elsősorban 

a felnőtt cselekvések utánzására épülnek. Mint ismeretes, ebben a korban a háznépet a 

különböző nemek és életkorok keveredése jellemezte, fiúk és lányok, férfiak és asszonyok 

együtt végeztek minden tevékenységet, s mivel nem volt intim szférája senkinek, a 

gyermekek láthattak mindent, és részt vehettek az összes eseményben. (Németh és Pukánszky, 

2004) (A szakirodalomban alaposan feldolgozott tény, hogy manapság is az óvodáskorú 

kisgyermekek az otthon látott eseményeket utánzással dolgozzák fel.) 

 

Brueghel több mit 250 gyermeket ábrázol. Ilyen részletességű kortörténeti 

dokumentum a gyermekek tevékenységeiről sem leírásban, sem más képen nem maradt ránk. 

Brueghelhez hasonlóan egyébként Marten von Cleve is (Endrei és Zolnay, 1986) azonos 

címmel örökítette meg kora gyermekjátékait, de ez sem kidolgozottságában, sem részleteiben 

nem olyan alapos, mint a Brueghel-kép. Mindezek miatt a kép értékelhető lehet számunkra 

pedagógia-problématörténeti aspektusból is. Itt nem csupán játékok ábrázolását látjuk, hanem 

például a testedzés korabeli módjait is megismerhetjük, olyanokat is, mint a máig fennmaradt 

golyózás vagy bigézés. A képen jól elkülöníthetőek az utánzásra épülő tevékenységek, pl. 

keresztelő, esküvői menet, lovagi torna és a hagyományos gyerekjátékok, mint a babázás, 

csigázás, szélmalom, szappanbuborék-fújás (Orme, 2003). Az ekkoriban űzött sportok is jól 

megfigyelhetők: malaclovaglás, torna, úszás, birkózás, fáramászás. A játékok közül sokat 

megtalálunk egy 16. század eleji flamand kalendárium miniatúráin is, így a kerepelés, 

lepkefogás, nyilazás, bigézés, állatkínzás, vesszőlovaglás, tekézés, golyózás, karikázás, 

szánkózás, kötélhúzás, hógolyózás ugyanúgy szerepel itt, mint Brueghel képein. 
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19. ábra Song dinasztia 100 gyermek játszik, 1200-as évek vége? 
 
 

Kínában a Song dinasztia idején készült ismeretlen művész által készített metszet-

töredéken nagyjából 100 gyermeket láthatunk, amint különböző játékokat végeznek, többek 

közt menetet formálnak, és egy előkelőségnek öltözött urat követnek, de van, aki súlyt emel, 

táncol, tapsolós játékot játszik a kezével, karikát hajt, kergetőzik, futkározik, bekötött 

szemmel tapogatózik.  A képen látunk idősebb és fiatalabb gyermekeket, akár még felnőttet 

is, fiút és lányt egyaránt. Jól kivehető, hogy az alkotó egy kerítésekkel körülvett kertben 

ábrázolja a résztvevőket. Elképzelhető, hogy célja ebben az esetben is leltárkészítés. Ami a 

nagy különbség a két képen, az a szemléletmód, mely óhatatlanul megjelenik az alkotásokon. 

Numata (Numata, 2006) kimutatja, hogy Brueghel képén tetten érhető a nyugati 

szemléletmódban gyökerező természetfelfogás, a fára mászó kisgyermek, vagy a 

disznóhólyaggal játszók mind bizonyítják szerinte, hogy a természetet inkább leigázni, 

magáévá tenni akarja az európai ember, míg keleten a természettel való egység, annak 

tisztelete jellemző a konfuciánus-buddhista szemléletmódnak megfelelően. Erre kerestem és 

találtam példát a fenti ábrán. A kínai festményen a természetben és nem az utcán a házak közt 
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játszanak. Nem másznak fára sem, csupán a természettel összhangban jelennek meg az 

alakok. 

 A két képet azért mutattam be ilyen alaposan, hogy jelezzem, a világkép is jelentősen 

módosíthat mind a szemléletmódon, mind a tematikán egy-egy műalkotás esetén. Így már 

jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy a képek valóban ablakot vagy inkább tükröt jelentenek-e. 

A fenti példákból úgy látszik, hogy itt inkább talán tükör-funkcióról lehet szó, jelen esetben a 

világkép visszatükrözése is megjelenik a gyermeki játékok tablószerű bemutatásán túl.  

 

„A fotó: a tér és az idő vékony szelete.” (Sontag, 2007, 37.) Nem szükséges 

hangsúlyozni, hogy a festményre is igaz az állítás, sőt, bármely művészeti alkotásra, így 

összességében minden alkotás egy időpillanatban létrejövő gondolatot, téri, időbeli eseményt 

jelez. Bár a festmény vagy plasztikák, illuminált kéziratok esetén hosszabb az alkotás 

létrehozásának folyamata mégis egy, a fotóhoz hasonló vékony szeletet ad. Ha ez igaz, akkor 

valahogy fel kell tárnunk ezt a vékony térbeli és időbeli szeletet, megvizsgálni és kibontani. 

 

Vajon hogyan lehetséges a rejtett rétegekbe behatolni? Hogy lehet ezen rejtett 

tartalmakat, dimenziókat minden egyes kép esetén dekódolni? A dekódolás tulajdonképp 

értelmezés, megfejtés, azaz olvasás-képolvasás szükségeltetik hozzá. A folyamatot valahogy 

az alábbi módon lehetne ábrázolni (Bal, 1998; Gadamer, 2004; és Kulcsár Szabó, 2005 

műveinek felhasználásával): 

 
20. ábra A kép 
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Kép a képben, azaz a kép relativitása 
 

A következőkben bemutatott három képpel a kép relativitására szeretnék kitérni, azaz, 

hogy a kép a képben akár kiegészítő információval szolgálhat, illetve a kint-bent probléma 

relativitását is szolgálhatja. Fontos a nézőpontváltásra felhívni a figyelmet, mely egyes képek 

elemzésénél, megfigyelésénél nagy segítség lehet. A Körhatár esetén a fehér alapon fekete 

denevérek, vagy fekete alapon fehér angyalok problémára, a Kéz gömbbel esetén a melyik 

kéz mit tart, azaz kint-bent problematikájára, az Arnolfini-házaspár esetén a többszáz oldalnyi 

feltárt információból csak egy dologra, a képben rejlő történetiségre és a tükörre, 

reflexivitásra hívnám fel e figyelmet. 

 
21. ábra M.C. Escher: Körhatár IV., (Menny és pokol), fametszet, 1960 
22. ábra M.C. Escher: Kéz tükröződő gömbbel, 1935 Lithográfia 
23. ábra Van Eyck: Az Arnolfini házaspár, 1434 olaj 
 

 

Arasse az Arnolfini-házaspárról alkotott képpel kapcsolatban kijelenti, hogy a 

szignatúrán túl a festő kézjegyének tekinthető háttal elmosódva álló alakja a tükörben. A festő 

pecsétjeként tekinthetünk a tükörre, mely az abszurd módon, nagy falfelületen megjelenő 

szignatúra alatt helyezkedik el, ezzel illuzórikussá alakítva a perspektivikus teret. Arasse arra 

is felhívja a figyelmet, hogy a hasonló módon megjelenő vizuális szignók amellett, hogy 

pontosan megkérdőjelezik a festő személyének hitelességét, egyfajta bensőségességet is 

ábrázolnak, a festő személyes kapcsolatát a modelljeivel, a képben és az eseményben való 

részvételét jelentik (Arasse, 2012, 52-53.) A későbbi elemzések során számos ilyen esetre 

kívánom felhívni a figyelmet. Ebből a rövid elemzésből is kitűnik, hogy a képek esetén az 

értelmezési keret relatív, nézőpontfüggő. 
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Lehetséges vizuális elemzési megközelítések 
 

A külső képek belsőkön alapulnak a belsők külsőkön, mondhatjuk ki az örökérvényű 

gondolatot. Ugyanazt a képet látjuk, de sokszor máshogy értelmezzük, mindez a 

megközelítésünkön múlik. Egy kép értelmezése bonyolult feladat, és felkészültséget igényel. 

 

Thomka szerint (Thomka, 1998, 10.) a már említett narratív értelmezés nem kerülheti el 

a következő kérdések figyelembevételét: 

 

• Milyen a narrátor vagy történetmondó helyzete? 

• Mi a festő vagy elbeszélő nézőpontja? 

• Mi az olvasó vagy néző pozíciója? 

• Mi a szövegolvasói vagy képolvasói tudat szerepe? 

• Egyebek, úgy mint: epikai alaptényezők, cselekvő alak, cselekvés aktusai, történés 

folyamata, idő és térszerkezet  

 

Hangsúlyozva, hogy más megközelítések is lehetségesek, én a fentiek 

figyelembevételével az alábbiakban a következő megközelítések rövid áttekintésére 

vállalkozom annak érdekében, hogy a disszertáció céljainak megfelelő elemzést 

elvégezhessem. 

 

• Vizuális antropológia 

• Vizuális szociológia 

• Ikonográfia-művészettörténet 

 

 Míg a vizuális szociológia értelmezési kereteket kínál, addig az ikonográfiai és 

vizuális antropológiai értelmezést segítő megközelítések egy-egy képviselőjének képelemzési 

rendszerét mint kutatási módszert kívánom alkalmazni.  
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Vizuális antropológia 

 
A vizuális antropológia nem más, mint vizuális rögzítés, a jelen és a múlt útjainak 

leírása bizonyos közösségekben. A gyakorlat felé orientálódik, arra fókuszál. Felteszi azt a 

fontos kérdést, hogy mi az, ami hasznos, mi az, ami használható a vizuális kutatásban, melyek 

az előrevivő elemek, tények. (Collier, 2010) Tulajdonképpen a vizuális antropológia 

különféle lencséken keresztül vizsgálja a személyes és kulturális identitást. Asmann szerint 

amit a szövegekben őrzünk, az egyszersmind mítosz és történelem, szétválaszthatatlanul, és 

ugyanez vonatkozik a képekre is (Asmann, 2013). Gondoljunk csak Luther és a wittenbergi 

templomra kifüggesztett állítólagos 95 tétel esetére, vagy olyan képekre, ahol mitizálják a 

történelmet. Itt kiváló példa lehet az egyes történelmi személyek fotójának – ha van már, és a 

róluk készült festmények egymás mellé helyezése. Álljon itt példaként Petőfi. Petőfi esetén is 

egyértelműen látható ez a mitizálási tendencia, ahogy a haja és hetyke bajsza az ifjúság 

szimbólumává alakul. (ld. 24.-26. ábra) Petőfi dagerrotípiája és a róla készült Orlai Petrich 

Soma illetve Egerváry alkotások egymásmellé helyezésével látható, ahogy a törékeny, beteges 

külsejű fiatal költőt egyre érettebb, erős férfiként ábrázolják a festők, egyre idealizáltabban.  

 
24. ábra Petőfi Sándorról készült portré, dagerrotípia, fémlemez, 1844 
25. ábra Orlay Petrich Soma: Petőfi az 1840-es években, olaj, vászon, 1840-es évek 
26. ábra Egerváry Potemkin Ágost: A szabadságharcos Petőfi, olaj, 57×39 cm, é.n. (valószínűleg 1890 k.) 

 

A képi fordulat beállta után a mítosz és a történelem átértékelődik, ha egymás mellé 

helyezünk egy fotót és egy festményt. Minden esetben a vizuális rögzítés karakterét próbáljuk 

megfogni, és mintázatok után kutatva értelmezni. (Collier, 2010) Lényeges, hogy a fotók és 

az egyéb vizuálisan rögzített képek, információs tárolók, bár azt az illúziót kelthetik, hogy 

csupán a szépséget vagy egyéb bemutatási célt szolgálnak, mindig hordoznak mélyebb 

jelentést, és általuk mélyebb ismeretre tehetünk szert például akár egy esemény kapcsán. Nick 
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Peim szerint (Peim, 2005) a történelem a történész interpretációja alapján bontakozik ki. A 

dokumentumok, így a festmények is mozaikok, a történelem darabjai; a mozaikok vagy 

darabkák közt hézagok vannak, melyeket a történész feladata áthidalni, összeilleszteni. A kép 

hermeneutikai módszerekkel feltárható reprezentáció. A történész munkája áthidalni a réseket 

a fennmaradt tárgyi reprezentációk (pl. festmények) közt, és jelentést adni nekik. Néha ezek a 

dokumentumok csak atomnyiak, és az a feladat, hogy ebből a történész létrehozza a többé 

vagy kevésbé koherens történelmi folyamatot. (Peim, 2005). Így tehát egy festmény is 

jelenthet fontos utalást egy történelmi eseményre. Arasse felhívja a figyelmet, hogy ne 

felejtsük el azonban, hogy a történészi munka során kibontakozó ikonográfiai értelmezés 

óhatatlanul magában foglalja a kortárs értelmezéseket, hisz az elemző ismeri a korábbi 

munkákat, így óhatatlanul anakronisztikus, mindezek miatt fontos, hogy mindig magát a képet 

tartsuk szem előtt, és az elemzés ne nyomja el azt! (Arasse, 2013., 10.)  

 

A vizuális antropológia feladata nem merülhet ki a fotók elemzésében, mint azt sokan 

gondolják, hisz a korábbi századok festményeit is szükséges bizonyos szempontok alapján 

megfigyelnünk és elemeznünk, hogy a pedagógia számára értelmezhető dokumentumként 

hasznosítani tudjuk. Ebben a vizuális antropológia segíthet bennünket. (Mietzner és Pilarczyk, 

2005)  

 

Bán András vizuális antropológiai munkájában elsősorban fotókkal foglalkozik, ám 

terminológiája, mint ahogy nem titkolt céljaként ezt meg is fogalmazza, fontos adalék lehet 

mindenfajta vizuális produktum elemzésének kutatásmódszertanához (Bán, 2008). A vizuális 

antropológiát a kulturális antropológia részterületének tartja a kutató. Jelen világban a globális 

vizuális kultúra vizsgálatának, értelmezésének igénye szükségessé vált. Véleménye szerint a 

képrobbanás és vizuális robbanás jelenlegi állapotának indoka az is, hogy a globalizált 

világban a kép sokkal jobban érthető közvetítőnek számít, mint korábban. A kép szerepe tehát 

rohamosan növekszik. A technikai vívmányok ezt a folyamatot felgyorsítják, ugyanakkor a 

társadalmi közmegegyezésen, tudatosságon alapuló képolvasás nagyon kezdetleges. A 

képolvasás analfabétáinak száma napról napra növekszik, ugyanakkor az emberi 

kapcsolatokban és információközlésben rohamosan nő a kép szerepe. (Bán, 2008, 207-210.) 

Mindennek a képolvasási tudásnak a koncepcionális kialakítása kutatói feladat. Bán 

sajnálatosnak tartja, hogy ennek ellenére a kutatói vizsgálatok sokszor megrekednek a fotók 
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elemzésénél, és a korábbi művészetből maximum Daliig vagy Van Goghig nyúlnak vissza.38 

Összegzésül Bán kijelenti, hogy a vizuális kultúra és vizuális antropológia cseppfolyós 

posztdiszciplína, melynek a diszciplínák közé való besorolása helyett a vizuális kultúra 

értelmezésének kell a középpontjában állnia (Bán, 2008). Ebből kiindulva tekintsünk meg egy 

a neveléstörténeti kutatásban alkalmazható vizuális antropológiai elemzési módszert.  

 

A vizuális antropológiai képelemzési módszert Collier így írja le (Collier, 2010, 39.): 

1.  „Hagyatkozzunk érzéseinkre, nézzük az egész adathalmazt egységként és 

rögzítsük érzéseink. Hagyjuk, hogy minden benyomás felszínre jöjjön, minden kérdést 

rögzítsünk, ami motoszkál bennünk, lehet, hogy a későbbi analízisnél fontos irányba 

terel.” 

2. „Készítsünk leltárt minden képről, a cél függvényében, hogy mit szeretnénk 

feltárni, készítsünk kategóriarendszert.” 

3. „Strukturáljuk az elemzést, mérjünk távolságot, számoljunk, hasonlítsunk. Az 

evidens kérdéseket is vizsgáljuk meg. Alapos leírásokat készítsünk és legyenek 

grafikonok, statisztikai számítógépes elemzések.” 

4. „Keressük meg a szignifikáns elemeket, úgy hogy ismét az egészet nézzük, az 

összes elemet együtt. Ez alapján írjuk le a konklúziót.” 

 

Ez a módszer sorozatelemzésekre alkalmas azért, mert több hasonló témájú képet 

tudunk segítségével összehasonlítani. Erre számos példát szeretnék bemutatni, hisz az eljárást 

minden képelemzési fejezetben a tárgyalt képek összehasonlító vizsgálatára kívánom 

alkalmazni. Végezetül álljon itt a vizuális antropológia elméletének összefoglalójaként 

Belting gondolata: az antropológiai nézőpont nem a technikából indul ki vagy a képalkotás 

gyakorlatából, hanem új típusú diszkussziót igényel. (Belting, 2003, 10.) Ezzel Belting azt 

fejezi ki, hogy nem szabad a technikai részletekben elveszni, ennél fontosabb másfajta 

nézőpontok bevonása is a képelemzés folyamatába. Erre teszek kísérletet disszertációmban, és 

ezért igyekszem a művészettörténeti, ikonográfiai, technikai elemzések végeztével a fenti 

Collier-féle módszer segítségével a sorozatelemzésekre.  

                                                 
38 Nagyon érdekesnek érzem a kutató azon felvetését is, ha a korábbi művészetet elemezzük, fotón keresztül 
elemezzük (Bán, 2008). Én például az eredeti képekről fotót készítettem, és hiába azt látom magam előtt, az 
alapján végzem az elemzésem, ha kivetítem, vagy behelyezem ennek a dolgozatnak a szövegkontextusába, akkor 
az olvasó, befogadó már csak az általam rekonstruált képről készített fotót láthatja maga előtt, mely esetlegesen 
az én fotótechnikai felkészültségemen vagy véleményem beleillesztésén látszik, hisz elképzelhető, hogy a kép 
egy bizonyos részére fókuszálom az objektívemet. 
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Vizuális szociológia 
 
 

Ma a vizualitással átitatott tömeges képiség világában élünk. (Sztompka, 2009) 

Milyenek lehettek más korok ebből a szempontból? Hasonlóak vagy szürkébbek? Én azon az 

állásponton vagyok, hogy minden kornak megvolt a maga sokszínű vizualitása. Például az 

írás, könyvnyomtatás és tömeges alfabetizmus elterjedése előtt a vizuális gondolat 

közvetítésében nagyon fontos szerepe lehetett a már említett freskóknak, díszítéseknek, 

bútoroknak, ékszereknek. (Töreky, 2002) Az alapvetően elsődleges szóbeli kultúra idején a 

vizualitás jelentése kiegészítette az információ átadását. A neveléstörténeti kutatásnak is 

elemei lehetnek ezen vizuális lenyomatok, így a képek jelentésének értelmezése. Harper 

szerint a vizuális szociológia központi problémája, hogy a látás társadalmilag konstruált 

(Harper, 2012, 4.), azaz mást vesz észre a nő, férfi, gyermek, illetve különböző társadalmi 

osztályba tartozó ember az észlelés folyamata során. Ennek analógiáján feltételezhetjük az 

elemzés relativitását is egy-egy kép befogadása során. Harper összefoglaló munkája a vizuális 

szociológia jelentőségét, vizsgálati módszereit mutatja be gyökereitől az eredményekig.  

 

Harper a szemléletmód fontos megalapozójának Jon Wagnert tekinti, aki a hetvenes 

évek végén segített a vizuális szociológia fogalmát meghatározni. (Harper, 2012) Wagner 

1979-ben megjelent esszégyűjteménnyel kívánta felhívni a szociológusok figyelmét arra, 

hogy a képek lehetőséget adnak a kutatóknak régi témák elmélyült tanulmányozására.39 

Kimutatta, hogy a képek, vizuális dokumentumok többet jelentenek a puszta 

kommunikációnál. (Wagner, 1979) A vizuális antropológia fejezetben bemutatott Malcolm 

Collier apja John Collier neve is álljon itt, hiszen munkássága során nagy figyelmet szentelt a 

légi fotóknak, illetve a társadalmi osztályok bemutatásának fotósként, és ezzel utat nyitott a 

vizuális szociológia tematikájának. Ha ugyanis felülről vizsgáljuk például a farmon dolgozók 

életét, könnyebb megérteni a történeti kontextust vagy a farmok rendszerének típusait. Harper 

munkájában részletesen bemutatja a farmok történetét ilyen fotók elemzésének segítségével, 

ezzel módszertani segítséget nyújtva a téma kutatóinak. A kutatásmetodológiában alkalmazott 

trianguláció mintájára felhívja a figyelmet a vizuális trianguláció szükségességére. (Harper, 

2012, 56-87.)   

Érdekes, bár számomra nem egyértelműen bizonyítható példát hoz Jewitt és Oyama 

(Jewitt és Oyama, 2001) a metódusról szóló tanulmányában (szociális szemiotikának nevezve, 

                                                 
39 Wagner, J. (1979): Images of Information, Still photography in the Social Sciences, Sage, Beverly hills. 
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de tulajdonképp ugyanerről szólva), az EXIT, azaz kijáratjelek összehasonlításáról, melyek 

kutatásaik szerint hűen tükrözhetik egy nép gondolkodásmódját. Minden esetben felhívja a 

figyelmet a modalitás, kompozíció és érték fontosságára. A két exit jel tulajdonképpen 

ugyanazt az információt tartalmazza, de más irányba futnak az alakok, a kutatók itt 

egyértelműen az írás szerepét hangsúlyozzák, amely a gondolkodásból ered, azaz hogy 

Japánban hagyományosan jobbról balra írnak, míg a latin betűket használó országokban balról 

jobbra. Ennek analógiára feltételezem, hogy a képek „olvasásában”, értelmezésében sem 

mindegy, hogy melyik oldalról, mely irányból közelítek a képhez. 

 
 Sztompka szerint a kódolt, összetett, többrétegű jelentések mélyére, a rejtett 

dimenziókba kell hatolnunk, mely sokszor az eltérő kultúrájú közösségek percepcióinak 

különbözőségét eredményezi (Sztompka, 2009), erre jelenthet példát a vallási, világnézeti, 

szubkulturális felfogások sokasága, vagy a térbeli, időbeli távolság.  

 
A vizuális szociológia értelmezési kereteire rímel, – hazai adaptációnak is tekinthető – 

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor Rejtjelek című sorozata, melyben az ember beszédében, 

jelhasználatában és viselkedésében megjelenő rejtjelrendszer megfejtésére vállalkoznak. Azt 

mutatják be, hogy ezeket a rejtjeleket hogyan lehet mozzanatonként vizsgálni és kibontani 

belőlük az egyén motivációit, késztetéseit, vágyait vagy céljait. Hogyan tudjuk ezeket a rejtett 

személyes indítékokat kiolvasni a mindennapi élet megnyilvánulásaiból? (Kaptány és 

Kapitány, 1995)  A szerzőpáros azt állítja, hogy „mindannak, ami az egyes ember 

sajátosságait meghatározza, megfejthető jelei vannak az ember mindennapi viselkedésében” 

(Kapitány és Kapitány, 1995, 7.), és mint ilyen, ezek a megnyilvánulások megjelennek az 

emberről készített fotókon, festményeken is. Amitől munkájuk a vizuális szociológiai 

gondolkodás részesévé válik, az nem más, mint azon gondolat konzekvens képviselete, hogy 

az egyénekről készített alkotásokból kibontható egyéni üzenetek, ún. rejtjelek, minden esetben 

egy-egy csoport jellemzőjét mutatják, azét a csoportét vagy azon csoportok jellemzőinek 

metszetét, amelybe vagy amelyekbe valamilyen szempontból az egyén tartozik (Kaptány és 

Kapitány, 1995). Ez számomra azért releváns, mert alátámaszthatónak vélem, hogy a 

középkorban, illetve ezen belül is az érett reneszánsz idején egy adott közösség 

gyermekképének hű tükre lehet egy-egy festészeti alkotás vagy miniatúra. Például ha 

bizonyosan tudom, hogy Luther és Cranach jó barátságban álltak egymással, akkor joggal 

felételezhetem, hogy nem csak Cranach egyéni gyermek-ábrázolásmódját látom megjelenni 

képein, hanem valószínűsíthetem, hogy a reformáció elvei is megjelennek valamilyen módon 
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a „rejtjelek” dekódolása után. A szerzőpáros munkája egyébként gyakorlati útmutató is a 

képelemzések ilyen típusú dekódolásához, ám ezt bonyolultsága, túlságosan szerteágazó 

mivolta miatt jelen formájában nem tartom a neveléstörténeti ikonográfiai munkában 

alkalmazhatónak. Kategóriarendszerét azonban további tanulmányozásra javaslom, hogy 

esetleges egyszerűsítés után be lehessen emelni a kutatási gyakorlatba. 

 

A vizuális szociológia vizsgálódásai közé előszeretettel veszi fel a fényképeket, sőt, 

sokan csak és kizárólag a fotók vizsgálatát veszik e módszer tárgyául. „A fényképek tükrében 

a világ nem egyéb, mint összefüggéstelen, egymástól elkülönülő részecskék sora, a történelem 

pedig – a múlt is, a jelen is – anekdoták és különféle tények halmaza.  A fényképezőgép 

felaprózza a valóságot, kezelhetővé, de egyúttal átláthatatlanná teszi.” (Sontag, 2007, 38.) 

Harper azonban korábban idézett munkájában felveti, hogy a vizuális szociológiának nem 

csak és kizárólag a fotókra, vagy más vizuális alkotásokra, hanem magára a látás folyamatára 

kell fókuszálnia.40 Ennek kiváló példája lehet a légi fotók készítése, mely könnyebbé teszi az 

áttekintést bizonyos társadalmilag releváns kérdésekben, itt utalva vissza a farmok fajtáinak 

vizsgált esettanulmányára, vagy egy másik esetre, mikor New York városának életét 

tanulmányozták közel sem művészi fotók alapján. (Harper, 2012) 

 

Összefoglalva, a vizuális szociológia vizsgálódásai a társadalmak, népek, városok, 

terek összehasonlító elemzésére fókuszálnak, és mint ilyen, rokon területe a vizuális 

antropológiának, vagy a jelen dolgozat keretei közt nem tárgyalt vizuális etnográfiai 

szemléletmódnak.  

 

Vajon a festmények is vizsgálhatók ezen a lencsén keresztül? Véleményem szerint 

igen, abban az esetben, ha fókuszba egy társadalmi csoportot, mint jelen esetben a gyermekek 

életét helyezzük.  

 

 

                                                 
40 Erről lásd a korábban a 60. oldalon hivatkozott munkákat. 
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Ikonográfia és művészettörténet 
 

Az ikonográfia a művészettörténet segédtudományaként vált elismert diszciplínává. 

Azt vallja, hogy a műalkotás rejtett jelenségek hordozója, amit különféle módszerekkel kell 

megfejteni. Megalapító atyjának Erwin Panofskyt tekinthetjük, de az ő munkásságát számos 

kortárs művészetelméleti szakíró, így Meyer Schapiro vagy Edgar Wind művei több ponton 

kiegészítik.  

Wind szerint: „ A művészet leglényegibb vonása, hogy csak szakavatott kézben kel 

életre.” – (Wind, 1990, 47.) A művész képes arra, hogy bizonyos alapvető dolgokról döntsön, 

úgy mint a technika, méret, ecsetkezelés, de az alkotás folyamata nem lehet akaratlagos. A 

művész gondolatait, felkészültségét, személyiségét leginkább az apró részletek 

megfigyelésével lehet feltárni, és itt az olyan részletek lényegesek, amelyek megformálása a 

művész ecsetjéből ösztönösen származnak, ilyen például a körmök vagy a fülek alakja – vallja 

Wind (Wind, 1990).  

 

Az ikonográfia feltárja a műalkotásban és az egyetemes korszellemben gyökerező 

réteget, beágyazza az esztétika, művészettörténet, művészetelmélet és filozófiai gondolkodás 

rétegeibe. (Panofsky, 1984, 384.) Így tulajdonképpen hermeneutikai körökről beszélhetünk, 

hiszen egyre mélyebb rétegekbe hatolhatunk egy-egy kép kapcsán. Otto Pacht kritikája szerint 

az ikonográfia ily módon titkosírássá devalválja a műalkotást! A számos kritika ellenére 

elmondható, hogy Panofsky többek közt segít feltárni a képi tér antikvitástól napjainkig 

terjedő történetét, a gondolatok, filozófia képre épített, általa kreált szimbolikus világában. 

(Mitchell, 2008) Panofsky ikonográfiai szemléletmódja valamint a korábban ismertetett 

Gadamer-féle filozófiai hermeneutika, – mely szerint a képeket olvasnunk kell (Gadamer, 

2004), – nyomán kialakuló képhermeneutikai szemléletmód terminológiájával, kialakulásának 

hátterével jelen disszertáció keretei közt nem foglalkozom részletesen.41   

Mindazonáltal tekintsük át Erwin Panofskynak, (Panofsky, 1984, 293.) az ikonográfia 

atyjának könyvében közölt rendszerét, melyben összefoglalja festményekre kidolgozott 

képelemzési módszereit. 

                                                 
41 A fogalommal részletesebben Oskar Bätschmann, Müller-Dohm, vagy Gottfried Boehm foglalkozik, például: 
Müller-Doohm, S. (1995): Visuelles Verstehen, Konzepte kultursoziologischer Bildhermeneutik, in: T. Jung T. 
és Müller-Doohm, S. (szerk.): Wirklichkeit im Deutungsprozeß.Verstehen und methoden in den 
Kulturwissenshaften, Suhrkamp, Frankfurt/M., pp. 458-481.; Boehm, G. (1993): A kép hermeneutikájához. 
Athenaeum, Budapest; Bätschmann, O. (1998): Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába. Képek elemzése. 
Corvina, Budapest 



 85 

Az értelmezés 
tárgya 

Az értelmezés 
aktusa 

Az értelmezéshez 
szükséges 
felkészültség 

Az értelmezés 
helyesbítésének 
eszköze (A 
hagyományok 
története) 

1.Elsődleges vagy 
természetes képtárgy 
A) tárgyi 
B) kifejezésbeli 
Együttesen a 
művészi motívumok 
világát alkotják 

Preikonografikus 
leírás  

Mindennapi 
tapasztalat  

A stílusok története  

2. Másodlagos vagy 
konvencionális 
képtárgy, mely az 
ábrázolások, 
történetek és 
allegóriák világát 
alkotja 

Ikonográfiai elemzés Irodalmi források 
ismerete  

A típusok története  

3. Belső jelentés vagy 
tartalom, mely a 
„szimbolikus” 
értékek világát 
alkotja 

Ikonológiai elemzés Szintetikus intuíció 

 
A kultúra 
jelenségeinek vagy 
„szimbólumainak” 
története általában  

4. Táblázat Panofsky ábrája ikonográfiai elemzési módszerének összefoglalásával (Panofsky, 1984, 293.) 
 

Mitchell szerint Panofskyra mint a művészettörténet Saussure-jére kell tekinteni. 

Mitchell azt vallja, hogy a percepció vagy szimbolikus formák kifejeződése természetes 

fiziológiai mechanizmus. (Mitchell, 2008) A képi fordulatra mint Panofsky szőnyegének 

lebontására kell tekinteni, a kritikai ikonológia nem elegendő a filozófiai és történeti tárgyú 

munkákban a képek elemzésénél. Az ikonológia nem általánosíthat, nem mondhat ki 

kategorikus igazságokat – minden képet egyesével kell megvizsgálni, képelemzési 

mechanizmust kialakítani. Mindezek miatt kétségbevonható a képelemző szoftverek 

kutatásban való létjogosultsága.  

 

Jean Baudrillard francia művészetfilozófus szerint a legfontosabb a rejtett tartalmak 

desiffírozása, kibontása, sokszor ehhez a valóságot kell vizsgálat alá vetni, és nem elvetendő a 

szürrealista játék sem a fotók esetén (Baudrillard, 1998). Magyarul a képi narrativitás 

(ikonika) komplexebbnek tűnik, mint a nyelvi, mert sűrít időben, térben és értelemben, a kép 

sok esetben értelmezi a történetet, szöveget egy újabb lehetséges képi narratívával, arra való 

kulturális emlékezéssel, azaz felidézés révén. Ilyen például a középkori szárnyasoltár 

(Thomka, 1998) Egy szárnyasoltár esetén figyelembe kell vennünk a szent, azaz kanonizált 
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tartalmakat, az adott kor kulturális emlékezetét, mely szimbólumok mit idéznek fel számukra, 

és hogy az adott szűkebben vett régióban milyen események zajlanak, kik szolgálnak 

modellként és még nagyon sok tényezőt. Mindezek miatt lehet bonyolult feladat a rejtett 

tartalmak desiffírozása, azaz kibontása. Ezért segítségül hívható egy a fotókra átdolgozott 

Panofsky-féle módszer, ami Mietzner és Pilarczyk munkája.  

A két kutató módszeréről írt cikke felhívja a figyelmet a következőkre (Mietzner és 

Pilarczyk, 2005): 

1. Legfontosabb a háttérinformációk bemutatásával kezdeni. Minden idetartozik a 

technikától az alkotás esetleg feltárt, rögzített folyamatáig. Ki kell térni a 

készítési időpontra, helyre, alkotóra, a mű címére, a technikára, a használt 

anyagra, stílusra, színvilágra, fény-árnyék jelenségre, illetve arra, hogy milyen 

célból, milyen funkcióval készült, és milyen célt szolgált végül.  

2. Ezután következik a fotóknál annak vizsgálata, vajon mennyire akarja a 

valóságot visszaadni az adott kép. A realitással való viszony vizsgálata 

azonban nehézkes és értelmezhetetlen. Fontos, ha a gyermekképet elemezzük, 

hogy viszonylatokat lássunk a képen (diák-diák, pedagógus-diák, felnőtt-

gyermek, kortársi viszonyok).  

3. A fotóknál meg kell vizsgálni a kép célját. (A festményeknél általában tetten 

érhető a kép célja, hisz a festmény beállított pillanatot rögzít.) 

4. Ezután meg kell próbálni megragadni a kép értékeit. 

5. Végül megvizsgálandó a hatások kérdése. Meg kell vizsgálni, hogy 

értelmezhető-e az adott kép valóban kortörténeti dokumentumként. (Mietzner 

és Pilarczyk, 2005, 125.) Ez utóbbi gondolatot a kutatók úgy értelmezik, hogy 

az alkotó óhatatlanul saját gondolatait tükrözi vissza a fotóknál, mely 

önmagában nem tekinthető a korszak társadalomtörténeti kontextusának 

bizonyítékaként, hisz sokszor metaforikusan jelennek meg bizonyos utalások. 

A kulturális relativizmus rizikója minden esetben fennáll.  

Mietzner és Pillarczyk módszerét jelen disszertáció keretei közt nem kívánom 

részletesen bemutatni, mivel elsősorban a fotókra fókuszál.42 

                                                 
42 Módszerük összefoglaló munkájukban részletesen ebben a könyvben érhető el: Pilarczyk, Ulrike –Mietzner, 
Ulrike (2005): Das reflektierte Bild, Die seriell-ikonographische Fotoanalyse in den Erziehungs- und 
Sozialwissenschaften, Klinkhardt, Bad Heilbrunn Ennek a munkának egyik eleme, hogy párhuzamot vonnak 
pedagógiai relevanciájú fotók és festmények közt, a gesztusok állandósága után kutatva. (Pilarczyk és Mietzner, 
2005, 182-183.)  
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Valójában egyik módszer sem segít teljesen feltárni a kor gyermekekhez való viszonyát. 

Panofsky (Panofsky, 1984) módszere a művészettörténet segítségére siet, és nem mélyed el 

például a mozdulatok kifejező erejében, Mietzner és Pilarczyk (Mietzner és Pilarczyk, 2005) 

módszere pedig kifejezetten a fotók megértéséhez nyújt segítséget. A módszertani fejezetben 

részletesen példával mutatom be a fenti módszereket.  

Amint az jól kitapintható, a festmények esetén más paradigmákat is be kell vonnunk, 

hogy a kívánt információkat megkapjuk. Tekintettel kell lennünk például arra, hogy a 

képeknek van relativitása. Mietzner és Pillarczyk felhívja a figyelmet arra, hogy a fotóknál 

mindig tájékozódjunk arról, hogy a kép zárt közösségnek, például magán célra, vagy 

publikusnak készül. (Mietzner és Pilarczyk, 2005) A festmények tekintetében ez a felvetés 

szintén releváns, hiszen számos esetben tudjuk, hogy kinek a megrendelésére készült az adott 

munka, azaz ki a donátor, illetve, hogy hova, milyen célból készült az adott műalkotás. 

Ahhoz, hogy pontos képelemzést kapjunk, Bouteaud43 szerint a legfontosabb a 

problémák megfogalmazása és a pontos kérdésfeltevés, enélkül nem lehetséges a pontos 

képelemzés. (Bouteaud, 1989) Bouteaud módszere reklámok, grafikák elemzésére alkalmas, 

célkitűzései közt szerepelt egy komplex átfogó rendszer bemutatása, a javasolt kódoknál ezért 

nem térek ki a fotóval kapcsolatos kódok lehetőségére. Ha kérdésemet megfogalmaztam, 

kezdődhet az elemzés, melynek folyamatát a következő módon foglalja össze:  

1. Kép és szöveg egysége: minél pontosabban le kell írni, hogy mit lát a kutató, mindent 

rögzíteni kell. 

2. Üzenetek szociális irányultsága: nem elhanyagolhatóak a képben rejlő üzenetek, 

melyeket a pontos leírás után már fel lehet ismerni. 

3. Kódrendszer: fel kell állítani egy kódrendszert. 

4. A képen látható és kapcsolódó szövegek megfigyelése stilárisan és retorikai 

szempontból: milyen szerepet töltenek be a szövegek a képen, a cím és az egyéb 

esetleges szövegek. 

5. Jelentés a kortárs valóság figyelembevételével, azaz a fenti szempontok alapján a 

végső következtetéseket úgy lehet levonni, ha figyelembe vesszük az adott kort, 

időpontot és helyet, ahol az adott kép készült.   

Ezeket a lépéseket követve juthatunk el a képek összetett jelentéséhez. A módszertani 

fejezetben a módszert részleteiben is bemutatom. 

                                                 
43 Az ELTE doktori ösztöndíjának segítségével kutathattam a lyoni Bibliotheque Denis Diderot-ban, ami az 
INRP-IFÉ-ENS közös pedagógiatörténeti kutatóközpont könyvtára. Lyoni kutatóutam során egy francia kutató 
ikonográfiai rendszerével is megismerkedtem, melyet a következőkben igyekszem bemutatni. 
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5. A disszertáció kutatási módszereinek ismertetése 
 

Kutatásomat a kvalitatív kutatásmódszertan segítségével készítettem. Az elméleti 

alapokat áttekintve vizsgáljuk meg, milyen elméletek léteznek a kvantitatív és kvalitatív 

kutatási stratégiák tekintetében. Sántha szerint az alábbi elképzelések léteznek (Sántha, 2011, 

16.):  

 

Kiegészítő diverzitáselmélet: kvantitatív és kvalitatív paradigmák egymás kiegészítői – 

azaz a különböző elméleti módszerek kiegészítik egymást. 

Egységelmélet: nem tartják szétválaszthatónak a két paradigmát, a formalizálhatóság 

és standardizálhatóság alapján mondhatók ki különbségek. 

Ellenző diverzitáselmélet: összeegyeztethetőség kizárt. 

 

A kutatásmódszertani szakirodalom az egyszerűség kedvéért használja a kvantitatív-

kvalitatív dichotómiát (Sántha, 2006), s én ezt követve magyarázat helyett az alábbi 

táblázatban igyekszem összehasonlítani a két paradigmát. Jelen kutatásnak nem célja az 

állásfoglalás, ám a kvalitatív elemeket, melyekre ez a dolgozat fókuszál, a jövőben célszerű 

lenne egy kvantitatív paradigmával is megvizsgálni. A kvalitatív kutatással kapcsolatban 

elmondható, hogy az adatok értelmezése mindig nehéz, talán a legnehezebb feladat, hisz a 

kutatói szubjektivitás elemeit hordozza magában. Ez egy gomolygó kutatási metódus, azaz 

folyamatosan dolgozik, bővül minden irányban, lehetséges továbbfejlődési irányok 

fogalmazódnak meg, és éppen emiatt áll olyan közel hozzám, mert a disszertáció esetén is 

látom a lehetséges továbblépési irányokat. 

 

Az alábbi táblázatban a két személetmódot igyekszem megadott szempontok alapján 

kulcsszavakkal összehasonlítani. Az összehasonlításhoz a lábjegyzetben olvasható 

irodalmakat használtam fel.44 Fontos megjegyezni még, hogy a kvalitatív paradigma 

gyűjtőfogalmat jelöl, több módszer és technika közös fogalmi kerete. (Sántha, 2006) 

                                                 
44 Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi kiadó, Budapest 
Falus Iván (szerk., 2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Bp, Műszaki kiadó 
Sántha Kálmán (2006): Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban, Gondolat kiadó, Budapest 
Sántha Kálmán (2009): Bevezetés a kvalitatív pedagógiai kutatás módszertanába, Eötvös József kd, Budapest 
Sántha Kálmán (2011): Abdukció a kvalitatív kutatásban – bizonytalanság vagy stabilitás, Eötvös József kd, 
Budapest 
Szabolcs Éva (2001): Kvalitatív kutatatási metodológia a pedagógiában, Műszaki kiadó, Budapest 
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Szemléletmód Kvantitatív kutatás Kvalitatív kutatás 
Elnevezések • Pszichometrikus 

• Pozitivista 
• Természettudományos 
• Egzakt 

• Etnografikus 
• Szociálantorpologikus 
• Naturalisztikus 
• Interpretatív 

Valóság megismerhetősége • Megismerhető 
• Objektív 

• Többféleképp 
értelmezhető 

• Konstrukció 
Kutató és kutatás kapcsolata • Távolságtartó 

• Nem elfogult 
• Téma és a kutató 

hatnak egymásra 
Általánosíthatóság • Törekszik rá 

• Lehetséges 
• Redukált  
• Egyedi esetek lehetnek 

Célok • Magyarázni • Megérteni, leírni 
Információ-adatgyűjtés • Szelektív adatgyűjtés • Sokoldalú, gazdag 
Ok-okozat • Egyértelmű kapcsolat 

van 
• Nem egyértelmű a 

kapcsolat 
• Folyamatos egymásra 

hatás 
Értékrend • Objektív értéksemleges 

gondolkodásra törekvés 
• Kutató értékrendjétől 

függ, értékorientált 
Metodika • Mennyiségi 

• Kísérlet, mérés 
• Minőségi, kis minta, 

mélység, egyedi esetek 
Elmélet és empíria közti 
viszony 

• Elmélet felől a 
konkrétumok felé 
halad, induktív úton 

• Kutatás felől kell az 
elmélet felé közelíteni 

Eszközök • Jelentős, kutató és téma 
távolítása pl. kérdőív 

• Intuitív kutató 
• Folyamatosan kézben 

tartja 
Mintavétel • Statisztikai • Elméleti 
Tervszerűség • Szükséges a terv 

• Sorrend 
• Precíz témafelvetés 

• Sejtések szerepe fontos, 
problémák sejtése 

• Nem tervezhető 
pontosan, rugalmasság 

Környezet • Tervezett, fontos 
• Beavatkozás a folyamat 

lényegéhez tartozik 

• Természetes 
körülmények, 
terepkutatások, 
valóságos, kis méret 

Probléma • Mintanagyság 
• Szabályok 

• Egyedi esetekből is 
leszűrhető tanúság 

Hipotézisek • Meg kell fogalmazni 
egy feltételezést 

• Felülvizsgálat 
• Nem cél az igazolás 

• Nem szükséges 
• A kutatás során 

fogalmazódik meg és 
változhat 

• felfedezés 
Etika • Védelem, külső nézet • Védelem, belülről nézet 
Folyamat • Lineáris Körkörös, gomolygó 

5. Táblázat A két kutatási paradigma (Babbie, 2008, Falus, 2004, Sántha, 2006, 2009, 2011, Szabolcs, 
2001) 
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  Babbie jelzi, hogy a kvalitatív kutatások sokszor sokkal erőteljesebben hatnak az 

érzelmekre, mint a statisztikai jellegű kvantitatív mérések, elemzések, és érvényességük 

abban rejlik, hogy további kutatásokat inspirálhatnak (Babbie, 2001, 345.) a mélyfúrások 

nyomán.  

Most tekintsük át mennyiben tekinthetők a képek ezen mélyfúrások tárgyának, azaz 

vizsgáljuk meg a vizuális dokumentumokat mint a gyermekkortörténet lehetséges forrásait.  



 91 

Képek és fotók mint a gyermekkortörténet lehetséges forrásai 
 

A történeti antropológiai megközelítés a mikroszkopikus és kvalitatív kutatói munkát 

részesíti előnyben (Sebők, 2000., 8.) Kutatásomban különböző technikával készült képek 

kvalitatív elemzésére vállalkozom. A képek fontosak abból a szempontból, hogy mit 

mondanak az oktatási-nevelési szituációkról, megtörve a csendet az oktatási és 

gyermeknevelési szokások specifikus karaktere tekintetében, keresik a lehetőséget arra, hogy 

nevelési üzenetet hordozzanak magukban. (Depaepe, 2000 15.)45 Egyetértek Depaepével, 

ezért kívánom a reneszánsz időszakát a képek segítségével bemutatni. Minden kép, amelyet a 

dolgozatomban bemutatok, kódolt, komplex, mély jelentéseket hordoz. Szeretném ezeket a 

mély jelentéseket megérteni, különösen azokat, melyek a gyermekkortörténet szempontjából 

relevánsnak tekinthetők. Kress és Leuween vizuális kommunikációelméleti kutatók kifejtik, 

hogy a szociális relációk képekbe kódoltak. (Kress és Leuween, 2006) Gyakran hangzik el az 

a vélemény, hogy az alkotó és a néző szemlélete alapvetően különböző. Az alkotó aktív, a 

néző passzív-befogadó státuszt tölt be. A kifejezés (artikuláció) és értelmezés a szociális 

jelentés tekintetében egy szemtől szembeni interakcióhoz vezet, a téri elhelyezkedés különféle 

helyzetbe hozza a folyamatban résztvevőket. (Kress és Leuween, 2006, 116.) A képeknek 

képességük, lehetőségük van arra, hogy olyan információkhoz juttassanak hozzá minket, 

melyek más úton nem kódolhatóak. (Nyíri, 2009) 

 

 Basics Beatrix ikonográfiával foglalkozó tanulmányában jelzi, hogy a történeti 

ikonográfiára, mint résztudományra tekint a művészettörténet-tudomány egyik módszereként 

(Basics, 2003, 35.) Vayer Lajos 1938-as Történeti művek illusztrálása című munkájára 

hivatkozva jelzi, hogy a képi és írott dokumentumokat együtt kell használni. Fontos még 

tudunk, hogy az ikonográfia görög szó képleírást, képírást jelent, és a 19. századtól önálló 

tudomány.  

Vayer szerint a kép önálló forrásértékű lehet, de Basics rögtön kitér a lehetséges 

problémákra: az esztétikai érték kontra történelemi hitelesség kérdésére (Basics, 2003, 39.), 

valamint arra a fontos momentumra, hogy a történelmi eseményekről nem mindig született 

                                                 
45 „Images are helpful for what they tell us about educational situations, breaking the prevailing silence 
regarding the specific character of educational and child rearing processes, they also seek to convey an educative 
message in themselves.” (Depaepe, 2000, 15.) 
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kép, tudósítás a múltban! Mindebből én arra következtetek, hogy nem feltétlenül a 

legfontosabb eseményeket örökíti meg a kép sem. 

 

Képeskönyv jelleg helyett elemzés lenne fontos, sok esetben ugyanis a történeti 

műveknél megmarad az egy szöveg - egy kép arány, fontos lenne, hogy elemezzük a képeket 

és csupán ezután vessük össze az adott korszakból fennmaradt szövegekkel vagy fordítva, de 

ne direkt illusztrációként használjuk, hisz lehet, hogy a kép máshogy mutat be egy eseményt, 

ami adalékul vagy hiteles tájékoztatásul szolgálhat. Kiss Sándornál például a történészi 

koncepció illusztrálása a kép történeti munkáiban (Kiss,1969), azaz létezett kép a történészi 

munkában, de teljesen már fókusszal és hangsúllyal, mint jelenleg. Basics (Basics, 2003, 41.) 

hangsúlyozza, hogy a történészi munkához elengedhetetlen bizonyos adatok feltárása minden 

képnél, mely a következőket jelenti:   

1. pontos cím 

2. leltári szám 

3. őrzési hely 

4. méret 

5. anyag 

6. technika 

Mindezek után definíciószerűen elmondhatjuk, hogy a történeti ikonográfia olyan 

műalkotásokkal foglalkozik, melyeket hitelességük folytán történeti forrásként használhatunk 

a történelemtudományban, valamint a feldolgozás és rendszerezés módja – a fenti adatok 

ismeretében – segíti a kutatót a történelmi korszak, esemény minél pontosabb, hitelesebb 

bemutatásában (Basics, 2003, 42.)  A kép ugyanis sokszor kifejezőbb, mint a szöveg – vallja 

Mikonya, ám értelmezéséhez holisztikus megközelítés szükséges, így fontos kitérni a készítés 

körülményeire, az ábrázolás módjára vagy az egyéni jellegzetességekre. A rejtett és 

szimbolikus tartalom kibontását sokszor utalások segítik. (Mikonya, 2011) 

 

Az ikonográfiai kutatással kapcsolatban fontos leszögezni, hogy az elemzett képek sok 

esetben nem nevelési szituációk ábrázolásának céljával születtek (Kéri, 2001, 99.). Géczi 

jelzi, hogy egyre többen ismerik fel, hogy rejtve maradt információkat, valamint fontos új 

ismereteket szerezhetünk, ha megfelelően elemezzük és értelmezzük a pedagógiailag, 

neveléstörténetileg releváns képeket (Géczi, 2008). M. Nádasi Mária a Falus Iván által 

jegyzett kutatás-módszertani munkájában kifejti, hogy dokumentumnak minden olyan 

anyagot tekinthetünk, mely az adott időponttól számítva maximum egy emberöltőn belül 
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született, és bár nem pedagógiai kutatás céljára készült, de alkalmas arra. (M. Nádasi, 2004, 

328.) Itt már vissza is kanyarodhatunk Basics Beatrix gondolatához, mely szerint nem minden 

eseményről készült hiteles ábrázolás. Ismerni kell az adott korszakot művészettörténeti 

szempontból, és tudni kell, hogy mely rétegeket szükséges lehántani egy adott kép esetén, és 

mennyire kell a mélybe hatolnunk, hogy az esetleges neveléstörténeti jelentőséget 

feltárhassuk. Kéri Katalin kifejti, hogy az ikonográfiát mint módszert alkalmazó 

neveléstörténésznek a képi forrás kiválasztása tekintetében nagy felelőssége van, hiszen 

befolyásolja, meghatározhatja a szakmai tudást az adott időszakról. (Kéri, 2001) Mindezen 

tények tudatában rendkívül fontos, hogy a képválasztásokat, illetve elemzéseket megfelelően 

alátámasszuk.  



 94 

A saját kutatási módszer bemutatása 

 
Megismerve számos lehetséges képelemzési módszert, arra törekedtem, hogy a képanyag 

vizsgálatakor olyan módszereket mutassak be, melyek a kutatók számára lehetőséget 

nyújtanak bármilyen kép, legyen az festmény, miniatúra vagy akár fotó elemzésére. Így a 

bemutatottak közül jogos kiindulópontnak és megkerülhetetlennek tekintem Panofsky 1984-

ben publikált képelemzési metódusát. A módszer hátrányának tartom, hogy alapos 

művészettörténészi felkészültséget igényel, mellyel nem feltétlenül rendelkezik a képekkel 

foglalkozó neveléstudományi kutató. A Panofsky-féle módszerre (Panofsky, 1984) épülő 

Mietzner és Pillarczyk-féle (Mietzner és Pillarczyk, 2005) korábban főként fotóelemzésekre 

használt technikája annyiban egészíti ki a Panofsky-féle módszert, hogy mélyebb 

összefüggésekre enged következtetni kitételeik segítségével. Mivel a kiegészítés alapja 

Panofsky módszere, a képelemzéseknél is így hivatkozom rá: (Panofsky, 1984) A 

képelemzéseket ezzel a módszerrel kezdem minden esetben. A képelemzéseknél másodsorban 

a francia szakirodalomban feltárt Bouteaud-féle (Bouteaud, 1989) módszert használom. 

Bouteaud módszere segíthet azoknak a kutatóknak, akik nem ismerik esetleg az adott kép 

készítésének pontos dátumát, de az elkészítés egyéb körülményeit alaposabban, azaz a 

módszertan a technikára fókuszál. A disszertáció képelemző fejezetében Panofsky 

módszerébe beépítem Bouteaud kódrendszerét és a végén alkotom meg az ikonológiai 

szintézist, mert ezáltal azt feltételezem, hogy mélyebb összefüggésekre juthatunk. 

 

Végül az egyes fejezetekben vizsgált képeket tematikai hasonlóság alapján 

sorozatelemzésekkel vetem össze és a sorozatok elemzése után vonok le a képanyagra 

vonatkozó következtetést. A sorozatelemzést a korábban ismertetett Collier-féle (Collier, 

2010) vizuális antropológiai szemléletmódú módszerrel kívánom megtenni. 

A kiválasztott, elemzett képek mellett egy esetben a tendencia megfigyelése és a 

tézisem alátámasztásának szándékával kvantitatív elemzéssel egészítem ki; a Szépművészeti 

Múzeum Régi Képtárában az adott időszakra datált képek gyermeki ruházatát elemezve a 

pólya eltűnésének feltételezett időpontja után kutatva.  

Tekintsük most át a módszereket, példaként álljon itt Andrea Mantegna Madonna az 

alvó Kisdeddel című alkotásának elemzése, a fenti két egyedi képekre fókuszáló elmélet 

(Panofsky, 1984 és Bouteaud, 1989) alapján.  
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27. ábra Andrea Mantegna, Madonna az alvó Kisdeddel,1465-70, Tempera vásznon, 43 x 32 cm, Staatliche 
Museen, Berlin 
 

Panofsky (1984) munkája szerint: 

Preikonografikus leírás, háttérinformációkkal: 

Dátum: 1465-70. között készült 

Hely: Olaszország, Mantova 

Alkotó: Andrea Mantegna 

Használat: Oltárkép volt. 

 

A quattrocento jellegzetes alkotásán egy édesanyát láthatunk gyermekével. A kép oltárképnek 

készült, 1465 és 70 közt, temperával, vászonra. Andrea Mantegna alkotása. Jelenleg 

Berlinben látható. A képen az édesanya magához öleli pólyás gyermekét. A gyermek arca 

idősebbnek látszik, mint testi adottságai. Az édesanya fiatal, szép, tekintete távolba réved. 

Ruháik előkelőek, arany, barna, mélykék, fehér színek jellemzik. 

 

Mária nagyon fiatalnak látszik a képen, vonásai lányosak. Ruházatuk tükrözi a korszakban 

hordott öltözéknek. A Kisjézust körbeölelő szoros pólya megfelel a korszak 

csecsemőgondozási tradíciójának. A gyermeki testhez idősödő felnőttes arckifejezés társul. 

Nehézkes annak megállapítása, hogy a modellt mennyire idealizálta a művész, mennyire 

akarta Máriát idealizálni.   
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Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) alapján 

Pitypang: Mária és Jézus jelképe (Körber és mtsai, szerk., 1994., 268.) 

Kék ruha: Szűzanya jelképe 

Arany brokát: királyok jele 

Fehér pólya: tisztaság, ártatlanság 

Barna fejkendő: alázat 

Alvó kisded: halál, nyugalom 

 

Ikonológiai szintézis: 

A képen Szűz Máriát és a Kisjézust ábrázolta a művész. Mindezt a színválasztás és a 

ruhán látható pitypang motívum is alátámasztja. A művész célja a szüzesség, tisztaság 

bemutatása. Mária átkaroló-ölelő mozdulata a szeretet, gyengédség, aggodalom érzéseit jelzi. 

A távolba meredő, aggódást kifejező tekintet fia későbbi halálára utalhat. Ugyancsak erre 

enged következtetni az. ún. Piéta-tartás, mely leggyakrabban a halott gyermekét kezében tartó 

Mária-ábrázolások sajátja.  

Piéta-tartás és a névadó Piéta-ábrázolás és annak szimbolikus változatai: 

    
28. ábra Piero della Francesca: Mária gyermekével, hat szenttel, négy angyallal és Federico da 
Montefeltroval, részlet, 1472-1474, Galleria di Brera, Milánó, Olaszország 
29. ábra Giovanni Bellini: Piéta, 1505, tempera, Gallerie dell'Accademia, Velence, Olaszország 
 

Az alvó gyermek szimbóluma igen gyakori az évtizedben, főként Olaszországban, pl. 

Piero della Francesca Mária gyermekével, hat szenttel, négy angyallal és Federico da 

Montefeltroval c. képén a Kisded nyakán látható vörös korall még inkább a halál 

szimbólumává avatja az alvást. A korall ugyanis a betegségek ellen nyújt védelmet (Körber és 
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mtsai, 1994, 179.), ugyanakkor képbeli elhelyezése, színe miatt a csorgó vért juttatja 

eszünkbe, különösen az alvás szimbolikájával kombinálva.  

 

Bouteaud szerint az elemzés a következő módon zajlik (Bouteaud, 1989):  

1. Leírás: Már megtettük a Panofsky-féle módszernél 

2. Üzenetek: Mária és a gyermek tisztasága, szeretetteljes odafordulás, gyengédség, 

halál, alvás (Szintén kiderül Panofsky-módszere segítségével.) 

3. Kódrendszer, Bouteaud javaslata alapján kitérve a következő kódokra (Bouteaud, 

1989): 

» Technika: hogy készült az alkotás: tempera vásznon 

» Grafika: ecsetkezelés, grafikai felkészültség: alapos ecsetkezelés, egységesség, 

felkészültség a test arányait illetően. (Érdekes Mária megvastagodott 

nyaka.46) 

» Színtani: mely színeket kombinálja az alkotó, aktív-passzív színkeverés, 

komplementer színek, színskála, főszínek szerepe: passzív színkeverés, 

barnás, arany és meleg színek használata dominál 

» Tipográfiai: a képeket kísérő szöveg, cím, és a képen látható szövegek 

betűtípusa, elrendezése: a cím és a kép egységet alkot, Madonna az 

alvó Kisdeddel, mely ráerősít az alvás motívumára, annak 

hangsúlyozásával. 

» Szín és figurák viszonya: mely figura milyen színeket visel, hord, milyen színű: 

Mária sötétkék, arany, Jézus: fehér, egybeöleli őket az arany brokát 

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): mennyire esztétikus az 

elrendezése a viselt ruháknak és egyéb jelzéseknek a képen, egyáltalán 

mit viselnek az alakok, milyen egyéb jelzések láthatóak rajtuk. Milyen 

stílus jelenik meg a képen? Az elrendezés esztétikus, de az esztétikai 

funkciót kiegészíti a következő bekezdésben leírt metakommunikáció 

jelenléte. 

» Nonverbális: A metakommunikáció megjelenése és szerepe a képen. A 

kongruencia kérdése. Kongruens metakommunikáció, anyai ölelést 

kiegészíti a brokát átkaroló, egymásra lapolt módja, valamint ritmizálva 

a pólya áttekerése, az odahajolás is ezt erősíti. Mária tekintete is kapocs 

                                                 
46 Esetleg valamilyen betegség jelentkezik a modellen, ennyire pontos megfigyelő Mantegna, hogy ez a kérdés is 
felmerülhet bennünk!  
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és a ruha is mintha a kettősséget erősítené.  Ezen a képen ábrázoltam az 

egységet jelölő szerkezeti vonalakat. 

 

 

» Társas szituáció: kik vannak a képen, van-e kapcsolatuk egymással, és ha igen 

milyen viszony olvasható le a szereplők közt 

4. Milyen szerepet töltenek be a szövegek a képen, a cím és az egyéb esetleges szövegek. 

Erősíti az alvás motívumot a címválasztás. 

5. Jelentés kialakítása a kortárs valóság és a fenti szempontok alapján a végső 

következtetéseket úgy tudom levonni, ha figyelembe veszem az adott kort, időpontot 

és helyet, ahol az adott kép készült. A címben jelzett alvás-halál motívumon túl erős 

dominanciát kap az anyai gyengédség motívuma, és ebben többletet hordoz a 

Panofsky-féle módszeren túl.   

 

Az elemzéseket minden esetben sorozatelemzéssel zárom, melyben sorozatnak az 

azonos, vagy hasonló, és az adott fejezetben egyedi elemzéseknek alávetett képek 

egymásutániságát, egymásután helyezését tekintem. Ezeket Collier vizuális antropológiai 

módszerével elemzem. Tekintsük most ezt is át a következőkben! 

 

Most a sorozatom elemei Mantegna, Piero della Francesca és Bellini képei:  
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Collier módszerével elemezve a sorozatot tárjuk fel a lehetséges konklúziót (Collier, 

2010, 39.): (A dolgozatban is ezeket a lépéseket kívánom követni, ám az egyes lépéseket nem 

írom le minden esetben, hanem értelemszerűen a lépéseket végrehajtva, folyó szövegként 

jelenítem meg.) 

 

1. „Hagyatkozzunk érzéseinkre, nézzük az egész adathalmazt egységként és rögzítsük 

érzéseink. Hagyjuk, hogy minden benyomás felszínre jöjjön, minden kérdést 

rögzítsünk, ami motoszkál bennünk, lehet, hogy a későbbi analízisnél fontos irányba 

terel.”  Jézus mint ember helyett, Jézus mint gyermek jelenik meg. Mindenhol csukva 

van a szeme. Alszik. Halott? Halandóság-szimbólum? Központi elem mindenhol Jézus 

szíve, Mantegna képén Mária helyezi a kezét rá, della Francescanál korall takarja, 

Bellininék Mária tekintete szegeződik rá, valamint ez a kép középpontja. Az anyai 

tekintet tudomásulvételt jelez. Elfogadás? Szeretet és elfogadás, beletörődés látszik 

szomorúság helyett. 

2. „Készítsünk leltárt minden képről, a cél függvényében, hogy mit szeretnénk feltárni, 

készítsünk kategóriarendszert.” Itt a színek és formák, illetve a szimbólumok 

értelmezése történhet jelen esetben. A fehér gyolcs hol pólyaként, hol ágyékkötőként, 

hol takaróként, a gyermek alatt megjelenik. Jelen esetben emiatt a lepel 

szimbólumaként értelmezhető. Mária ruházata minden esetben ugyanaz a kék és 

arannyal kombinált barna, dús, bő anyag, Mantegna képén konkrétan betakar, így 

elképzelhető, hogy az oltalom szimbóluma.  

3. „Strukturáljuk az elemzést, mérjünk távolságot, számoljunk, hasonlítsunk. Az evidens 

kérdéseket is vizsgáljuk meg. Alapos leírásokat készítsünk és legyenek grafikonok, 

statisztikai számítógépes elemzések.” A statisztikai elemzés - 3 képről lévén szó -
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irreleváns, ám kimondható, hogy minden esetben Jézus és Mária szerepel a képeken, a 

della Francesca félén angyalokkal kiegészítve.  

4. „Keressük meg a szignifikáns elemeket, úgy hogy ismét az egészet nézzük, az összes 

elemet együtt. Ez alapján írjuk le a konklúziót.” Szignifikáns elemnek a sorozaton az 

egység jelképei lehetnek, illetve az, hogy Jézus gyermek, azaz ártatlan, valamint hogy 

az alvás a halált jelképezi.  

 

Összességében elmondható, hogy Collier módszerét azoknak a kutatóknak is 

segítségül lehet hívni, akik művészettörténetből nem vagy kevésbé felkészültek, mivel az 

intuíciót emeli a módszer központi elemévé. Az elemzési módszer alkalmas arra, hogy kulcs-

momentumokat fedezzünk fel sorozatokon, ezáltal tendenciákat rajzolhassunk ki, téziseket 

állapíthassunk meg. 
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Képválasztás 

 

Az ikonográfiai elemzéseket végző kutatónak mindig nagy felelőssége van a kutatás 

tárgyát képező források tekintetében, mivel hosszú időre hatást gyakorolhat az adott kor 

gyermekszemléletéről kialakított elképzelésekre. (Kéri, 2001) Lyoni kutatóutamon jutottam el 

arra a felismerésre, hogy nem elegendő a középkori, illetve reneszánsz festmények elemzése a 

középkori gyermekkép kibontásához, hiszen az általam választott időszakban főként a 

szakrális témájú Mária–Gyermek ábrázolások voltak jellemzőek a festészeti áramlatok 

fősodrásában. Így elemeztem például Simone Martini, Piero della Francesca vagy Andrea 

Mantegna ilyen tárgyú képeit. Azonban arra a következtetésre jutottam, hogy a képek esetén 

nem állapítható meg egyértelműen, hogy szent ihletettségű tematikájuk mennyire köthető a 

művészek vagy a korban felismerhető gyermekképi narratívá(k)hoz. Nem lehet tudni a 

festmények esetén azt sem, hogy valóban gyermeket ábrázoltak-e vagy sem. Emiatt 

határoztam el, hogy a francia irodalmakban látottakon túl, de azok eredményeinek 

felhasználásával, a kéziratos emlékekben fellelhető miniatúrákon kibontakozó gyermekképet 

fogom összevetni a festményeken kibontható narratívával. A miniatúrák minden esetben 

illusztrációként szolgálnak a szövegekhez, azaz a szövegből kibontható, hogy ott gyermekeket 

akartak ténylegesen ábrázolni.47 Mindemellett a paleográfiai vizsgálatok (írótinta és 

pergamen) segítenek a hitelesség és kronológia kérdésében. (Juhász, 1989) Ténynek 

tekinthetjük továbbá, hogy a kalendáriumképek a munkafolyamatok hagyományos 

ikonográfiája ellenére a realisztikus ábrázolás felé haladnak. Az első figurális 

hónapábrázolások, amelyeken már gyermekek is szerepeltek, a salzburgi könyvfestő-műhely 

830 körüli munkái. (Török, 1989)  

 

Eörsi Annát idézve elmondhatjuk, hogy a középkori-reneszánsz ember számára 

evidencia volt Jézus isten mivolta, ők nem próbálták belevetíteni emberi tulajdonságait, mint 

ahogy mi próbálunk meg a középkori és reneszánsz gyermek-felfogásra következtetni a 

Krisztus-ábrázolások alapján. (Eörsi, 1997) Mindezek miatt tűnik kézenfekvőnek a nem 

Krisztus mint kisgyermek-ábrázolások, hanem más középkori gyermekábrázolások 

megfigyelésének, elemzésének, feltárásának igénye. 

                                                 
47 Danièle Alexandre-Bidon – Closson Monique : Gyermekek a katedrálisok árnyékában, Presses Universitaires 

de Lyon, CNRS, Lyon, pp.7-8. ld. Függelék 2.  
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Németh András Az ember és idővilágának változásai című munkájában felhívja a 

figyelmet arra, hogy éppen a reneszánsz az az időszak, amikor megszűnik a szent és profán 

dolgok közti, középkorra jellemző merev választóvonal (Németh, 2004, 41.), így joggal 

feltételezhető, hogy akár a szent ábrázolásokon is találhatunk profán motívumokat, illetve, 

hogy találhatóak olyan ábrázolások, melyek ez irányú kíváncsiságunkat kielégítik. Erre lehet 

kiváló a fősodrástól távolabb eső miniatúrák feltárása. 

 

Radocsay Dénes elemzi a hazánkban fellelhető francia-flamand miniatúrákat, és jelzi, 

hogy bár sok darabjuk csak másod-harmadrendű fontosságú, közép-nyugat európai közvetítő 

szerepük miatt jelentős (Radocsay, 1969). Mindezek miatt a hazai anyag beilleszkedik a 

nyugat-európai áramlatokba tehát a hazánkban fellelhető anyagból nemcsak a hazai, hanem 

adalékként az európai gyermekképről is kibonthatunk egy narratívát, vagy főleg az európai 

gyakorlat egy szeletét ismerhetjük meg. Radocsay szerint a miniatúrák tekintetében 

legváltozatosabb a XV. század és XVI. század fordulójának művészi arculata (Radocsay, 

1969), és én pontosan ezzel az időszakkal kívánok foglalkozni.48 

 

Ha áttekintem az orvosi szempontból releváns miniatúrákat, fametszeteket, 

ősnyomtatványokat talán közelebb jutok ahhoz, hogy mit tudtak a gyermeki lét mibenlétéről, 

és ezáltal a gyermekekhez való viszonyulás is kibontakozhat. Kéri Katalin a spanyol 

gyermekkortörténetről szóló elemző tanulmányában felhívja a figyelmet néhány, a reneszánsz 

idején praktizáló orvos kiemelt szerepére a gyermek megismerésében (Kéri, 2009, 183.), akik 

akár a lélektan vagy a genetika területével is foglalkoztak. Mindezek miatt tartom fontosnak a 

Semmelweis Orvostörténeti Könyvár képanyagának feltárását is. Boutaud szerint a képek 

természetes és akaratlagos üzeneteket is hordozhatnak, melyeket dekódolással, az ikonográfia 

segítségével tudunk kibontani (Boutaud, 1984). A kódok szocio-kulturális elemeket 

hordoznak, így végső soron következtethetünk belőlük az általunk feltárni kívánt 

gyermeknevelési gyakorlatra is.  

                                                 
48 A miniatúra szó latin eredetű, a minum jelentése vörös színű festék, amivel a szavak kezdőbetűit, fontosabb 

részeket kiemelték a barnás árnyalatú szövegrészek közül a kódexek esetén (Csapodiné, 1981). 
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A vizsgált képfajták feltárási munkája 

 

Az alábbi fejezetben kívánom a hazai neveléstörténeti kutatásban eddig kevéssé 

felhasznált technikák lehetséges fellelési helyét bemutatni.  

 

A miniatúra szó etimológiailag a már említett módon mínium, azaz vörös szín névből 

ered. Érdekesség, hogy a fotózásnál a képek előhívásához is vörös fényt használnak a sötét- 

kamrában, azaz a vörös akár aktív, akár passzív színről beszélünk, főszín, és nemcsak hogy fő 

szín, de a megkülönböztetést, előhívást segíti, vizuális láttatást, hisz ennek segítségével 

emelkednek ki a kódexek képei is! 

 

A miniatúrák a kódexek tematikus sokféleségéből fakadóan rendkívül változatosak, a 

középkorban a művészet, liturgia, történelem, irodalom, jog, filozófia és a tudomány 

kulturális tárolója, terminológiájának megőrzője. Szerencsére óriási mennyiségben állnak 

rendelkezésünkre megmaradt példányok, a mívesen dekorált változatok, azaz illuminált 

kódexek valamivel ritkábbak. Összességében a kódexeket ritkaságoknak is szokás nevezni. 

(De Hamel, 2012) 

 

Ahhoz, hogy a miniatúrák kutatásába belekezdjünk, fel kell készülnünk. Meg kell 

ismerünk egyrészt a kódexek és miniatúrák szerkezetét, elhelyezkedését, másrészt fellelési 

helyüket és katalogizálásuk módját. Ezután már csak a hivatkozási módot kell megismernünk. 

Brown munkája a technika megismeréséhez, hivatkozáshoz kiváló összefoglalót nyújt. 

(Brown, 1994)49 Fellelési helyük nagy számban, koncentráltan a legjelentősebb nemzeti 

könyvtárakban található, olyanokban, mint a British Library Londonban, a Bibliothèque 

National Párizsban, vagy a Bayerische Staatbibliotek Münchenben. Ám minden nagy egyetem 

és jelentősebb múzeum, valamint országos nemzeti könyvtár kiváló gyűjteményekkel 

rendelkezik. (De Hamel, 2012)50 

 

                                                 
49 Brown, M.P. (1994): Understanding illuminated manuscripts, A guide to technical terms, The Paul Getty 
Museum in association with the Brithish Library, California 
50 A kódexek történetéről, kultúrtörténetéről további tanulmányozára javaslom a következő munkát: De Hamel, 
Christopher (2012): A history of illuminated manusripts, Phaidon, London, p. 272. 
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A kódexek más szóval kéziratos könyvek, így keresésüket kézirattári katalógusokban 

tudjuk elvégezni. Az Országos Széchényi Könyvtárban végzett kutatómunkám során a 

következő összefoglalók voltak segítségemre:  

 

• Bartoniek Emma (1940): Catalogus Bibliotecae Musei Nationalis Hungaricii, 

XII. Codices manuscripti latini, vol. 1., Országos Széchényi Könyvtár, 

Budapest 

• Cz. Musztács Ágnes (1960): Catalogue des manuscrits francaises, Országos 

Széchényi Könyvtár, Budapest 

• Hoffmann Edith (1928): A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárának 

illuminált kéziratai, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest51 

• Vízkelety András (2007): Mittelalterliche lateinische Handschriften der 

Széchényi-Nationalbibliothek, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 

• OSZK Kézirattár munkaközössége (1950): Kéziratos források az Országos 

Széchényi Könyvtárban, de ez a mű csak 1789-től 1950-ig katalogizál 

 

Munkám során alapvetően a következő bolognai és francia illuminált munkákkal 

találkoztam, melyeket jellegzetes díszítési munkájukról lehet felismerni. A bolognai munkák 

jellemzője az általam vizsgált korszakban, hogy a levelekből hirtelen előtörő és visszahajló 

indákat találunk, a franciáknál pedig a tüskés levéldísz (Hofmann, 1928) egy olyan 

megkülönböztető jegy, ami a datáláson túl a születési hely meghatározásában is segít. Mátyás 

Corvináit egyébként a sárkány, holló, méhkas és gyűrű motívumokról lehet felismerni.  

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy számos kézirattár ma már digitalizált változatban 

is hozzáférhető az interneten, melyek szintén nagy segítségemre voltak kutatásaim során. Itt 

elsősorban a Bibliotheque National Paris-t, a Wellcome British Libraryt és a Paul Getty 

Museumot emelném ki, de a Corvinák ugyanúgy hozzáférhetőek digitalizált formában. A 

legjelentősebb kódexgyűjtemények jelenleg, amelyek gyűjteményét tanulmányoztam: 

• Heidelbergi Egyetem http://heidicon.ub.uni-heidelberg.de 

• Bibliothèque National Paris http://www.bnf.fr 

• Manuscript Medievalia http://www.manuscripta-mediaevalia.de 

• Bibliotheca Laurenziana http://www.bml.firenze.sbn.it 

                                                 
51 Érdemes megjegyezni, hogy nincs újabb katalógus, a kézirattár munkatársai most dolgoznak egy hasonló 
munkán. 
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Az ősnyomtatványok, vagy régi nyomtatványok kutatása a régi és 

kisnyomtatványtárakban lehetséges. Hazánkban a legkiválóbb gyűjteménye az Országos 

Széchényi Könyvtárnak van ebben a dokumentum típusban is. Ahhoz, hogy ezt a típusú 

dokumentumot kutathassuk, szükséges megismerni fogalmát, elemeit, felépítését, elkészítési 

módszereit, melyet Borsa Gedeon kiváló összefoglaló munkájában találhatunk meg 

legegyszerűbben.  

Borsa kiemeli, hogy a 15. századi nyomtatványok katalogizálása megtörtént, ám a 

későbbi munkákat századonként periodizálja és így is találhatóak meg az OSZK 

katalógusaiban. (Borsa, 2003) 

A korai nyomtatványok, régi nyomtatványok majd minden nagyobb könyvtárban 

elkülönített szekciókban hozzáférhetőek, ebben a munkában a londoni British Library jár élen, 

de 1990-ben az OSZK is megjelentette katalógusát. A régi nyomtatványok tárának jelentős 

gyűjteménye az ősnyomtatványgyűjtemény, valamint a gróf Apponyi Sándor hagyatékából 

származó Apponyi gyűjtemény, melyeket a következő gyűjtemények kataolgizálnak:  

• Sajó Géza, Soltész Zoltánné (1970): Catalogus incunabulorum quae in 

bibliothecis publicis Hungariae asservantur. (Collab.) Csaba Csapodi, Miklós 

Vértessy. Vol. 1-2. Bp., Akadémiai,  

• Soltész Erzsébet, Velenczei Katalin, W. Salgó Ágnes: Az Országos Széchényi 

Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. Nem magyar nyelvű, 

külföldi nyomtatványok. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, 

qui in Bibliotheca Nationali Hungariae Széchényiana asservantur. Vol. 1-3. 

Bp., OSZK, 1990. 

• Apponyi Sándor: Hungarica. Ungarn betreffende im Ausland gedruckte 

Bücher und Flugschriften. Bd. 1-4. München, 1903-1927. Újabb kiadása: 

Neubearbeitet von József Vekerdi. Vol. I-III. Bp., OSZK, 2004. 

 

A rézkarcok, rézmetszetek és fametszetek kutatásának szintén a könyvtárak, valamint 

a Szépművészeti Múzeumok adhatnak otthont, ezeket a munkákat a grafikai tárakban, 

ritkasággyűjteményekben kell keresnünk. Munkám során a legnagyobb ilyen 15.- 16. századi 

gyűjteményt a bolognai Archiginnasioban, valamint az Országos Széchényi Könyvtár 

Apponyi gyűjteményében találtam. A magyar képgyűjtemény 48 könyvtár összefogásával az 

alábbi oldalon érhető el: http://www.kepkonyvtar.hu/, a bolognai Archiginnasio kutatható 

gyűjteménye pedig itt érhető el: http://www.archiginnasio.it/html/cataloghi_stampa.htm 
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Feltárási helyszínek 
 

A feldolgozandó képanyagot a következő könyvtárakban gyűjtöttem:  

 

• Bibliotheca Communale dell’ Archiginnasio, Bologna,  

• Biblioteque Denis-Diderot, Lyon, 

• Országos Széchényi Könyvtár, Budapest,  

• Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest 

• Library of Congress, Washington DC 

 

A képanyagot ezen túl a következő múzeumokból gyűjtöttem: 

 

• Szépművészeti Múzeum, Budapest  

• Szépművészeti Múzeum, Barcelona 

• Szépművészeti Múzeum, San Marino 

• Szépművészeti Múzeum, Bologna  

• Szépművészeti Múzeum, Lyon 

• Nemzeti Galéria, Budapest 

• National Gallery, London 

• National Gallery of Art, Washington DC 

• Kunsthistorisches Museum, Bécs 

• Albertina, Bécs 

• Musée d’Imprimerie, Lyon 
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Lehetséges összehasonlítási metódusok 

 
Mint korábban jeleztem, nem elegendő a reneszánsz festmények elemzése a korszak 

gyermekképének kibontásához, ebből következően olyan miniatúrákat kerestem, amelyek 

egyértelműen gyermekeket ábrázolnak. A miniatúrákat több helyen gyűjtöttem, egyrészt az 

Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának 15-16. századi anyagát, másrészt a Magyar 

Orvostörténeti Múzeum kézirattárának dokumentumait, kontrollként pedig a Bolognai 

Egyetem hasonló anyagát vizsgáltam. 

 

Schapiro feltárta, hogy a középkori fametszetek a Bibliában különféle történeteket 

illusztráltak ugyanazzal a metszettel, ezzel egy-egy epizódot jelképeztek általánosabb 

mondanivalóval (Schapiro, 1983). 

 

A dolgozatomban a következő összehasonlításokat kívánom elvégezni, azaz 

mindegyik témához minden képtípusból választok elemzendő képet és összevetem, hogy 

melyik képtípuson milyen gyermekkép rajzolódik ki. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyiben 

különböznek a miniatúrákon ábrázolt gyermekek az ősnyomtatványok gyermekképétől. 

Különböznek-e az orvosi könyvekben fellelhető metszetek gyermekfelfogásban a festmények 

gyermekképétől, és ha ezeket összevetem, összességében milyen kép rajzolódik ki a 

gyermekszemléletről a vizsgált képek elemzése után? 

 

Így tehát a következő csoportok összevetését tartom elképzelhetőnek: 

i. Miniatúrák-incunabuli 

ii.  Festmények-miniatúrák 

 

Meg kívánom vizsgálni, hogy a szent, dogmák nyomán kibomló ikonográfiai elemek 

mennyire lelhetőek fel a hétköznapi, azaz profán tematikájú alkotásokon, illetve mi a 

különbség az idealizált miniatúrákon szereplő gyermekkép és a hétköznapi gyermekeket, nem 

Jézust ábrázoló képek gyermekfelfogásában. Van-e különbség, és ha igen ez miben nyilvánul 

meg? 

 



 108 

6. A korszak jellegzetes gyermekkori problémakörei 
képelemzésekkel, sorozatelemzésekkel 

 
Sok reneszánsz festményen a gyermekek mellékszereplőként tűnnek fel, de talán ezek a 

legértékesebb gyermekábrázolások hisz, ahogy korábban elemeztük Schapiro gondolatai 

nyomán, a művész ezekben a „lyukakban”, hézagokban mutatja be a gyermeki létet teljes 

mivoltában, ábrázolja, hogy a vizsgált időszakban is játékos, huncut, olykor vidám életet 

éltek, és nem voltak kicsiny felnőttek még akkor sem, ha a halandóság és a betegségek ijesztő 

árnyéka táncolt körülöttük. Hogy lehet, hogy vidámak és játékosak voltak? Nézzük csak Carlo 

Crivelli festményét (30. ábra), melynek részlete a címlapon is látható!  

 

 
30. ábra Carlo Crivelli: Angyali üdvözlet Szent Emidiusszal, 1486, London National Gallery 
 

A kép bal oldalán, a lépcső tetején egy kislány kíváncsiskodó arcát láthatjuk, amint a 

tömegen keresztülfurakodva szemeit a Szűzre irányítja. A perspektíva és a kislány tekintete 

összhangban áll, mondhatná a kritika, ám valószínű, hogy más jelentést is adhatunk a 

gyermeknek: egy kíváncsi kislány jelenik itt meg, aki teljes gyermeki mivoltában ábrázolódik. 

Ruházata már nem kimondottan felnőttes, olybá tűnik, hogy akár még játszani is lehet benne. 

Érdekes, hogy karja közepe táján, valamivel a könyöke felett szakadt, mégsem tűnik 

ágrólszakadt kislánynak, ruhája inkább a jómódról tanúskodik, talán brokát, bársony, a színei 
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mindenestre nem kopottasak, nadrágja és cipőcskéi is vannak, nem mezítláb futkározik, mint 

Brueghel gyermekei. Miért szakadt az a ruha? Talán a huncutságtól, lehet, hogy épp most a 

furakodás közben szakította ki valamivel. Hogy miért merem ezt állítani?  Azért, mert még 

egy kis kötényke is van rajta, illetve fejfedő, hogy védje haját és ruháját a kosztól, az utca 

porától. Lehet, hogy valamelyik tanakodó nemesember gyermeke. Nézzük csak a szoknyáját! 

Mintás, finoman kidolgozott darab, így már biztosak lehetünk abban, hogy a kimunkált 

ruházat egy gazdagabb, jólszituált gyermeket takar. És hogy miért mellékszereplő? Talán ez is 

kifejez valamit, de erre csak az elemzések végeztével szeretnék visszatérni. És valóban 

mellékszereplő? Arasse felhívja a figyelmet a kép játékosságára az előtérbe helyezett cukkini 

és alma segítségével, ami a trompe-l’oeil szerepét játssza (Arasse, 2010, 43.), azaz a vizuális 

trükk és perspektíva mesteri mivoltára hívja fel figyelmünket, no és persze ezt megtoldja 

azzal az ikonográfiai utalással, mely Mária méhének gyümölcsére tesz utalást, azaz a 

gyermekre, aki igenis nagyon fontos számára, ugyanúgy, mint az emberiség számára! Az 

alma a Paradicsom szimbóluma is egyúttal (Matsier, 2011). Crivelli egy másik képén, az 1480 

körül festett Madonna gyermekével című művén is huncutságot kölcsönöz a Kisjézus arcára, 

arányai is gyermekiesek, talán valós gyermektanulmányokon alapulhatott munkája, és a 

Schapiro-féle rés (Schapiro, 1983) jelen esetben valóban a gyermekség természetének pontos 

ismeretét jelenti. (Itt is ugyanazok a cukkinik és almák jelennek meg, melyek a másik képen!) 

Érdekesség a kép sarkában feltűnő szintén trompe-l’oeil hatást nyújtó legyecske, melyre 

Mária és Jézus szeme is irányul. A légy ez esetben a tisztátalanság szimbólum mellett a 

realizmusra hívja fel a figyelmet, (Matsier, 2011, 74-76.) s ha egy picit továbblépünk ezen az 

úton, eljutunk addig, hogy a tisztátalanság az emberi realizmus, nem a szűzi ártatlan lélek.  

 

A mai gyermekekre az iskolai stressz és a külvilág ártalmai hatnak, a reneszánsz 

gyermekeire a betegségek rémképe. Colin Heywood könyvében az alábbi témákat vizsgálja a 

korai gyermekkorral kapcsolatban. 

• Szülés 

• Keresztelő 

• Gyermekhalandóság 

(Heywood, 2001) 

 

Nézzük a vizsgált kort ebből a szempontból részleteiben is, követve Heywood 

javaslatát, ám részletesebben vizsgálva, valamint kiegészítve a Játék témakörével:  
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Születés 

i. Fogantatás és terhesség 

ii.  Szülés 

iii.  Császármetszés 

 

A csecsemők élete 

iv. Szoptatás 

v. Pólyázás 

vi. Tisztaság 

 

Betegség és halál 

vii.  Gyermekhalandóság 

viii.  Halálhoz való viszony 

 

Játék 

 

Hogy miért árnyalom ennyire, és miért egészítem ki a játékkal? Egyrészt az általam 

feltárt képanyag, másrészt az a szándék vezényel, hogy megtapasztaljam, valóban ezek-e azok 

a témák, melyek köré a gyermeki ábrázolásokat csoportosíthatjuk, ezáltal egyértelművé téve, 

hogy valóban ezek a témakörök foglalkoztatták a korszak embereit, így alkotó művészeit is.  

 

Az elemzést azért a játékkal zárom, mert a betegség és halandóság témakörét különösen 

a csecsemőkre, kisgyermekekre vonatkoztatva vizsgálom, másrészt a felosztás a korábban 

idézett Heywood-féle felosztást (Heywood, 2001) kiegészíti a játék témakörével. A játék 

témakörét azért tartom szükségesnek a vizsgálódások tárgyába beemelni, mert a kiválasztott 

és elemzett képeken mintegy „mellékszereplőként” jelenik meg sok esetben a játékos 

gyermek. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon tényleg mellékszereplőről van-e szó és a 

játékszerek ábrázolása esetleges, vagy itt egyértelműen a korábban Schapiro nevéhez kötött 

résekről van szó, (Schapiro, 1983) azaz arról, hogy a művész néha pihen alkotás közben, és 

ilyenkor a korában látott eszközöket, jeleneteket is ábrázolja a művein.  
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Születés 

Fogantatás és terhesség 
 

„Szentséges Úrnőnk, Istenszülő Szűz, takarj be minket csodálatos védőlepleddel és őrizd meg 

országunkat, népünket minden bajtól.” (Szilárdfy, 2003, 142.52) 

 

A terhesség számos ábrázolása látható Szűz Máriáról a fatáblák és a freskók képein. 

Vajon a miniatúrákon lehet földi halandót terhesen találni a képeken? Célom az volt, hogy 

találjak ilyen típusú ábrázolást. Ezért tűnt kézenfekvőnek a feltáró munka az Orvostörténeti 

Múzeumban, amely erre fényt deríthet. Egy dolog bizonyos; mivel a 15. században még 

általában egy szobában hált az egész család, a gyermekek akaratlanul is részei és szemtanúi 

lettek a házaspárok szexuális életének, ezt illusztrálja a 31. ábra. Bidon és Closson könyvében 

kifejti, hogy az ágy nem volt tiltott terület a gyermeki játékra, mint ma, sőt nem nagyon volt 

más lehetőség a kicsiny lakóterület miatt a játék helyére, kivéve jó idő esetén a kertet, udvart 

(Alexandre-Bidon és Closson, 1985). Ahogy a képen a bölcső a szülői ágy mellett látható, úgy 

lehetett minden bizonnyal a valóságban is.  (A mű eredeti címe franciául: Promiscuité.) Az, 

hogy mennyire lehettek szemtanúi a szülői együttlétnek a gyermekek, a fent említett 

kutatópáros szerint szövegek alapján nem tudható. Valószínű, hogy az intimitás percei az éj 

leple alatt történtek inkább. Továbbá jelzik, hogy a szexualitástól tartózkodásra javasolt napok 

száma is igen kiterjedt volt (Alexandre-Bidon és Closson, 1985). 

 
31. ábra Az újszülött ágya, (Promiscuité, fr .) Décaméron de Boccace (1313-1375), IX-6: Histoire de 
Pamphile, XVe siècle, Enluminure de Maître de Guillebert de Metz Paris, BnF, Arsenal, ms 5070, fol. 337 
                                                 
52 Utrenye fényéneke dr. Nagymihályi Géza szíves közlése. (Szilárdfy, 2003, 142.) 
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A terhességgel kapcsolatban minden bizonnyal kevesebb információval rendelkeztek, 

mint a mai kor asszonyai, ám az ábrázolások nagyon sokrétűek, például a lehetséges egyedüli 

és iker-elhelyezkedéseket hivatott illusztrálni a 32. ábra egy évszázaddal korábbi képsora. 

Egyúttal ezek olyan méhen belüli nehéz helyzetek, melyekben nem valószerű a természetes 

úton szülés. 

 

 
32. ábra Nehéz fekvési helyzetek, Collection de traités médicaux, France, fin XIIIe-début XIVe siècle, 
Paris, BnF, département des Manuscrits, Latin 7056, fol. 88v.-89 
 
 

       
33. ábra Iacobi Rueff (1554): Chirurgii Tiurini, De conceptu et generationes hominis et iis quae circa, 
Christophorus Froschno nyomdája, 37verso 
 
34. ábra Iacobi Rueff (1554): Chirurgii Tiurini, De conceptu et generationem hominis et iis quae circa, 
Christophorus Froschno nyomdája, 4verso 
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Ha megvizsgáljuk a 34. ábrát, láthatjuk, hogy egy szedercsíra-állapotú magzatot 

ábrázol. Az Albertus Magnus féle Hebamen Buch 22-26. oldalain és a Iacobi Rueff által 

jegyzett Chirugii Tiguriniben található orvosi segédanyagok tanúsága szerint az orvosok 

tisztában lehettek a magzati fejlődés szakaszaival (Rueff, 1554, Magnus, 1581).53  

A fent említett Chirurgi Tigurini, azaz sebészeti traktátus című műben Rueff 

végigkalauzolja az orvostársakat a magzati lét szakaszain, valamint, hogy milyen 

veszélyhelyzetek adódnak, és melyiket hogyan érdemes megoldani, orvosolni. Érdekes, hogy 

a két műben a magzati képek azonosak, és a szülőszék is azonosnak tűnik. Ebből én arra 

merek következtetni, hogy a két mű megszületése közt eltelt 30 éves időszakban a szülési 

gyakorlat, az arról való ismeretek nem vagy alig változtak. Ez az időszak ugyan nem az 

általam kijelöltbe esik, mégis korábbi forrás híján építem be vizsgálódásaimba.   

 
35. ábra Alberti Magni (1581): Hebamen Buch, 29 recto, a nő belső szervei 
 
 Itt érdemes említést tenni Albrecht Dürer Vier bücher című anatómiai munkájáról, 

amely tárgyilagos hitelességgel ábrázolja az emberi test arányait. (Dürer, 1528) A mű 

tulajdonképpen nemcsak Dürer, hanem a reneszánsz emberi arányok után kutató vágyának 

összegzése (Tímár, 1979, 9.). Az említett műben nagyon alaposan kiszerkeszti54, és az 

                                                 
53 A fotót a Rueff műből készítettem, így a hivatkozásnál a 4.recto olvasható, amely az Orvosi könyvtárban 

található. 

 
54 A kiszerkesztés terminust a mérnöki szaknyelv terminológiájával használom. 
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utókornak meghagyja a gyermeki test valós arányait. Ezen munkája tanulmányrajzaiban 

egyébként gyakorlatban is alkalmazható. A 35. ábra pedig Albertus Magnus munkájában a női 

szervek elhelyezkedésének bemutatására tesz kísérletet, s bár a szervek alakja nem pontos, az 

elhelyezkedésük nagyjából helyesen szerepel a könyvben.  

 
 

Itt fontos említést tenni arról az Alexandre-Bidon és Closson kutatópáros által feltárt 

tényről, hogy a férjnek nem javallott a terhesség során az asszonyhoz érni, sőt az egyház 

kimondottan tiltotta, azonban javasolta a munkák továbbfolytatását és a gyermek magzati 

fejlődésének figyelemmel kísérését. A szexualitástól való tartózkodást azzal indokolták, hogy 

ez befolyásolhatja a magzat fekvési helyzetét, valamint szükségtelennek tartották az első és 

utolsó hónapban való fürdőzést, ami a koraszülés irányába hatott a korabeli javallatok 

értelmében (Alexandre-Bidon és Closson, 1985, 51.) 

 

A 37. ábra egy meginduló tágulási szakaszban levő vajúdást ábrázol a XV. századból, 

illetve láthatóvá teszi Mária hasában a Kisdedet, aki győzelmi tartásba emeli kezét. Mária az 

ún. Köpönyeges Mária ikonográfiai típushoz tartozik, védelmezést kifejezve tartja 

köpönyegét. Tudjuk, hogy létezik számos olyan vizitáció-ábrázolás, ahol Mária és Erzsébet 

hasára festették a születendő Kis Jézust és Keresztelő Szent Jánost. Ez a kép ezzel az 

ábrázolástípussal is rokonítható. Álljon itt példaként! 

 

 
36. ábra Magyarországi mester 15.század vége. Mária és Erzsébet találkozása, Esztergom, Keresztény 
Múzeum 
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Érdemes megemlíteni, hogy ez a képtípus a pestisjárványok idején vált népszerűvé, 

hisz oltalmat nyújt azoknak, akik fölé köpenyét tartja. A köpeny sok esetben olyan, mint egy 

templom apszisa (Tátrai, 1980, 18-19.), ezáltal is összekapcsolva a védelmet jelentő 

templomot és Madonna oltalmazó gesztusát. A Köpenyes Mária típus a köpeny kitárásával 

szimbolikus értelemben a gyermekeket adoptálja, eredete a római jogból származik, hisz ez 

alapján a magasabb rangú asszonyoknak joguk volt így oltalmazni az üldözötteket és 

kegyelmet kérni számukra. A köpenyes ábrázolástípus első példáit éppen a római pénzeken 

találjuk.(Szilárdfy, 2003)  

 

Az első Irgalmas vagy Köpenyes Madonna ábrázolást Duccio Mária három ferencessel 

című képével azonosíthatjuk, ám ennél a képnél még nem tárja ki Madonna a köpenyét (39. 

ábra). Piero della Francesca Köpenyes Mária-oltára (38. ábra) vagy különösen a Madonna del 

Parto (40. ábra) már inkább rokonítható a 37. ábra miniatúrájával.55  

 

A középkori ábrázolásokon Mária legtöbbször a pestistől oltalmazza a köpenye alá 

bújókat. (Szilárdfy, 2003) A fejezet mottójaként választott idézet is hűen fejezi ki az emberek 

óhaját, hogy Mária védje meg őket a betegségektől és haláltól. Mária ruhái mint kincsek felé 

irányuló liturgikus tisztelet a bizánci egyházban alakult ki és innen került át a nyugati 

egyházba. Bölcs Leó október 1-jét Istenszülő oltalma néven ünneppé nyilvánította. Nyugat 

hírneves ereklyéi voltak még a Mária inge (la Chemise de la Sainte Vierge)56, a Mária öve 

(Sacratissima Cintola)57, melyek tisztelete ma is létezik. Mária övét például az ereklye 

számára épített Pratóban tisztelik. A Mária ereklyék kultikus tisztelete éppen a vizsgált 

időszakban tetőzhetett (Szilárdfy, 2003, 142-143.), így az ikonográfiai ábrázolásokban is ezen 

Mária-kultusznak a nyomára akadhatunk. Itt például Mária ruhájának intenzív tiszteletét 

érhetjük tetten az Irgalmasság Anyja, vagy más néven Köpenyes Mária ábrázolásokon. 

 

A vajúdó Mária-ábrázolás egyedülálló a reneszánsz itáliai festészetben. Ez utóbbi 

képet ikonográfiailag vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a hermelinbélés a szüzességre, a 

gránátalma a megváltásra utal, a baldachin királyi attribútum. A szétnyíló baldachinban Mária 

mint az égi szféra felé közvetítő áll (Tátrai, 1980, 48-49.) Ruhája és a baldachin is szétnyílik, 

                                                 
55 A Köpenyes Mária ikonográfiai típus alapvető fontosságú máig meghatározó műve Paul Perdrizet 1908-ban 
megjelent La Vierge de misericorde című munkája. 
56 Jelenleg a chartresi székesegyház őrzi. (Szilárdfy, 2003) 
57 Az ővet a legenda szerint a mennybevitele bizonyosságaként juttatta Szüz Mária Tamás apostolnak. (Szilárdfy, 
2003) 
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s kezével is felhívja erre a figyelmet, mintha a tágulást mutatná ujjaival. Ez utóbbi teszi 

egyértelművé a fentebbi kijelentésemet, miszerint a táguló szakaszban levő szülést 

jelképezheti a 37. ábra képe! Ha imádkozó alakot is látunk a képen, akkor Mária a pestis ellen 

is védelmet nyújt. (Körber és mtsai., 1994, 182-183.) Koronaként világító glóriája egyúttal 

Jézus töviskoronáját is felidézi, akárcsak a vörös szín, mely az életet és a szüléskor távozó 

vért is szimbolizálja, de utalhat Krisztus halálára is.  

 

A kép hátterében látható erdőben Mária egy tisztáson áll, az erdő is ugyanúgy kinyílik, 

mint a Szent Szűz hasa. Ruhája kékje, ami szintén az ő attribútuma, folytatódik az N betű 

szára alatt. Az erdő fái egyrészt utalnak a keresztre feszítés fájára, valamint a paradicsomi 

Tudás fájára (Körber és mtsai., 1994, 92.), az erdő pedig a művelt föld rendjével szemben a 

káosz, bizonytalanság jelképe (Fontana, 1995, 101.). A pszichológiában a feltárandó titkokat 

szimbolizálja. Követve Panofsky elemzési metódusát, a preikonografikus leírás (egyszerűség 

kedvéért a kép alatt) és ikonográfiai jelentések megvizsgálása után eljutva az ikonológiai 

szintézis fázisába, megállapíthatjuk, azt tudva, hogy a kép Máriát ábrázolja, hogy Krisztus 

születése az éj sötétjét megnyitva hozza el a megváltás békéjét, megnyitja az utat a 

kereszténységnek. Ezen a szálon továbblépve a szent kanonisztikus terminológiához, a 

dogmák világához jutunk, amelynél többre van jelen esetben szükségünk, így annyit szűrjünk 

le, hogy a festők is ismerték a magzat születésének módját; a ruha vöröse az elfolyó vérre 

utal, így arra következtethetünk, hogy a vérzés és szülés veszélyessége is ismert lehetett 

számukra.  

 

 
37. ábra Mária nyitott hassal, Livre de dévotion, Italie, XVe siècle Lyon, Bibliothèque Municipale, 
département des Manuscrits, 168, fol. 216 
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A 37. ábrán a miniatúra mellett olvasható latin töredék felirat: „Szűz Anya, Isten anyja, 

Üdvözlégy, uralkodsz, Téged Imádlak, Téged dicsérlek, méhednek gyümölcse, a te Fiad.” 

   
38. ábra Piero della Francesca Köpenyes Mária-oltár, könyörületesség Madonnája, 134*91 cm, fa, 160 k. 
Sansepolcro, Pinacoteca Communale 
39. ábra Duccio di Buoninsegna: Madonna három szerzetessel, Tempera, fatábla, 23,5*16 cm, 1280-1285, 
Pinacoteka Nationale, Siena 
 

 
40. ábra Piero della Francesca: Madonna del Parto, Várandós Madonna, 206*203 cm, fém 
tartószerkezetre áttett freskó, 1460k., Monterchi, temetőkápolna 
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Végül álljon itt egy kép (41. ábra), amelyet reményeimnek megfelelően az egyik 

Albertus Magnus által írt mű egy ősnyomtatványában találtam, és terhes nőt ábrázol, aki 

minden bizonnyal nem Szűz Mária szimbolikus alakja, és nem is valamely előkelőség hiteles 

ábrázolása, sokkal inkább az alkotó saját tapasztalatai vagy modellje után készült metszet. A 

ruha elrendezésén túl a befogadó mű témája miatt feltételezhető, hogy terhes nőt ábrázol, hisz 

ebben írja le Magnus a terhesség állomásait és a magzat fejlődését. Itt érdemes megemlíteni, 

hogy ebben az időszakban, ha egy párnak nem fogant gyermeke, azt egyértelműen az anya 

sterilitásának tudták be (Alexandre-Bidon és Closson, 1985).  

 
41. ábra Alberti Magni (1581): Hebamen Buch, 7 verso 
 

Vizuális antropológiai sorozatelemzés a terhességre vonatkozó fenti 3 képre (37., 40., 

41.) (Collier, 2010, 39.): 

 

 Első és legfeltűnőbb az anya bő ruhája mind a három képen, legyen az metszet, 

miniatúra vagy festmény. Piros és kék színek tűnnek fel a színes képeken. Az arc az anya 

részéről mindenhol rezzenéstelen, távolba révedő is egyúttal. Karja széttárt vagy hasán 

pihenő, de a keze mindenképp gesztikulál, valamit fog mind a három képen. Nincs egyedül 

egyik képen sem, valakik segítenek, foglalkoznak vele, beszélnek hozzá, néznek rá.  

A megnyílás, odafordulás gesztusa mind a három esetben megjelenik.  



 119 

Nagyobb sorozatoknál lényeges, itt a feltárásra helyezve a hangsúlyt, arra vagyok kíváncsi, 

mit érezhet az anya, hogy viszonyulhat a gyermekhez, akit hordoz. 

Ez esetben csak a három képre fókuszálok, így a statisztikai elemzéseket mellőzöm. A 

dolgozat végén az összes képet vizsgálom ezzel a módszerrel. De a három képet így is 

világosan össze lehet hasonlítani, a fentiekben már megtett módon. Alapvetően itt három 

különböző technika termékét, alkotását láthatjuk, a miniatúra és festmény egyazon 

időszakból. Kettőn szembenéz az anya, aki egyúttal Mária, egy esetén, a metszeten, oldalról 

látjuk, és a kép földi halandót ábrázol.  

Bár a sorozatelemezésnek egyértelműen nagyszámú képeknél van különös jelentősége, 

mégis vonhatunk le következtetéseket már három kép esetén is, melyek ezek a jelen esetben:  

 

 

Nyitás: valaminek a kezdetét fejezi ki mind a három kép. 

Kapaszkodás: A kezek gesztusa a kapaszkodás, valaminek a megfogása, valamire 

támaszkodás érzése van benne.  

Félelem: A tekintetek és a segítők miatt van egyfajta bizonytalanság és félelemérzés mind a 

három asszonyban, függetlenül attól, hogy Máriáról vagy egy hétköznapi asszonyról 

beszélünk. A fametszetnél a terhes nő picit hátraveti felsőtestét, a vele szembenálló nőtől 

mintha el akarna húzódni.  

Ruha: összességében a kor divatjától eltekintve, mely nem sokat látszott változni a képek 

alkotásának mintegy 100 esztendejében, mind bő fedő, óvó terítőként borul a gyermekre, 

illetve öleli körül. Itt nem véletlen az ölelés szó használata, szeretetteljesség és védelem 

olvasható le az ábrákról, képekről. 

Összefoglalva: a sorozatelemzésből kiderül az anya szeretetteljes, ám félelemmel teli 

gesztusa, mely lehet a saját sorsa miatt is, de leginkább a gyermekkel kapcsolatos. Tisztában 

van vele minden alkotó, hogy ilyenkor az anyának sok segítségre, közbenjárásra van 

szüksége, bár maga is közbenjár egy új élet világra segítésében, óvásában, nevelésében.  
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Szülés 
 

A szülés a 15. század második felében és a 16. században sem volt kevésbé 

veszélytelen, mint a középkor korábbi századaiban. A nagy gyermekhalandóságot 

kiegészítette az anyák magas gyermekágyi halálozási aránya. Ikerszülés és császármetszés is 

létezett, csak hogy a nehezebb helyzetekről is számot adjunk, metszés kizárólag az anya 

halála esetén. (Roberts, 1998)  

 

 
42. ábra Születés az utcán, A Gyermek Jézus, Jacques de Voragine, La Légende dorée, France, fin du XVe 
siècle Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 244, fol. 24 

 

A fenti kép a szülés utáni pillanatokat és időszakot mutatja be, gyermek bemutatása, 

tisztítása, mosdatása és szoptatás. A szülés után a bemutatás a város gyönyörű házai közt 

történik, a perspektíva fókuszában a város kapujával, de az összes ház eltörpül Jézus istállója 

mellett.(Alexandre-Bidon és Closson, 1985) Sok olyan miniatúrát lehet találni, mely a 

gyermekágyi időszakot hivatott bemutatni. A középkor gyakorlatában a szülés utáni 40. napig 

a férj nem érinthette feleségét. Ekkor a fiatal anya a templomban rituális tisztító-tisztálkodó 
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szertartáson vett részt. A férj a „szülőszobába” sem léphetett be addig, és a gyermek is csak 

ezután került a többi testvéréhez. (Alexandre-Bidon és Closson, 1985; Orme, 2001). A 

képeken látható vörös szín, pl. függöny vagy ágytakaró, egyértelmű utalást jelent a vér vörös 

színére, hogy még inkább alátámassza azt a nézetet, miszerint a 40. napi rituális tisztálkodásig 

nem lehetett a férjnek az asszonyához érni. Nézzük példának a 43. ábrát! Elemezzük a fentebb 

részletezett módszerekkel! 

 
43. ábra Az ifjú gyermekágyas asszony, Térence, Comédies, France (Paris), vers 1410 
Enluminure de Maître de Luçon Paris, BnF, Arsenal, manuscrit 664, fol. 230v. 
 

Panofsky (1984) munkája szerint 

 

Preikonografikus leírás 

A kép két részből áll, egy szobabelső egy gyermekágyas szoptató anyával, pólyással és egy 

férfival, a szobafalon túl 3 tanakodó férfi látható. Az 1410 körül készült kép egy illuminált 

kódexben (komédiában) látható miniatúra, Enluminure de Maître de Luçon, Luçon Illumináló 

mester munkájából, a Párizsi Nemzeti Könyvtárban (Bibliotheque National Francais). 

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) alapján 

Szoptatás: Korábbiakban kifejtett módon az oltalmazás, közvetítés szimbóluma. Maria lactans 

képtípus beemelése, valamint a stílus alapján feltételezhető, hogy az 1420 körül született 

francia festőművész, Fouquet ismerte a képet. Érdekes azonosságok láthatók a geometrikus 

formák és a szögletes elrendezés tekintetében. 
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Vörös szín: Egyértelműen a vért juttatja eszünkbe, a szülés kapcsán különösen érthető módon, 

hisz a gyermekágyi időszakra többek közt az erős vérzés jellemző. (Egyébként még az 

áldozat, tűz színe is.) 

Kék szín: Az ég, levegő, víz színe, tisztaság, ártatlanság, hűség jelképe (Szűz Mária színe is 

kék) 

Zöld szín: Tavasz, feltámadás, hallhatatlanság reményének a jele, minthogy földszín a 

démonok, ördögök és a Pokol színe is, szerelmi szenvedélyt is jelent Huizinga szerint 

(Huizinga, 1979) 

Lila: a római elöljárók, császárok ruhájának színe, Krisztus színe is ezáltal 

Kalap: mindenképpen megkülönböztető jegy, leginkább a zsidóságra utal. A nő fején és a férfi 

fején is van a zárt tér ellenére, alakja miatt a védelem gesztusa jut eszembe, míg férfiak esetén 

tudjuk, hogy a zsidó szokások szerint zárt térben is lehet kalapot hordani. (Körber és mtsai, 

szerk. 1994) 

Szobabelső: Üressége, (az ágyon kívül nincs semmilyen más elem), ez a meghatározó 

momentum. 

Ágy: A szülés miatt van jelen.  

Kéz: A mutatás gesztusa kiemelendő, illetve, hogy a férfi ágyéka környékére helyeződik.  

 

Bouteud (1989) szerint: 

 

» Technika: miniatúra, kézzel festett illuminált kódexben 

» Grafika: a képet minden bizonnyal nem egy átlagos kézügyességű barát, hanem egy, 

a festményekre szakosodott kéz alkotta, tudjuk a befoglaló mű mesterének nevét.  

» Színtani: passzív színkeverés, a vörös-zöld komplementerét használja, a vörös így 

még hangsúlyosabb a szobabelsőben, főszínek közül a vörös és kék jelenik meg: 

szerepe már fentebb ismertetett 

» Tipográfiai: a képeket szöveg nem kíséri 

» Szín és figurák viszonya: nő kék, férj lila, barát halványbíbor=bíboros?, idegen férfi 

zöld, ami a nő ágyával komplementerként jelentkezik Színvilága érdekes, szokatlan, 

a kortárs miniatúráknál halványabb, de mégis vibrál.  

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): A kornak megfelelő későgót, 

kora reneszánsz ruházat jelenik meg, a barát ruhája és tonzúrája jelzi pap mivoltát, a 

kalapok is a fent említett szociokulturális jelzések 
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» Nonverbális: A metakommunikáció kongruens, a kezek lényegesek és a nő 

elfordulása 

» Társas szituáció: fent említett egyezkedés a kapcsolat a jobb oldalon, bal oldalon a 

félelem, elhúzódás, de egyértelmű a kapcsolat 

 

Ikonológiai szintézis: 

 

A kép két tere összefügg, a barát, a kereskedő és - ruházata alapján - az utazó 

találkozik egymással, úgy tűnik, egy kereskedelmi ügyletet bonyolítanak le egymással. A 

barát kézfogásra nyújtja a kezét a kép másik oldalán apaként feltűnő férfinek. Előtte/utána a 

férj hazamegy, és szeretne feleségével intim kapcsolatba lépni. A nő ijedten tekint urára, aki a 

csecsemőre mutat. A másik magyarázat a kézből indul ki, és már fent említettem. De a nő a 

dogmák értelmében nem tiszta, így férjével csak a gyermekágyi időszak végén tud kapcsolatot 

létesíteni. Ezután a férfi tanácskozik a baráttal és az idegen földről érkező előkelő úrral. A 

ruházat megfelel a kor öltözködési szokásainak, és a korábban bemutatott gyermekágyas 

hagyományokkal is azonosítható. Összegezve elmondható, hogy az asszony ijedt elforduló 

gesztusa védelmezi a gyermeket, és egyúttal kifejezi elfordulását a férfi közeledésére. 

 

Nem meglepő módon a középkori, illetve reneszánsz ábrázolások közt csak elvétve 

akad olyan miniatúra, képi ábrázolás, mely földi halandó születését és a szülést magát 

ábrázolja, ellentétben azzal, hogy a császármetszést milyen előszeretettel ábrázolták. 

Kutatásaim során a legérdekesebbnek az ábrázolások közül a Cod. 2759 számmal a bécsi 

Osztrák Nemzeti Könyvtárban található Vencel biblia szülésábrázolását találtam, mely 1390-

1400 közt keletkezett, és Vencel cseh király számára készült (Harksen, 1976). A kódex főként 

fürdőjeleneteket ábrázol, és a női test sokszor jelenik meg benne, talán épp ezért lehet témája 

a szülés ábrázolása is az egyik miniatúrán. Az említett képen, melyet csupán fekete-fehér 

másolatban találtam Harksen könyvében (Harksen, 1976, 96.), – fol. jelzésszám nélkül – a 

szülő nő áll, és épp kipottyan belőle gyermeke. Ld. 44. ábra 
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44. ábra Szülésábrázolás a Vencel-biblából, miniatúra, 1390-1400 közt, Bécs, Osztrák Nemzeti Könyvtár, 
Cod. 2759, fol. jelzésszám nélkül 

 

 Semmilyen jelzés nem utal rá, hogy ne hétköznapi asszonnyal állnánk szemben. A 

feltételezésem szerint sötétkék csillagokkal borított háttér előtt álló, tulajdonképpen fél 

guggoló helyzetben levő nő kezét imára kulcsolja, egy asszony segít a földről felemelni a 

gyermeket. A szülő asszony ruhája dúsan redőzött, mintha valamin támaszkodna, talán egy 

szülőszéken? Feje gondosan kendőbe csavarva. Vérnek nyoma sincs, így feltételezhető, hogy 

a cél nem az élethűség volt. Ennek ellenére érdemes a félig álló helyzettel megismerkedni, 

melyet, ha igaz, egy, a lentiekhez hasonló szülőszék segíthetett: ld. 45. ábra. Érdekesnek 

találom azt is, hogy a születendő gyermek arányai hasonlítanak a valós újszülött véznaságára, 

fejét magzati haj borítja, száját kitátja, mintha épp most sírna fel. A minden bizonnyal 

bábaasszonyként tevékenykedő segítő és aggódó arcot mutat, kezét a gyermek alá helyezi. A 

gyermek tekintete anyjára szegeződik, az anya és a bába tekintete egymás felett mintegy 

párhuzamosan mutat két ellentétes irányba, egyik sem néz a gyermekre. Érdekesség, hogy az 

alattuk fekvő földfelület a pólya mintáját idézi fel bennem. A bábánál nincs semmilyen gyolcs 

vagy anyag. Nem tűnik tökéletesnek a felkészültség.  
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Alexandre-Bidon és Closson többször idézett művében a szülésről azt írja, hogy 

kutatásai szerint a szülő nő vállát lefogta egy vagy több, és egy vagy több nyomta a hasát, 

hogy a gyermek kicsúszását elősegítse (Alexandre-Bidon és Closson, 1985).  

 Most vizsgáljuk meg az orvosi könyvtárban feltárt Iacobi Rueff (Rueff, 1554) és 

Albertus Magnus (Magnus, 1581) féle munkákban fellelhető sebészeti, szülést segítő 

eszközöket. (45., 46. ábra) 

 
45. ábra Iacobi Rueff (1554): Chirurgii Tiurini, De conceptu et generationem hominis et iis quae circa, 
Christophorus Froschno nyomdája, 21verso, Alberti Magni (1581): Hebamen Buch, 52 verso 
 

 
46. ábra Alberti Magni (1581): Hebamen Buch, 70 verso 
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 Az előző oldalakon látható képek érzékeltetik, hogy az orvosi, sebészeti traktátusok 

tanúsága szerint a szülő nőnek az orvosok és bábák igyekeztek segítségére sietni, a Magnus-

féle Hebamen Buch 70. versoján, a 46. ábrán szereplő fogók a nehéz szülések esetén 

igyekeztek kihúzni az anya hasából a gyermeket. A szülőszéket is minden bizonnyal 

használták. Ugyan a két mű valamivel későbbi, mint a vizsgált időszak, de az eszközök 

feltételezhetően már a nyomtatás invenciója előtt is rendelkezésre álltak. A Semmelweis 

Orvostörténeti Könyvtár ennél korábbi dokumentummal nem rendelkezik, mely a szülés 

technikai részét ábrázolná. A fent említett művekben azonban nagyon részletesen kitérnek a 

gyermekszüléssel kapcsolatos ismert tényekre.  

 Szemléltetésnek a 47. ábrát használja Magnus, nézzük most ezt! 

 
47. ábra Alberti Magni (1581): Hebamen Buch, 4. verso 
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Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

1581-ban készült könyv metszete, ami azt jelenti, hogy egy néhány évvel, esetleg évtizeddel 

korábbi fametszetről van szó.  Könyv része, incunabuli, Albertus Magnus munkája. Szülést 

bemutató traktatus része.  

Egy vajúdó asszonyt látunk a képen, aki minden bizonnyal egy, a korábban bemutatott 

szülőszéken, szinte kómás, sokkos állapotban, magán kívül vonaglik. Vonásai durvák, erősek. 

Körülötte bábák sürögnek, a háttérben két asztrológus a csillagok állását figyeli. (Tudvalevő, 

hogy az asztrológus-asztronómus szétválasztás később következett be.) Az ágy megvetve 

várja a kimerült anyát, a víz egy kádban odakészítve várja a születendő gyermeket. Két bába 

az anyának segít, odahajol hozzá, simogatja, részvétteljes arcot vág. Az anya lábánál ülő bába 

ruhája véres, kezén a ruha felgyűrve, az anya lába közt nyúl a gyermekért.  

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) alapján 

Hold és csillagok: „Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy 

uralkodjék a nappalon, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még 

csillagokat” (Ter 1,16) Nem véletlenül idézem a Teremtést, hisz a szülés ezzel rokonítható. A 

Nap és Hold ikonográfiai ábrázolása esetén a Nap hímnemű, a Hold a női princípium.  

Ágy: Mária, illetve Jézus születésekor Szent Anna, illetve Mária ágyban fekszik. Erre is 

utalhat az ágy.  

Kád, kancsó: A korsó ikonográfiai elemként alkalmazása a nagy folyókat és ezáltal a 

keresztelést jelképezi, egyértelmű az utalás a tisztaságra is.  

Kés: vértanúság, kínzás jele 

Tányér: oltáriszentséget jelképezi 

Olajos üvegcse: Az olaj az örökzöldje miatt az örök élet jelképe. A felkenés is olajjal történik.  

Zsinór: a kés mellette szerepel, így egyértelműen a köldökzsinórra asszociálok. 

 

Bouteud (1989) szerint: 

 

» Technika: fametszet 

» Grafika: Magas grafikai felkészültség jellemzi. Perspektíva, arányok is megfelelőek. 

» Színtani: fekete-fehér, így könnyen terjeszthető 
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» Tipográfiai: Fent: fejezet megjelölése, alatta, nyersfordításban (hisz nem ismerem a 

német nyelv 15. századi állapotát tökéletesen): És a te Asszonyod Istent urának 

tekinti, Elfogadom a teremtést, amikor teherbe ejtesz, A Te kínszenvedésed áldott a 

gyermeked miatt. Kép alatt: a Te születésed és a Te akaratod az uradért van, és Ő a 

Te urad emiatt.  

» Szín és figurák viszonya: nem értelmezhető 

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): Az anya bő ruhája a lefolyó vért 

juttatja eszünkbe, illetve a nekigyürkőzés mozdulatát 

» Nonverbális: Simogató, nyugtató bábák, segítő szülész, távolba mutató 

asztrológusok, kongruens a kép. 

» Társas szituáció: Kapcsolatban vannak az előtérben szereplők és a gondolatban a 

jelenetet háromszöggé alakító, az asztrológus ujjával csúcsot alkotó két csoport, az 

anyával szelíden beszélő bábák is tekintetüket rá emelik. A nő hatalmasnak tűnik, 

ezzel is jelezve az esemény fontosságát, fájdalmát és fókuszát. 

 

Ikonológiai szintézis: 

 

A jelenet többszörös jelentésrétegekkel ábrázolja a szülést és annak fájdalmait, 

kínszenvedésként, bizonytalan kimenettel. Célja lehet bemutatni a szülés nehézségeit, a valós 

gyakorlat életszerű ábrázolásával. Az asztrológusok a születendő gyermek jövőjét igyekeznek 

megjósolni. Érdekes mixtúrája a realitásnak és a babonás középkori hiedelemvilágnak, hisz a 

jövőt jósolják, miközben hitelesen ábrázolja a gyakorlatot és az anyai szenvedést. A 

metszetek többszörös felhasználhatósága miatt akár terjesztheti is a bábák közt a gyakorlati 

tudnivalókat. A gyermek születés után azonnal meg lesz keresztelve, hogy az üdvözülésben 

részesülhessen, és az eredendő bűnt lemossák, tisztává váljon. 

Összefoglalva a kép mondanivalóját a gyermeki élet fontosságához jutunk és az úr akaratának 

teljes elfogadásához. 

 

 Az egyik legkorábbi bábakönyv a Württembergi Bábarendelet 1480-ból, mely 

műtéttani leírást is ad az általuk végezhető sebészeti eljárásokról is, így a post-mortem 

császármetszésről is (Szabó, 1998). Ebben az időszakban még szinte kizárólagosan a bábák 

segítettek a szülő nőknek. Később ismerték fel a sebészek a nőgyógyászati műtétekben rejlő 

presztízsnövelési lehetőségeket, és a társadalom igénye is megnövekedett a munkájuk iránt, 

így vették át a szinte kizárólagos irányítást a szülések kapcsán (Szabó, 1998, 143.) 
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 Mivel a sebészeti munkák pedig latinul íródtak, a bábák nehezen tudták volna 

elolvasni, így számukra a szájhagyományozás útja maradt a fent említetthez hasonló 

rendeleteken kívül (Harksen, 1974).    

 

 A már említett Dürer-féle Vier Bücher egyértelműen jelzi, hogy a kor alkotói 

ismerhették a gyermekek arányait. Ld.48.ábra 

 
48. ábra: Albrecht Dürer: Vier Bücher, A gyermeki arányok, 1528. 
 

 

Lejegyzett adatok szerint már a középkorban is előfordult, hogy összenőtt ikrek 

születtek, hazánkban az első ilyen szülés a krónikák szerint 1554-ben történt (Métneki és 

Varjassy, 2008, 90.), de nem választották szét őket. Európában már 945-ből van összenőtt és 

szétválasztott ikrekről szóló feljegyzés, ám egyik a műtét előtt, másik annak következtében 

meghalt. A következő dokumentált műtétre már 1505-ben, egy 10 éves lány ikerpáron került 
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sor, itt is az egyik már a műtét előtt, a másik utána halt meg, sikeres műtétre először 1689-ben 

került csupán sor. Az 1495-ben született és 1505-ben műtött, fejüknél összenőtt ikrekről 

számos krónika, ősnyomtatvány (Brandt műhelyéből) és metszet is fennmaradt. (Métneki és 

Varjassy, 2008, 78-79.) Ez utóbbi tényt a korabeli sebészeti traktátusok is bizonyítják, ld. 49.-

50. ábra, melyeket jelen dolgozat keretei közt nem kívánok elemezni. További érdekesség, 

hogy az ábrázolások közt előfordulnak négyes ikreket ábrázoló metszetek és miniatúrák is.  

 

        
49. ábra Alberti Magni (1581): Hebamen Buch, 106 verso 
50. ábra Schedel, Hartmann: Buch der chroniken und geschihten, Nürnberg, Anton Koberger nyomdája, 
1493., CCXIV. verso, színezett fametszet ősnyomtatványban, Aurelius és Amicas, Frankhon királyai58 

                                                 
58 Schedel Liber Cronicam, vagy Weltcronic, azaz Krónikák könyve 645 dúcot tartalmazó mű, 1808 metszet 
jelenik meg benne, ami azt jelenti, hogy van olyan kép, amit többször is, különféle szituációk illusztrálására 
alkalmaznak. Mint tudott, Koberger és Dürer szoros barátságban álltak egymással,így valószínűsíthető, hogy sok 
metszet vagy az összes az ő munkája (Gerszi és Bodnár, 2002, 8-9.) 
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Császármetszés 
 

Tekintsük át röviden, hogy a szülés egy különleges fajtájáról, a császármetszésről mit 

tudtak a középkorban.  

 

A császármetszés ikonográfiai vonatkozásait főként a nemzetközi szakirodalom járja 

körül alaposan pl. Blumenfeld-Kosinski, Renate: Not of Woman Born; Representations of 

Cesarean Birth in Medieval and Renaissance Culture, a magyar szakirodalomból pedig Szabó 

András könyvét emelném ki A császármetszés története és ikonográfiája címmel, mely 1998-

ban jelent meg.  

 

Először is az eredete a lex cesarea, azaz császári jog a szüléshez, vagy a cedere-vágni 

igéből eredhet. (Roberts, 1998, 143.o.)  A caesar, caeseo, caseonis (kimetszettek) cognoment 

az anyjuk hasának metszésével született személyek kapták (Szabó, 1998, 9.)59 A hagyomány 

szerint Caesar is így születhetett, azonban ez csak legenda (51. ábra), hisz tudjuk, hogy felnőtt 

korában is találkozott anyjával, a császármetszés után pedig aligha élhetett nő akkoriban 

fertőtlenítő és vérzéscsillapító, érfogó eszközök híján. Szabó elemzi, hogy a caesones 

(kimetszeni) és a caesaries (hosszú haj) etimológiai alakja hasonló, mégsem azonos. Rómában 

is csakúgy, mint a reneszánsz idején, post mortem hajtottak végre ilyen műtétet. (Szabó, 1998, 

9.) A középkorban a gyermekek védelme érdekében a jog megengedte, sőt megkövetelte, 

hogy az anya halála esetén a gyermeket épen kiemeljék az anya hasából. (Roberts, 1998, 144. 

o.) Úgy tartották, hogy aki ilyen módon jön világra, az szerencsés lesz, és különleges lesz az 

élete. Érdekes teória, miszerint Szűz Mária méhéből szűzen a szülőcsatorna érintése nélkül 

Jézus is így jöhetett világra, mindezért az Antikrisztus születését is így képzelték, hisz az 

Antikrisztus élete szinte teljesen modellálja Krisztusét, sok ábrázoláson ez meg is mutatkozik. 

(Ördögök a rács mögött a 51. ábrán) 

 

Ahogy a könyveknek vagy a nevelésnek, a műtéteknek is van története, a 

császármetszés esetén ez a mítoszokba nyúlik, a legkorábbi említése az asszír babilóniai és 

egyiptomi írásos emlékek közt található. Ezek alapján bizonyítható, hogy az ókori népek 

megkísérelték az ilyen műtéteket, és nagy valószínűséggel csak halott anyákon végezték. A 

legismertebb legenda Buddha születése, aki fehér elefánt képében anyja hasába behatolva 

                                                 
59 „A caeseo matris utero dictus” lat. Anya méhéből kimetszett (Szabó, 1998, 9.) 
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fogant, és anyja jobb oldalából kiemelve született. (Anyja eközben meghalt.) (Szabó, 1998 

12.) 

A világirodalomból talán a Macbeth a legismertebb, mely szintén az eljárás ismeretére 

utal. Érdekes, hogy épp az ikonográfia a legfőbb tanúságtevője, hogy tényleg létezett ez az 

eljárás a halott nőkből való magzateltávolításra (Alexandre-Bidon és Closson, 1985) A 

középkorban számos rögzített (San Ramo, II. Róbert, VI. Edward), bizonyítható szülés történt 

ily módon. Érdekesség, hogy valószínűleg kevesen voltak felkészülve egy ilyen művelet 

végrehajtására, azonban a keresztelési előírások és a magas halandóság miatt szükség volt erre 

nem is kevés esetben.  

 

Szabó jelzi, hogy a zsinatok a papok feladatává tették a post mortem császármetszést, 

pontosan a keresztelési kötelezettség miatt, és komoly büntetés járt ennek elmulasztása esetén. 

Számos érdekesség ismert, például a meghalt anya szájába fadarabot kellett helyezni, hogy a 

magzat kapjon levegőt, amíg bent van, illetve, hogy ha mégis élő nőn végzik a műtétet, nem 

kell összevarrni a sebet; mindezek ellenére elmaradhattak idővel az ilyen világra segítések, 

hisz az általam vizsgált időszakban IV. Pál pápa a XVI. században ismét foglalkozott a 

kérdéssel (Szabó, 1998). Alexandre-Bidon és Closson kutatásokra támaszkodva jelzi, hogy a 

tudomány mai álláspontja szerint az anya agóniáját egy magzat nem képes túlélni, csak abban 

az esetben, ha már a halál teljes beállta előtt megszületik a gyermek (Alexandre-Bidon és 

Closson, 1985, 58-61). 

 

Az bizonyos, hogy az első sikeres, élő anyán végzett műtétet 1610. április 21-én 

Martin Opitz feleségén, Ursula asszonyon végezték, akinek a terhesség alatt sérve lett. A 

műtét sikeres volt, de nem sikerült a sérvkapun át a méhet visszahelyezni, az asszony bíztató 

gyógyulás után május 16-án hírtelen rosszul lett és meghalt. (Szabó, 1998, 42.) 

 

A történeti áttekintés után elemezzük az alábbi miniatúrát, különös tekintettel a 

metszésre vonatkozó bal oldali szobabelsőre.  
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51. ábra Cézár élete, Anciennes Histoires de Romains, Ms Fr 64 (BN) XV.szd. folio nagysága: 340*310 
 

Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás 

XV. században készült miniatúra, alkotója Henri de Vulcop: Histoire Universelle vagy 

Romaines című munkája, Ms Fr 64 számon tárolt változata. A befoglaló mű egy, a rómaiak 

történetét befoglaló kódex, melyet a Bibliotheque Nationale nemzeti könyvtár őriz Párizsban.  

A kép egységet alkot, és kihasználja a korábbiakban említett kint-bent problematikát, 

azaz a kép egészként és részekként is külön-külön értelmezhető. Az alkotó célja lehetett, hogy 

egy adott jelenetre irányítsa figyelmünket, és ez nem más, mint a születés csodás volta. 

Korábban a vizuális antropológiával foglalkozó fejezetben jeleztük, hogy a nagyhatású 

történelmi alakokat hogyan mitizálják akár az ábrázolásokban, akár a legendáriumban, és 

csupán a képi fordulat beállta után lesz ez a mitizálás látványos. Cél a legenda bemutatása, a 

képen látható jelenetek még: Caesar a Capitoliumon, átkel a Rubiconon, megölése előtti 

fogságjelenet. 
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 A metszést bemutató képrészleten egy halottnak tűnő anya látható három asszonnyal 

körülvéve, a sebészeti beavatkozást végző nő az asszony oldalából vágja ki a gyermeket, amíg 

egy szolga készíti a gyermek bebugyolálására szolgáló gyolcsot. Az ágy mögött imádkozó 

asszony térdepel. A kép egy szobabelsőt ábrázol, baldachinos ággyal, az asszony az ágyon 

fekszik, felette napot és holdat ábrázoló jel.  

 

Ikonográfiai jelentések:   

Ha a kép metszésre vonatkozó részét alaposabban elemezni kívánjuk, itt látunk a már 

említett módon imádkozó bábát, pólyát készítő asszonyt, Mária köpönyegére emlékeztető 

függönyt, a vérre utaló vörös színt nagyon erőteljesen. A pólyát tartó asszony mintha egy 

szem szivárványhártyáját viselné kalapként fején, odavonzza tekintetünket. Isten szeme 

mindent lát, ezt is eszünkbe juttatja. Az asszony ágya fölött látható hold és csillag a betlehemi 

csillagot és az asztrológiát is előhívja.  

Nap: „Isten a nap és a pajzs” (Zsolt, 84,12), világosság, igazság, ragyogás, néha 

Krisztus mint Napisten ábrázolódik. (Körber és mtsai, szerk., 1994., 238.)  

Nap és Hold: teremtésszimbólum, Keresztrefeszítés és Utolsó ítélet szimbólum is. 

(Körber és mtsai, szerk., 1994., 239-240.) 

Kék sapka: dicsfényhez hasonlít a szemen kívül. 

Kutya: ugyan a kép részletét egy másik területtel, a halált megelőző bebörtönzéssel 

köti össze, talán mégis lényeges jelentései: hűség, őrző, híradó (Körber és mtsai, szerk., 1994., 

199.) ugyanakkor a Jelképtár felhívja a figyelmet, hogy a kutya lehet a halál jelképe, 

lélekvezető állat, az alvilághoz, pokolhoz kötődik. (Hoppál és mtsai, 1990, 131.) 

Közbenjárók: imádkozó alakok, az Atyát kérik, fordítsa el a haragját, és mentse meg a 

gyermek és anya lelkét.  

 

Bouteud (1989) szerint: 

 

» Technika: kéziratos kódexben festett miniatúra: MS FRANCAIS 64, fol. 234 r. 

» Grafika: az alkotó precíz volt, ám helyenként a perspektíva miatt mintha borulna a 

kép.  

» Színtani: kék és vörös színek a dominánsak, ezek komplementerei csak a szülést 

végző bábán találhatóak. A nap miatt a sárga egy kis részben előkerül. 

» Tipográfiai: A szobabelső felett szöveg olvasható  

» Szín és figurák viszonya: a vérvöröset és vért a bába zöldje állítja meg.  
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» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): A korabeli stílus jelenik meg, 

reneszánsz brokátok, nehéz előkelő ruhák, ezzel szemben a halott asszony 

meztelensége is ráirányítja a figyelmet.  

» Nonverbális: A tekintetek és gesztusok (ima, segítségnyújtás) mind aggódást 

fejeznek ki.  

» Társas szituáció: A két előtérben levő bába együttműködik, az imádkozónak nincs 

szociális összeköttetése, csak az imádkozás gesztusa által, velük.  

 

Ikonológiai szintézis: 

 

 A bábák közbenjárnak a születendő gyermek életéért Istennél mind fizikai, mind lelki 

értelemben.  A gyermek lelke így bizonyára a mennyországba jut. Összességében a kép a 

gyermekekért való aggódást jelentheti. A szeretet és aggódás, mely szerint a mennybe kell 

jutnia minden megholt léleknek. A gyermek esetén a túlélésért is imádkoznak. Értéke a műtét 

technikájának ábrázolása, valamint annak feltételezése, hogy a gyermeki élet igenis fontos 

volt annyira, hogy haldokló vagy halott nőn a műtétet végrehajtsák. A korabeli Caesar- 

legenda hatásaként császármetszéssel ábrázolja születését. A XI. századtól ismerünk hasonló 

ábrázolásokat, pl. MS Cod. Marc FR Z3, fol. 2. r, MS Garrett 128 fol. 144 r. melyek a metszés 

módban eltérnek, de egyértelmű hatást gyakorolnak tematikailag. A téma különösen a XV. 

században lesz népszerű, és a bizonyított, halandó és nem előkelő embereket ábrázoló 

metszések ábrázolás-típusainak is jelentős, meghatározó darabja.  

.  

Most álljon itt egy másik metszést ábrázoló kép, melyet nem elemzek részletesen, de 

központi eleme az 52. ábrán látható szalma vagy bárányszőr az istállót juttathatja eszünkbe, 

ahol Krisztus született, a vízzel serénykedő bába már a keresztelésre és tisztálkodásra is utal. 

Érdekes, hogy egyértelműen látszik itt az, hogy a vizet melegítették. Amin a nő fekszik, az a 

kerevet tollakat is felidéz számomra. Akár a szárnyak és az angyal is eszünkbe juthat. Egy 

bába jelzi, hogy az asszonynak a pulzusát tapintja, egy másik lefogja. A kép ismét csak a 

cézári születési legendát dolgozza fel. A szőlőindaszerű minta és levélminta is a bor és 

Krisztus szimbóluma lehet. A nő még minden bizonnyal él, mikor a metszést elkezdik. Itt is 

négy bába serénykedik 
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52. ábra Császármetszés, Les Faits des Romains, Paris, BnF, département des Manuscrits occidentaux, 
NAF 3576, fol. 197 letöltési helye: http://classes.bnf.fr/ema/grands/, ideje: 2012. 05.14. 

 

 Most térjünk ki röviden az ábrázolások egy sajátos típusának elemzésére, az 

Antikrisztus születésére. Szabó jelzi, hogy a középkorban jelent meg ez az ábrázolástípus, és 

semmilyen valós alapja nincs, elképzelt eseményt jelenít meg. Érdemes megemlíteni, hogy 

épp a vizsgált időszak fametszetein jelenik meg először az ábrázolás. Elképzelhető, hogy 

magát a műtétet is ördögtől valónak képzelték; ennek szimbolikája az, hogy épp Krisztus 

ellenfelét és minden szempontból életének másolóját jelenítik meg. Érdemes megjegyezni, 

hogy az egyik képtípusban a sátán segédkezik a szülésnél, a másiknál, ahol a sebészet 

bemutatása a cél, nincs nyoma jelenlétének. Azt is meg kell jegyezni, hogy nem feltétlenül 

hiteles az ábrázolás a császármetszés megjelenítésére, mert a legtöbb esetben nincs vér. 
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53. ábra (FF és színes) Pseudo-Methodius: Opusculum divinarum revelationum, Basilae, 1498, Wellcome 
könyvtár London, fametszet, WHML 62332, Incunabula Catalogue 384 and Slide number 6884 
54. ábra http://www.harvardartmuseums.org/content/image-requestAnonymous, Antikrisztus születése, Ulm, 
1483, Seelen-Wurzgarten. Ulm, Conrad Dinckmut, fametszet, Schramm VI, 105, Schriber 5229 or 5230, 
Harvard Art Museums/Fogg Museum, Philip Hofer adománya, M3625 
 
 

Álljon itt még párhuzamként az ember teremtése, melynek értelmében Isten Ádám 

bordájából teremtette, emelte ki Évát. Az, hogy ezt vizuális ábrázolásokon hogyan látjuk, 

egyértelművé teszi az utalást ilyen irányban. Nézzük csak Schedel színezett fametszetén! 

 

 
55. ábra Schedel, Hartmann: Buch der chroniken und geschihten, Nürnberg, Anton Koberger nyomdája, 
1493., VI. verso, színezett fametszet ősnyomtatványban, részlet az Ószövetségből, Éva teremtése 
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A 51-54. ábrákat vizuális antropológiai sorozatelemzéssel is be kívánom mutatni. 

Collier metódusát kívánom követni (Collier, 2010, 39.):  

 

Anyai mozdulatlanság, kiemelt gyermek. A gyermek kicsiny felnőttnek néz ki, nem 

követi a gyermeki arányokat. Némaság, feszült figyelem, izgatott kapkodás a bábák részéről, 

ugyanakkor várakozás, egy kimerevített pillanat rögzítése, valamilyen vihar előtti csend 

érzése. Néhány képen nyitott szemmel fekszik az anya, arca rezzenéstelen. Nyitott szemmel 

segít a körülötte tüsténkedőknek.  

Jelen esetben tematikailag a leginkább kézenfekvő a csoportosítás, ám érdemes lehet 

még az emberek száma és elfoglaltsága, halott vagy élő anya. A gyermek irányát is érdemes 

megvizsgálni, a hozzá való viszonyulást a gesztusokból leszűrni. Elképzelhető, hogy alapos 

megfigyelésnél következtethetünk a gyermek élő vagy holt állapotára. Az arányai is 

érdekesek számunkra, de leginkább a hozzá való viszonyulás. 

 

 

  Mivel négy képről van szó, a statisztikai elemzések irrelevánsak. Érdekes, hogy a 

képeket a tematikával megegyezően osztva két csoportra, a Cézárt ábrázolóknál az anya 

élettelen, a szülés technikai jellegű segítségnyújtásból áll a gyermek felé, sürgés-forgás 

figyelhető meg és tényleges vagy lelki gondoskodás, közbenjárás. Az Antikrisztust 

ábrázolókon egyértelműen szeretetteljes odafigyelés jellemző a gyerek irányában, az anyával 

azonban feltűnően mit sem törődik a bába, orvos, felcser-sereglet. Az egyik képen férfiakat 

látunk segítőként (3. a sorban, 53.). A 4. képen (54.) az anya egyik kezét, de semmi mást, 

erősen megfogja az egyik bába. Lehetőségek: a nyitott szem ellenére halott az anya, vagy 

tényleg csak a gyermekkel foglalkoztak. Az Antikrisztust ábrázoló képeken nincs vér, vagy 

csak szimbolikusan (3. kép a sorban, 53.). Érdekes, hogy a képek ezen csoportjánál milyen 

szeretetteljesen foglalkoznak a nem újszülött arányú gyermekkel. A sorban a 3. (53.) képen 

bepólyázva öleli magához az egyik bába, a 3. képen (53.) egy sebész valamit a gyermek 

kezébe ad, talán egy kulcsot, az játékosan nyúl a tárgyért. A 4. képen (54.) is a bába 
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szeretetteljesen hajol le a gyermekhez. Ezeken a képeken, valamint a Cézárt ábrázoló 2. képen 

(52.) egyértelműen él az újszülött, aki mint említettem, inkább néz ki gyereknek, mint 

csecsemőnek.  

 

Szeretetteljes odafordulás a gyermek felé, ezt érzem kulcsmomentumnak, hisz az anya 

élete árán is meg akarják menteni a gyermeket. Mindezek után elmondható, hogy a gyermeki 

élet nagyon értékes lehetett a képek tanúsága szerint. A törődés, gondoskodás további 

kulcsmomentum. A 4. képen (54.) a gyermek kezébe adott tárgy is az odafordulást, a 

gyermeki játékosságot jelentheti, valamint azt, hogy nagyon is élő az a gyermek. Ahogy az 

anyja hasából kibújik, máris le kell foglalni. Valóban nagyon nyughatatlannak, 

mozgékonynak látszik. Összességében a gyermeki élet felbecsülhetetlen értékét jelenítik meg 

a képek az anyai élet eldobhatóságával, halandóságával, múlandóságával szemben.  
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A fejezet összefoglalása: világrajövetel a reneszánsz idején 

 

Kutatásaim során feltártam, hogy a szerzetesek, illuminált kéziratokat másoló barátok 

is el-elkalandoztak másolás közben. Emberek voltak a szó szoros értelmében, sokszor mély 

érzésekkel, elragadtatással, vágyakkal, vágyakozással átitatatott glosszákat írtak a margóra 

széljegyzetként. A margón található szerelmes vers, vagy a szerzetes éppen megszületett 

gyermekéről szóló kis ábrázolás, amint szoros pólyába tekerve bölcsőben fekszik.  Ilyen 

ábrázolás található például egy 15. századi orvosi receptkönyv 7. foliojának verso oldalán, a 

margón, ld. 56. ábra. Az archaikus angol szöveg, mely a bölcsőben ringó csecsemő felett 

olvasható felirat, vers a barát erős érzelmeiről, boldogságáról és a gyermek, illetve édesanyja 

iránti vágyakozásáról, a beteljesült szerelemről, gyermeke iránti szeretetéről tanúskodik 

születése kapcsán.60  

 
56. ábra Szoros pólyába tekert csecsemő egy bölcsőben, 15. szd első fele, Orvosi receptkönyv, WMS 5262, 
fol. 7. verso Welcome Könyvtár, London 

 

Pollock a 16. századi naplóelemzései közt kiemeli, hogy számos leírás, naplóbejegyzés 

foglalkozik az anyák szülés előtti teendőivel, boldogságukat is sok helyen jelzik, illetve 

izgatottság, a gyermek érkezésére való figyelem-öszpontosítás is kiolvasható ezekből a 

bejegyzésekből. A teljes képhez hozzáteszi, hogy a leírások közt akadnak, olyan anyákról 

                                                 
60 Meg kell említeni, hogy a kódexmásoló barátok nem minden esetben tettek szüzességi fogadalmat, hanem 

sok esetben akár a kolostorban tanuló diákok is lehettek másolók, így az ábrázolás nem feltétlenül a szüzességi 

eskü megszegését jelzi!  
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szólók is, akik nem kívánt terhességből, nem várt gyermeket szültek, de egy ilyen esetben a 

leíró kiemeli, hogy később, mikor az anyjától időlegesen elvettek egy ilyen gyermeket, ő 

keserűen sírt. (Pollock, 1983, 208-209.)  

A fejezet ikonográfiai és vizuális antropológiai sorozatelemzéseiből kiolvasható, 

mennyire kockázatos vállalkozás volt a reneszánsz idején a szülés, sőt már a terhesség 

időszaka is. Szó szerint a teherbeeséssel és szüléssel, azaz a szerelemmel és a házassággal az 

életét kockáztatta minden nő. Életét kockáztatta a gyermekéért. Ez a gondolat olyannyira 

áthatotta az elemzett időszakot, hogy minden típusú képelemzéssel megerősödik tézisünk, 

mely szerint a gyermeki élet sokkal fontosabb volt az anyjáénál. Miből következtethetünk 

erre?  

Az anyákat minden módon segítették, hogy gyermekét világra hozza, de a gyermek 

élete fontosabb volt, pontosan az életre segítése és az eredendő bűn lemosása a keresztség 

által. A császármetszés létezése is azt bizonyítja, hogy a gyermekeknek a világra kell születni, 

hogy a Mennyországba jutást segítsék, akár azáltal, hogy az anya halálát megelőlegezve, 

haldoklás közben segítették a gyermeket életre. A születési higiénés szabályozás teljes hiánya, 

illetve a has, méh összevarrás megtiltása anyák milliónak életét oltotta ki, ám a született 

gyermekek életét a keresztvíz tisztasága és tisztítása higiénés szempontokból is elősegítette, 

és a vallási hiedelmek, szokások, dogmák betartásával a túlvilági üdvözülés reményéhez 

juttatta őket.  

 A szülésről korlátozott ismeretekkel rendelkező reneszánsz időszakról 

elmondható, hogy a női szervek felépítését, illetve a születés folyamatát hozzávetőlegesen 

ismerték. Általában nők, bábák segítették világra a csecsemőket, nagy valószínűséggel 

nyomásokat alkalmazva a hason, szülőszékre ültetve a nőket. A vérzést nem tudták 

csillapítani, de a dogmatikus előírások értelmében a férj nem érhetett asszonyához a 

gyermekágyas időszak végéig. Ezzel, bár nem tudatosan, újabb fertőzési forrást akadályoztak 

meg. Érdemes azonban megemlíteni, hogy az asszonyok szinte azonnal felkeltek és dolgoztak 

ugyanúgy tovább, mint terhesen.  

 A gyermekek jövőjéért tenni vágyó szülők asztrológusokat kértek a sorsuk 

megjósolására, és az asszonyok folyamatosan imádkoztak a születendő gyermekért.  

Mindezekből az elemzésekből egy, a gyermekeikkel szeretettel törődő asszony és 

szülő képe rajzolódik ki, aki a saját életét kockáztatva akarja biztosítani számára az életet a 

korban legfontosabbnak tartott üdvözülés érdekében. Tudomásunk van róla ugyanis, hogy sok 

nő lemondott életéről, és vállalta a biztos halállal fenyegető császármetszést (Szabó, 1998) is a 

gyermek világrajövetele és üdvözülése érdekében. 
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A csecsemők élete 

Szoptatás 
 

Alexandre-Bidon és Closson kutatásaik nyomán kijelentik, hogy a középkor és 

reneszánsz idején a nők akár az utcán is szoptattak, méghozzá igény szerint táplálva a 

csecsemőiket, ahogy és amikor azok vágytak rá (Alexandre-Closson és Bidon, 1985, 117.). 

A szoptatás mint ábrázolástípus a Maria lactans vagy Glükophilusa, aki nem más, mint 

közbenjáró. A szoptatás az ikonográfiában az oltalmazás és a bűnösökért való közbenjárás 

szimbóluma. (Körber és mtsai, 1994, 226.) A Szoptató madonna képtípus: a kisdedet tejével 

etető Szűzanya. Szilárdfy jelzi, hogy a képtípus irodalmi és kultúrtörténeti előzményei 

figyelemreméltóak; a tisztelet alapja a Bibliában gyökerezik. (Szilárdfy, 2003) Itt Lukács 

evangéliumát szokás emlegetni, aki a Jézust hallgató asszony felkiáltását jegyezte le. (Luk, 11, 

27) Szoptató Mária tiszteletről tesznek tanúbizonyságot középkori Mária-kódexeink is. A 

művészi ábrázolásról elmondhatjuk, hogy a bizánci Galaktotrophusza-ikonok témáját vette át, 

és az 1348-as nagy pestisjárvány után vált népszerűvé az ábrázolástípus. Az európai 

művészetben így gyökeresedett meg a szenvedélyes, melegséggel ábrázolt kultikus 

szimbólummá váló képtípus. (Szilárdfy, 2003, 182) A hét szabad művészet egyes ábrázolásain 

a Grammatika jelenik meg ezzel az ábrázolással. (Mikonya, 2014) A Jelképtár szerkesztői 

felhívják a figyelmet arra, hogy a Grammatikán kívül a Filozófia is szoptató anya 

szimbólummal jelenhet meg, sőt a felebaráti szeretet és az egyház szimbóluma is lehet. A 

Jelképtár az anyaság, táplálás, szeretet és védelem szimbólumokat emeli ki elsősorban a 

szoptatással kapcsolatban. (Hoppál és mtsai, 1990, 155-156.) 

Orvostörténeti érdekesség és adalék a témához, hogy Esterházy Pál Mária tejét mint 

„orvosságot” említi. A helyen, ahol szoptatott, teje lecsöppenvén a föld fehérré változott, és a 

barlangot betlehemi tejbarlangnak titulálták. Ennek a barlangnak a falát lekaparták, 

összezúzták, hogy finom por legyen, majd megszárították a napon, és tovább finomítva, vízzel 

hígítva mint orvosságot árulták. A szentföldre zarándokolók „ereklyeorvosságként” 

üvegcsékben hozták haza és adták betegeknek. (Szilárdfy, 2003, 182-183.) IX. Lajosról 

feljegyezték, hogy Mária tejéből 1247-ben vásárolt (Alexandre-Bidon és Closson, 1985, 92.), 

tehát több helyen is olvasható. A Szoptató Madonna-típus kultusztörténeti előzményeihez 

hozzátartozik, hogy a Szoptató Mária tisztelete a Bibliában gyökerezik.(Szilárdfy, 2003, 181.) 



 143 

„Boldog az a méh, mely Téged hordozott s az emlők melyeket szoptál.” (Luk 11,27)61 

Kegyképek sokasága tanúskodik a kultusz meglétéről, s melyre kiváló példa egy Szegeden -

1510-ből egy János nevű ciszterci szerzetes által feljegyzett - tisztelt Mária-kép felirata és 

fordítása: „Mamilis tuis applica 

O virgo tuam prolem. 

Mater tota deifica iam 

Celi posce solem „ 

„Emlőiddel illesd 

ó, Szűzanya, magzatod ajkát. 

Isten anyja, kövesd meg érettünk 

a mennyeknek Napját.”62  

Ez a Maria lactans típusú ábrázolás alakul át a pestis elleni oltalom letéteményeséül 

szolgáló kegyképek kedvelt képtípusává. 

A szoptatós dajka intézménye álláspontom szerint a gyermekek jól-létét, táplálási 

kényszerének kielégítését oldotta meg. Pollock a 16. századi és későbbi naplórészletek 

elemzésével mutat rá, hogy a szoptatós dajkák nem voltak mindig elérhetőek, és az anyák a 

saját tejükkel való táplálást preferálták. Ezekből a naplókból kiderülnek a szoptatással járó 

visszatérő problémák is, mint a mellfájdalom, vagy a tej elapadása. (Pollock, 1983, 212-222.) 

Orvostudományi műveket elemezve Shahar rámutat, hogy milyen sokféle előírás kapcsolódott 

a szoptatós dajkák kiválasztásához, például egyes művek azt vallották, hogy 15-40 éves korig 

bármely egészséges nő alkalmas lehet, más művek csak a 25-35 év közti nőket javasolták. A 

dajka kiválasztásakor meg kell győződni arról, hogy a dajka szülése rendben zajlott, és nincs 

hajlama vetélésre, arca legyen tiszta, egészséges, üde, melle nagy, áll a legtöbb nyugati szerző 

műveiben. Egyes szerzők étrendi utasításokat is lejegyeztek. A szoptatós dajka intézménye 

egyes szerzők szerint foglalkozásnak minősült - utal rá Shahar. (Shahar, 2000, 104-105.) 

Pukánszky Béla arra hívja fel a figyelmet egy későbbi művében, (Pukánszky, 2005, 9.-10.), 

hogy nem szabad a mai kor szemléletéből kiindulva egy korábbi időszak nevelési gyakorlatát 

vizsgálni vagy megítélni. Ennek analógiáján vallom, hogy a szoptatós dajka intézményét sem 

szabad elítélni, hisz ebben a korszakban sokszor a dadákhoz küldés a gyermek túlélését 

jelenti. Ugyanis, ahogy már korábban erre utaltam, ha nincs elég teje az anyának, vagy a 

következő teherbejutás érdekében el kell választania csecsemőjét, akkor jobban teszi, ha 

                                                 
61 A kultusz további nyomaira utal Szilárdfy a római zsolozsma, Caelius Sedulius ókeresztény költő 
himnuszának, vagy Venatius Fortunatus Mária-énekének felidézésével. 
62 Bálint Sándor (1975) Szeged reneszánsz kori műveltsége, Budapest, 126. alapján (idézi Szilárdfy, 2003, 185.) 
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dajkához adja. (Minél több gyermek szülése biztosította, hogy minél több gyermek nőjön fel – 

a korszak vélekedése szerint. [Imhof, 1992]) Tehát míg a gyermekfelfogás gyakorlata szerint 

optimális a szoptatós dajkához küldés, addig a gyermekképpel ez látszólag ellentmond, 

ambivalens viszonyt feltételez, ám alaposabban szemügyre véve a kérdést, látható, hogy 

pontosan a gyermek iránti szeretetet, számára a lehető legjobb élet és táplálék biztosítását, a 

gyermek túlélését jelentheti az anya újbóli szülési kényszere esetén. Így árnyalva a 

gyermekképet eljutunk ahhoz a feltételezéshez, hogy a korszakban a gyermekkép nem 

feltétlenül ambivalens, sokkal inkább a gyermek egészségét szolgáló, azaz szükségleteit 

biztosító, biztonság-központú!  

A korszak kedvelt képtípusa – a Maria lactans – egyik ábrázolása az 57. ábrán látható.  

 
57. ábra Ismeretlen alkotó Madonna a gyermekkel ábrázolás, XVI. szd., ólomüveg, Bologna, 
Szépművészeti Múzeum, inv.2799 

 

Az anyák szerepe a nagy gyermekhalandóság miatt egyértelműen a többszörös szülés, 

és ezáltal annak biztosítása volt, hogy valamelyik gyermek életben maradva a családot 

bővítse, hagyományait, nevét továbbvigye. (A középkori orvosi-biológiai tudás értelmében új 

teherbeesésről csak akkor lehetett szó, ha az anya már nem szoptat.) Shahar felhívja a 

figyelmünket arra, hogy a tehén-, kecske-, vagy birkatejjel táplált csecsemők életben maradási 

esélye igen alacsony volt. (Shahar, 2000, 101.) Így még egyszer egyértelműen 

megfogalmazva a gyermekek számára, életben maradásának szempontját figyelembe véve az 

anya szoptatásának valamilyen okból való ellehetetlenülésekor a legoptimálisabb választásnak 

a szoptatós dajkához küldés bizonyulhatott. 
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Először álljon itt három Madonna kép, ahol a gyermekét szoptatja Mária, majd egy, a 

Káin és Ábel történetét ábrázoló fametszet Schedeltől és végül egy hétköznapi anyát ábrázoló 

miniatúrarészlet. A fejezet végén a szokásos módon sorozatelemzéssel kívánok gyermekképi 

konzekvenciákat levonni.  

 

 
58. ábra Jean Fouquet. Madonna gyermekével angyalok közt, Meluni diptichon, 1450 körül, fatábla, olaj, 
93*85 cm,  Antwerpen, Királyi Művészeti Múzeum 
 
 
Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

1450-ben készült anya-gyermek ábrázolás, mely jelenleg Antwerpenben, a Királyi 

Művészeti Múzeumban látható, alkotója Jean Fouquet. A Meluni diptichon, oltárkép táblája, 

mely Étienne Chevalier megrendelésére készült, a másik táblán Szent Istvánt és a donátort63 

ábrázolja. Háttérinformációként tudható, hogy VII. Károly kedvese, Ágnes Sorel modellálása 

után készült. (Aradi, 1986) Célja lehet: Mária oltalmazásának bemutatása.  

A kép centrális terében Madonna gömbbé absztrahált melle jelenti a központi 

motívumot. Jézus meztelen, olyan, mintha fejét egy fehér kendő kötné Mária melléhez, 

melynek alsó része a Gyermek alatt folytatódik. Mária kék ruhája és köpenyének belső zöldje 

komplementeként jelentkezik az őket körülvevő angyalok vörösével. Mária ruhája megoldva 

                                                 
63 Megrendelő, másnéven donátor, aki Szent István első vértanú mellett térdepel.  
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melle szabaddá tétele miatt, köldöke környékéről láncszerűen csavarodó barna zsineg indul. 

Az angyalok zsinegekkel, gyöngyökkel díszített elembe kapaszkodnak. Mária fejét gyöngyös 

korona díszíti. 

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994. és Fontana, 1995 valamint a korábbi 

színelméleti fejezet alapján) 

Korona: Szimbolikájának két összetevője, körkörössége a tökéletességre és végtelenre, 

magassága a fenségre utal, Szűz Mária szimbolikus csillagokkal díszített koronát visel 

(Fontana, 1995), Körber és mtsai szerint uralkodói jelvény, Mária a mennyek királynéja. 

(Körber és mtsai, szerk., 1994) 

Zsinór: Nem ismernek magyarázatot az ikonográfiai lexikonok, én egyértelműen a 

köldökzsinórra és a Máriát Jézussal összekötő kapcsolatra érzek utalást 

Kék: Atyaisten, remény, isteni dolgok iránti szeretet, bizonyosság, kegyesség, Szűz Mária, 

béke, tisztaság, keresztény büszkeség, isteni alkotás szeretete, ég, levegő, víz, igazság, hűség 

Vörös: Szentlélek, felebaráti szeretet, mártíromság, Krisztus vére, emberáldozat = 

örökmécses, tűz, mennyei ragyogás, melegség, szeretet, vértanúk, hatalom, pokol 

Szoptatás: ld. Korábbi említések, Maria lactans típus 

 

Bouteud (1989) szerint: 

 

» Technika: olajfestmény, mely fatáblára készült 

» Grafika: ecsetkezelése kimunkált, plaszticitása kiemeli a kortárs alkotók közül 

» Színtani: Az alkotó a passzív színkeverés vörös-zöld komplementer színeit, valamint 

Szűz Mária kékjét használja. A főszínek szerepe a téma hangsúlyozása, 

nyomatékosítása. 

» Tipográfiai: a képeket kísérő szöveg nem jelenik meg, a cím a háttérben ábrázol 

angyaloknak is nagy szerepet ad. 

» Szín és figurák viszonya: Mária kék, angyalok vörösek-szürrealisztikusak 

(Semenzato, 2000), Kisded fehér, a legvilágosabb szín a tisztaságot jelzi. Színvilága, 

stílusa kimondottan expresszív.  

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): Egyfajta szuggesztív, expresszív 

kifejezőerejű nagyon erős színekkel alkotott mű jelenik itt meg, melyről pontosan a 

ruhák és testek plaszticitása miatt nem engedi szemünket levenni róla. A befogadó a 

kép hatása alá kerül.  
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» Nonverbális: Mária átkarolja a gyermeket és lefelé néz rá, a Gyermek tekintete 

azonban a távolba réved, egyfajta időtlenség jellemzi. 

» Társas szituáció: a kép klasszikus anya-gyermek szituációt ábrázol, a körülöttük levő 

angyaloknak dekoratív, illetve háttérbeli szerep jut. Némelyek Mária, némelyek 

Jézus arckifejezését ismétlik.  

 

Ikonológiai szintézis: 

 

A szoptatásra készülő Madonnát gyermekével ábrázoló képen a gyermek és az anya is 

szoborszerű, Mária geometrikus alakja kiemelkedik színe miatt a vöröses hátérből, mellyel 

kontrasztot képez. Ikonográfiai jelentése, hogy ők különbek az angyaloknál is, Jézus a bűntől 

is mentes. Többszörös óvási-védelmezési utalás történik, mind a köpeny, mind az életet, 

táplálékot jelentő mell miatt. Ugyanakkor többszörös utalás jelenik meg a későbbi áldozatra is 

(vörös). 

 

A testek plasztikus formázására specializálódott Fouquet, realisztikus, stilizált képeket 

alkotott. Mária melle gömbbé absztrahált, bambinoja kubisztikus idomú, vörös angyalai 

démoni hatásúak. (Ybl, 1958) Fouquet képein a francia szobrászati tradíciók ismeretét is 

láthatjuk. Fouquet a 40-es években Rómában is járt, ennek nyomait is felfedezhetjük művein. 

Például Szent István vértanú alakját Donatello padovai Sant’Antonio-templombeli főoltáron 

levő alkotás nyomán készíti. Ő az egyik első, aki a két területet: szobrászat-festészet, ily 

módon igyekszik közös nevezőre hozni (Semenzato, 2000). A kép keretén megjelenő 

önarckép bensőségessége rímel a szoptatási szituáció bensőséges mivoltára64.  

 A mű inkább tekinthető az ikonográfiai tradíciókon alapuló munkák kiteljesedésének, 

mint kortörténeti dokumentumnak, mindazonáltal Mária keze és a mell a védelem szerepét 

emeli ki.  

 

Fouquet expresszív, szuggesztív alkotói stílusa számos kortárs és késői követőre talált. 

Sokhelyütt a korabeli miniatúrákon lelünk nyomára, így valószínűsíthető, hogy egy 

festőiskolai tradíció megteremtése is a háttérben áll. Fouquet ugyanis miniaturistaként is 

alkotott (Semenzato, 2000, 44.). 

                                                 
64 Érdekesség, hogy a Fouquet kép keretén egy grisaille-technikával készült (szürkés árnyalatú) önarckép is 
látható, melyen mintha háttal állva, hírtelen megfordulva, meghökkenve nézne a nézőkre, úgy ábrázolja magát. 
Ennek oka egyértelműen a bensőségességre való törekvés lehetett- jelzi Arasse (Arasse, 2012, 53-54.) 
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59. ábra Albrecht Dürer: Gyermekét szoptató Mária, 1512, szénrajz, Bécs, Albertina, 41,8*28,8 cm 
 
Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

Albrecht Dürer 1512-ben készült szénrajza, mely jelenleg Bécsben, az Albertina 

múzeumban látható. A kép egy gyermekét szoptató anyát ábrázol, szénrajz, a nő ruhája 

mellén nyitva, dúsan redőzve omlik lágyan alá. A gyermek hurkás, annyira megfelel a 

csecsemők élethű ábrázolásának, hogy fején szinte kivehető a lüktető kutacs. 

 

Ikonográfiai jelentések:  

Gyöngyék a homlokon: Drágakövekkel és gyöngyökkel egyházi és világi 

méltóságokat szokás ábrázolni. Krisztus és Mária mint a mennyek királya és királynője, 

drágakövekkel és gyöngyökkel kirakott koronát visel Van Eyck oltárképein. (Körber és mtsai, 

szerk., 1994., 74.) Itt szimbolikus korona jelenik meg. A gyöngy című újszövetségi 

példabeszéd is a gyöngy értékére utal. (Mt, 13, 45-46) Fontana szerint a gyöngy a türelem, a 

tisztaság és béke jelképe, titkos tudást jelképez amiatt, hogy a tenger mélyén keletkezik. 

Áttetszősége miatt a könnyet is eszünkbe juttatja (Fontana, 1995, 119.).  

Szoptatás: A szoptató Szűzanya a Galaktotrophusza, a keresztény művészet ősi 

típusaként jelenik itt meg. (Berger, 2005)  
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Brokát, selyem, nemes anyagok használata: Az alany nemességét hivatott kifejezni, 

ám mégis hétköznapi módon jelenik ez meg, hisz nincs glória a fejük körül! Így csupán 

burkolt utalás jelenik meg kilétükre vonatkozóan.  

 

Bouteud (1989) szerint: 

 

» Technika: szénrajz 

» Grafika: Dürer grafikai felkészültsége a korában egyedülálló, minden rajzához 

előtanulmányokat folytatott. 

» Színtani: A szén különféle tónusaival teszi plasztikussá az alkotást. 

» Tipográfiai: Jellegzetes monogramja a rajz közepén felül jelenik meg. 

» Szín és figurák viszonya: Mária és a gyermek is lágyan tónusozva jelenik meg, de a 

gyermek hátterében látható köpeny! (korábban elemzett köpeny szimbólum) sokkal 

sötétebb. 

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): Mária és a gyermek ruháinak dús 

redőzöttsége az omló, folyó tejet idézi fel vizuális memóriánkban. 

» Nonverbális: A metakommunikáció legjellegzetesebb elemei a kezek, jelen esetben 

az anya segítő keze, a gyermek kapaszkodása, valamint a gyermek anyjára szegezett 

tekintete és Mária boldog, békés, nyugvó tekintete teljes kongruenciát 

eredményeznek.  

» Társas szituáció: a kép klasszikus anya-gyermek szituációt ábrázol.  

 

Ikonológiai szintézis: 

 

Egyértelmű, hogy Szűz Máriát és a Gyermek Jézust látjuk a képen, de csupán burkolt 

utalások jelzik a dogmáknak megfelelő ikonográfiai tradíciókat. A brokát ruha és a 

gyöngyékszer adja ezt az utalást a szoptató Mária típuson túl. Mindenesetre kiváló ábrázolást 

ad a kisgyermekek ruházatáról és arról, hogy a művész pontosan megfigyelhetett egy szoptató 

anyát, annak átélt arckifejezésével és a gyermek odaadó tekintetével. Mint minden más 

művénél is itt is a természethűségre törekedett. A korabeli ikonográfiai tradícióknak 

ellentmondóan Máriát aktívan ábrázolja, hétköznapi szereplőként. A korabeli asszony 

ábrázolása miatt következtethetünk a kor ruházatára, gyermeknevelési, szoptatási tradícióira. 

Dürer az itáliai reneszánsz tanulmányozója, így összekapcsolja a két nagy reneszánsz 
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festőközpontot. Meri a hétköznapi teljességében megjelenő asszonyt a festészeti palettájára 

emelni. Így gyermekszemléleti kortörténeti dokumentumként tekinthetünk rá. 

Dürer gyermekábrázolásaihoz minden esetben tanulmányrajzokat készített, fontos volt 

számára a természethűség. (Berger, 2005) Gyermekfejtanulmányai közt a gyermeki 

arckifejezés izgalmas tárházát találjuk a sírástól a dühön keresztül az éteri mosolyig. Ez a 

dolgozat szempontjából azért fontos, mert a kanonizált témákat is, mint a fenti kép, kora 

kontextusába helyezi, és a hétköznapi emberek világát, öltözetét, arckifejezéseit, mentalitását 

mutatja be. Mindezek miatt Dürer munkássága egy későbbi önálló ikonográfiai elemzőmunka 

kiváló tárgya lehet.  

Összegzésként a gyermek és anya harmonikus kapcsolatának ábrázolását emelem ki, 

valamint a burkoltan kibomló óvást-védést jelentő köpenyszimbólumot, melyet a dolgozat 

korábbi fejezetében részletesen elemzek.  

A két fent elemzett ábrázolás egy-egy elemére rímel id. Lucas Cranachnak a budapesti 

Szépművészeti Múzeumban látható képe. Lucas Cranach az ún. dunai iskola elindítója, 

művészetét líraiság, meghittség jellemzi. A színek, alakok és a táj egységet képez művein. 

(Aradi, 1986, 305.) Ld. 60. ábra 

 
60. ábra Cranach, id. Lucas, Mária gyermekét táplálja, 1515 k. olaj, hársfa, 81,6*54, Szépművészeti 
Múzeum 
 



 151 

Mivel dolgozatomnak nem célja a művészettörténészi elemzés, ezért itt csak arra 

hívom fel a figyelmet, hogy egyértelműen hatott rá mind az itáliai kidolgozott precizitás, mind 

a Dürer-féle hétköznapi emberek megfigyelése, így talán joggal mondható ismét egy olyan 

képnek, mely a kor viseletét, emberi mentalitását adja vissza. Az anya egyértelműen boldog 

arckifejezése és a bambino anyára függesztett tekintete mély kapcsolatra enged következtetni 

kettejük közt. Érdekességként meg kell jegyezni, hogy Cranach Luther esküvői tanúja volt 

(Aradi, 1986), barátja és éppen emiatt hitelesnek tekintett ábrázolója. A dolgozat 

szempontjából ez a képen vagy az ábrázolás hátterében esetlegesen megjelenő reformáció 

ihlette tanokra utalhat. 

Álljon itt még az elemzése Schedel Káin és Ábel történetének egy részletét kiemelő 

színezett fametszetének, melyen ismét szoptatási jelenetet látunk. 

 

 
61. ábra Schedel, Hartmann: Buch der chroniken und geschihten, Nürnberg, Anton Koberger nyomdája, 
1493., IX. verso, színezett fametszet ősnyomtatványban, (Káin és Ábel története az Ószövetségben) 
 

Panofsky (1984) munkája szerint: 

Preikonografikus leírás: 

Hartmann Schedel Nürnbergben, Anton Koberger nyomdájában 1493-ban készült fametszete, 

mely krónikában található, történetírás, ószövetség illusztrálása. Anya és két gyermek 

ábrázolása, az egyiket szoptató nő tekintete a ruháját rángató, magára figyelmet vonni kívánó 
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gyermekre esik. Közelükben egy barna csuhás remeteszerű férfi csákány vagy kaszaszerű 

eszközzel követ tör.  

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994. valamint a korábbi színelméleti fejezet 

alapján) 

Az asszony dúsan omló ruhája ismét a tej szimbóluma lehet, dús, tápláló tej csorgó képzetét 

hívja be számunkra. A férfi csuhája a ferences szerzetesek vagy remeték képzetét vetíti 

szemünk elé, ám valószínűsíthető, hogy itt a gyermekek apját látjuk, aki erőteljes fizikai 

munkát végez! Bizonyára van jelentősége annak az eszköznek is, amivel ezt a munkát végzi, 

így vizsgáljuk meg ezt az eszközt közelebbről! Körber és mtsai. jelzi, hogy az ilyen típusú 

eszközök minden esetben a feltartóztathatatlan halál szimbólumai. A vad köves táj is a 

kietlenséget idézi fel bennünk, és a kegyetlenséget, amely a testvérgyilkosságot jellemzi. 

Érdekes, hogy már itt is egyértelműen megjelenik az anyára csimpaszkodó féltékeny 

gyermek. Ez utóbbi momentum gyermekképi szempontból is releváns lehet! 

 

Bouteud (1989) szerint: 

» Technika: színezett fameszet egy ősnyomtatványban 

» Grafika: A művész grafikai felkészültsége alapos, a metszet technikai adottságából 

fakadóan nem tónusoz, Káin központi elhelyezésével irányítja rá már az első 

pillanatban figyelmünket. 

» Színtani: erőteljes vörös-zöld dominancia, mely a feszültséget hivatott fokozni.  

» Tipográfiai: a kép a történet szövegébe ágyazva illusztratív funkcióval jelenik meg. 

» Szín és figurák viszonya: anya kék és köpenye belseje a vérre utalva vörös. 

Egyértelműen megállapítható, hogy melyik Káin és melyik Ábel. 

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): a ruhák elhelyezése egyértelmű 

szimbolikus funkcióval rendelkezik. Érdekes, hogy mindkét gyermek meztelen, ami 

a középkorban egyértelműen az ártatlanság szimbóluma volt.  

» Nonverbális: A metakommunikációnak hatalmas szerep jut, teljesen kongruens a 

történet tükrében, mind az anya ijedt tekintete, mind az apa vagy időben előrevetített 

Káin lecsapó mozdulata, akár csak a földön heverő koponya alakú kövek. Káin 

rángató, ágaskodó alakja az egyetlen, aki teljesen egyenesen áll a képen, míg Ábel a 

fekvéssel is kifejezi, előrevetíti saját sorsát.  
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» Társas szituáció: A kapcsolat és a szituáció a fentiek tekintetében egyértelmű 

elsődleges kapcsolatot teremt az anya és a két gyermek közt, ők azonban egymással 

nem állnak kapcsolatban, illetve a távolabb álló férfi is magányosan végzi a kőtörést. 

 

Ikonológiai szintézis: 

 

Schedel minden módon igyekszik figyelmünket a testvérgyilkosság gyökereire, azaz a 

féltékenységre felhívni. A gyermekét óvó anya Káinra szegezi tekintetét, ám Ábel 

megvédésére képtelen. A kép kellő izgatottsággal, érzékeink borzolásával igyekszik 

figyelmünket felhívni, mintegy egy kockába sűríteni a borzalmas eseményeket. A való élettel 

kevés kapcsolat látható, hisz a férfi ruháját olyannak ábrázolja, amilyennek elképzeli az adott 

kor emberének ruházatát. Nyilván az anya ruhájához hasonlót láthatott az előkelő kortársakon, 

de itt alapvetően ikonográfiai tradíciókról lehet szó, ami azonban érdekes, az a testvérpár 

megfigyelése, és ezen belül is Káiné, aki egyértelműen a féltékenység jeleit mutatja.  A bibliai 

történet illusztrálása, elképzelhető, hogy a gyermeki viselkedés megfigyelése. Érdekességként 

megemlítem, hogy Koberger Dürer keresztapja volt, egy utcában laktak Nürnbergben. 

Koberger ügynököket küldött szerte Európában, hogy a luxustárgynak számító műveit árulják, 

így Budára is eljutottak művei. Két papírmalommal is rendelkezett (Bartrum, 2003).  

 
62. ábra Testard Robinet: L’annonciation aux bergers, részlet, Hóráskönyv, Franciaország, BNF, 1480 
körül, MS 1001, fol.48, Barthélemy L'Anglais, Le Livre des propriétés des choses (De proprietatibus 
rerum), XVe siècle, Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 135, fol. 193 
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Panofsky (1984) munkája szerint: 

Preikonografikus leírás:  

1480 körül készült miniatúra, Testard Robinet alkotása, jelenleg Franciaországban található a 

BNF falai közt. 65 Hóráskönyv, imádkozáshoz, a kép a pásztorok imádása kép részlete, tehát 

bibliai téma, kortárs szereplőkkel. Kék-vörös dominanciájú ábrázolás, ahol kizárólag a 

kisgyermek visel zöld ruhát. Apja épp megfeddi, anyja védelmezően tartja rajta kezét. A 

gyermek tekintete apja lesújtó kezére figyel. Érdekes, hogy a képen senki sem figyel a 

gyermekre! Az anya a szopós csecsemőjét vizsgálja. 

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994. valamint a korábbi színelméleti fejezet 

alapján) 

Bot, fenyíték: ütés-verés jelképe is, hisz Bálám vagy Bilám is ezzel üti szamarát. 

Szoptatás, korábban elemzetteknek megfelelően óvási szimbólum. 

Összekapaszkodó kezek: Lánccá alakul, egyértelműen a férfi, nő és két gyermek együvé 

tartozik.  

Kiemelve a zöld színt: Isten színe, hit, remény, halhatatlanság, szentek ruhája, kereszt, tavasz, 

feltámadás, Paradicsom, ördög, démonok, pokol Ha össze akarjuk foglalni, arra 

következtethetünk, hogy az ifjúságot, ártatlanságot fejezheti ki, ám az apja szemében a 

rosszaságot. 

 

Bouteud (1989) szerint: 

» Technika: miniatúra, hóráskönyvben 

» Grafika: ecsetkezelés, grafikai felkészültség alapos, élénk színeket használ 

» Színtani: kék, vörös, zöld, zöld-vörös komplementaritás fokozás szerepében 

» Tipográfiai: Címből tudjuk, hogy bibliai téma 

» Szín és figurák viszonya: a gyermek zöldje elüt a felnőttek világának vibráló kék-

vörösétől. A csecsemő mezítelen. 

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): A jellegzetes, általa elterjesztett 

turbán megjelenik rajta. A ruhák a polgárság ruházatát adják vissza. 
                                                 
65 Testard Robinet, francia miniaturista (Friedman, 2008), számtalan gyermekábrázolása miatt külön figyelmet 
igényelne, egy külön tanulmány keretein belül. Női patrónusa miatt különösen a nőábrázolásokról híres alkotó 
életéről szerencsére számos adat áll rendelkezésre. A művész 1471 és 1531 közt alkot Dél-nyugat 
Franciaországban. (Friedman, 2008, 180.) A francia előkelőségek előszeretettel alkalmazták, ismert művész volt 
a korában, különösen Poitou és Cognac környékén. A király szolgálatába szegődött,, és aktív maradt haláláig. Az 
1523-as évről feljegyezték, hogy összesen 100 könyvet illuminált, egy másik évben 1531-ben pedig 80-at! Közel 
30 évig állt XII.Lajos király és felesége, Louisa szolgálatában, 29 illuminált kódexképe ismert Hóráskönyvekből. 
(Friedman, 2008, 180-182.) 
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» Nonverbális: Nincs kongruencia, az apa elfordul, mikor üt, mintha nem is oda 

figyelne. Gyermek arca aggódó, ő jelenti a kongruenciát. 

» Társas szituáció: ahogy korábban említettem, a család kapcsolatban áll egymással, 

látszik, hogy összetartoznak.  

 

Ikonológiai szintézis: 

 

Míg az anya próbálja nyugtatni és védeni fiát, nem tud rá teljesen figyelni a szopós 

csecsemő miatt, az apának is eltereli valami a figyelmét. A gyermeket az alkotó ártatlannak 

tekinti és sajnálja. Ezek szerint a verést hasztalannak és feleslegesnek érzi. Robinetről tudjuk, 

hogy a turbán viseletének, divatjának terjesztésében nagy szerepe van, így bizonyíthatóan 

ismert alkotóról van szó. (Friedman, 2008, 188.) Gyakran ábrázol középosztálybeli, átlag 

polgárokat, így számunkra a pedagógiatörténeti elemzések kiváló alanya lehet. Értékek közt 

kiemelendő a polgárság ábrázolása, kibontható belőle a hétköznapi ember gyermekfelfogása. 

Robinet-ről tudjuk, hogy ismerte Dürer munkáit, és itáliai hatások is tetten érhetők munkáján. 

 

Sorozatelemzés 

 
 

Egyértelműen két tematikus egységre bontható a képsorozat. Bár összesen egy 

hétköznapi emberi szituációt látunk, Fouquet szinte már-már „kubista” képe az egyetlen, 

ahonnan nem olvashatunk le attitűdöt a gyermekek iránt.  

A korábbi elemzések tükrében egyértelműen a gyermekek helyzetére vagyok kíváncsi. 

Mennyire tükrözi vissza a képsorozat a gyermekszemléletet?  

Két képen látjuk az anyát boldognak, átéltnek, aki élvezettel tűri, relaxált 

arckifejezéssel, hogy gyermeke szopja a mellét. Csak Fouquet-nál távolodik el, és ezáltal 

válik jelentéktelenné a szoptatás ténye, és kerül hangsúlyba valószínűsíthetően maga a 

védelem funkciója, melyet a fedetlen kebel hangsúlyoz. Két olyan képet is látunk, ahol a 



 156 

gyermekeket hétköznapi tevékenység közben ábrázolja, érzelmeket csalva arcukra, kongruens 

testtartással, az egyiken féltékenységet, másikon ijedtséget tapasztalunk.  

 

A szoptatás alatt a csecsemők figyelmet kaptak édesanyjuktól a reneszánsz idején is, 

az alkotók hétköznapi szituációkban láthattak, akár az utcán is szoptatási jelenetet, ezt 

Robinet képe is alátámaszthatja. A képekből kirajzolódik és levonható az a következtetés, 

hogy a reneszánsz idején az anyák fontosnak érezhették ezt a táplálási és egyúttal védelmi 

funkciót. Életük szerves része lehetett. Visszakanyarodva a disszertáció eleji felvetésemhez, 

mely szerint nem azért küldték szoptatós dajkához a gyermekeket, mert nem szerették őket, 

hanem szeretetből, táplálási kényszerből, a képek alapján igazolhatónak látom. A képtípus az 

általam vizsgált képanyagban meglehetősen gyakori, jelentős mennyiségű, ezért 

megkockáztatom azt a kijelentést, hogy szerves része lehetett az utcai jeleneteknek és az 

emberek hétköznapjainak. 
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Pólyázás 
 
 

A pólyázás gyakorlatának kettős megítélése helyett jelenlegi munkámban célom, hogy 

bemutassam gyakorlatát, és feltárjam, vajon mennyire élhetett ebben az időszakban 

hétköznapi gyakorlatként. Alexandre-Bidon és Closson kutatómunkájában jelzi, hogy a 

pólyázás az ikonográfiai tradíciókon túl beazonosíthatóan jelenik meg a tárgyi néprajzban, 

mindazonáltal többféle módja, fajtája létezik (Alexandre-Bidon és Closson, 1985). A 

gyakorlatban amennyiben nem feküdt, a lábak mozgását szabadon hagyták, egy anyagot 

helyezve a lábak közé. A pólyázás nagy előnyei közt tartják számon a nyak, fej tartását akkor 

is, mikor még arra a csecsemő önállóan nem képes. Ezt a kutatópáros igazolja, egyúttal 

jelezve, hogy a fejnél finomabb anyagot használtak pólyázásra a test többi részéhez képest. 

Ennek vizsgálatára Mantegna fogadalmi kegyképét választom, mellyel összefüggésbe 

lehet hozni az általam feltárt miniatúrákat és fametszeteket is. Vizsgáljuk meg és elemezzük 

tehát először magát a képet, majd végezzünk összehasonlítást a többi általam választott 

képpel. 

 

 
63. ábra Andrea Mantegna: Bemutatás a templomban, fogadalmi kép, 1465-1466, Berlin Staatliche 
Museen 
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A Berlinben őrzött Bemutatás a templomban66 fogadalmi kép, mely a festő első 

gyermekének születésekor készült. Ennek fényében Mantegna sajátmagát, és feleségét Bellini 

lányát, Nicolosia Bellinit is ráfesti a képre. Arasse megjegyzi ugyanakkor, hogy a festő és 

felesége jóval kisebb a többi alaknál, és kinéz a képből, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy 

egyértelműen hétköznapi figurák jelennek meg a képen (Arasse, 2012, 54.). Mindebből 

számunkra az következik, hogy nem csak szent, dogmatikus vonatkozásban értelmezhető a 

kép, hanem ettől elvonatkoztatva hétköznapi értelemben is foglalkozhatunk vele, azaz 

elképzelhető, hogy Mantegna a saját házi csecsemőpólyázási gyakorlatát mutatja be, az 

lehetett a modell a képhez. Ezek után nézzük meg a képet, az elemzésbe pedig vonjunk be 

néhány ugyanebben a korszakban készült miniatúrát. Itt találunk egy Schapiro-féle, korábban 

ikonográfiai résként megfogalmazott felületet, ami szerencsénkre a kortárs gyakorlatot 

jelezheti. 

 

Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

1465-1466-ban Itáliában, valószínűleg Mantovában készült festmény, mely jelenleg 

Berlinben van kiállítva. Andrea Mantegna munkája. Megrendelésre készült fogadalmi kép. 

Mária Jézust bemutatja a templomban, azaz egy anyát látunk gyermekével, körülötte papok és 

más emberek. (Tökéletes lehetőség, hogy a művész átlépve a festmény terébe, megjelenítse 

magát.) Gyermeken pólya. Mária sötétkék brokátruhájával harmonizál a brokát, mely 

Józsefen és a papon megjelenik.  

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) alapján 

Pitypang: Mária és Jézus jelképe  

Kék ruha: Szűzanya jelképe 

Arany brokát: Királyok jele 

Fehér pólya: tisztaság, ártatlanság 

Fejkendő: alázat 

Piros szín, ami Jézus mögött Józsefen és feje felett is megjelenik, az áldozatára utalhat, 

akárcsak a másik Mantegna-képen az alvás, mint szimbólum megjelenése.  

 

                                                 
66 Több azonos című képe is van a művésznek. 
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Bouteud (1989) szerint: 

 

» Technika: olajkép 

» Grafika: plasztikus képei a szobrászat iránti rajongásának köszönhetőek.  

» Színtani: A színharmóniáját a kék-barna-arany-vörös kombinációja adja, ebből 

következően az alapszínek dominánsak.  

» Tipográfiai: Címadása a bibliai téma felé tereli a nézőt 

» Szín és figurák viszonya: korábban elemzett módon Mária kék-fehér, Jézus fehér-

vörös, a rabbi aranyszínű ruhát visel, József pedig vörösben látható. Mantegna és 

felesége sárga-barna színkombinációban jelenik meg, ami a kép keretével is 

összekapcsolja őket. 

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): A ruhák elrendezése nagyon 

szabályos, oszlopszerű, szoborszerű felületeket eredményezve. 

» Nonverbális: Mantegna és Bellini egyértelműen mintha ott sem lennének, más 

irányba néznek, nem Krisztusra, Jézus, amennyire mozdulni tud, anyjához simulva 

áll, és szemmel láthatóan sír.  

» Társas szituáció: Mária és a pap egymást nézik, kezük összekapcsolódik, az anya 

mintegy átadja gyermekét, íme, itt van, Ecce homo, mondhatnánk az analógiát. 

 

Ikonológiai szintézis: 

 

Összevetve a korábban elemzett Mantegna képpel itt a bibliai keret valóban csak 

keretnek tűnik. A festő valószínűleg megrendelésre festette a művet, de túllépett a dogmatikus 

kereten, így a kor gyakorlataként értelmezhetjük a pólyát. A művész saját portréjának 

megjelenítése a kép egyik értéke. A művészről tudjuk, hogy Bellini veje, művészetének 

csodálója. A szobrászat iránt különösen nagy affinitást mutató festő sokáig tanulmányozta 

Donatello munkáit, ő pedig Dürer művészetére lehetett hatással.  

 

Ahhoz, hogy következtetni tudjunk a kor szokásaira, szükséges több kép 

megvizsgálása is, a korábban elemzett Madonna a gyermekkel Mantegna-képen hasonló 

pólyát találunk, akárcsak a bolognai Archiginnasioban általam feltárt két alábbi, 15. századi 

Hóráskönyvekben látható miniatúrákon.67  

                                                 
67 Érdekesség, hogy a könyvek néhány lapja felvágatlan volt. 
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64. ábra Officium Beate Virginis, A 114, Mária élete, Bologna Archiginnasio, 33 verso, 15. század 

65. ábra Officium Beate Virginis, A 114, Bologna Archiginnasio, Menekülés Egyiptomba, 1 recto, XV.sz. 

 
Officium Beate Virginis, A 114, Mária élete, Bologna Archiginnasio, 33 verso, 15. század 
 
Panofsky (1984) munkája szerint: (33 verso) 

 

Preikonografikus leírás: A képen egy asszony csukott szemmel fekszik, alszik szülés után, 

egy másik asszony gyermeket mosdat. A kép érdekessége, hogy a nő, aki mosdatja, pólyázza 

a gyermeket, Mária kékjét viseli. (Ilyen esetekre írja Arasse, hogy nem véletlenül adja a kék 

színt egy másik nőre az alkotó. (Arasse, 2012,225.)) 

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) 

Idősebb nő: Anna szimbóluma, hogy idősebbnek ábrázolják, zöldes ruhában főkötővel, 

matrónaként. 

Kék: Mária, víz tisztasága 

Fehér, pólya: ártatlanság 

Dézsa: tisztaság 

 

Ikonológiai szintézis: 

Arasse-hoz visszakanyarodva, vegyük észre, hogy Annát helyettesíti a nő, aki Máriát 

pólyázza, és egyúttal őrá is utal, hogy alatta a kék ruha látható, a bába kék ruháján fekszik, 
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vagyis azt üzeni az alkotó, hogy ne tessék összetéveszteni Jézussal, ez itt Mária a születése 

pillanatában. Mindezt abból is láthatjuk, hogy nincs a halálra utaló vörös szín sehol a képen. 

Egyértelműen a saját kora környezetébe helyezi a festő a jelenetet a reneszánsz kályhával, 

melyben ég a tűz, és előtte a dézsában melegítik a vizet. A kazettás mennyezet és a várszerű 

háttér is a korszak előkelő házaiban, kastélyában látható, ami egy kiemelt előkelő ember 

születését sejteti számunkra. A ruha elhelyezkedése továbbá azt sejteti, hogy a gyermeket meg 

fogják mosdatni. Érdekes a bába simogató keze a gyermeken. 

 
Officium Beate Virginis, A 114, Bologna Archiginnasio, Menekülés Egyiptomba, 1 recto, 
XV.sz. 
 
Panofsky (1984) munkája szerint: (1 recto) 

 

Preikonografikus leírás: Anya és gyermek szamáron, egy angyal – talán Gábriel – vezeti őket 

Egyiptom felé. Útjuk kis hidacska mellett vezet, lábuk alatt folyó, mögöttük egy férfi 

vesszővel hajtja a csacsit. Az itáliai hegyekkel, templomokkal tarkított táj sok elemre 

tagolódik, egy hegy alatt egy barlangból szerzetes néz ki, a közeli bokor mögött áll.  

 

Ikonográfiai jelentések: Csak az új elemekre térek ki. (Körber és mtsai, szerk., 1994.) 

Híd: Nem szerepel Körberéknél, csak Fontananál (Fontana, 1995) az életből halálba, vagy 

evilágból az isteni világba vezet. Utalhat a római Angyal-hídra is, ezzel Jézus későbbi 

szenvedésére. 

Remete: ferences szerzetes 

Angyal: híradás 

 

Ikonológiai szintézis: 

 

Érdekes momentum, hogy Máriához, a nyakához hozzákötve jelenik meg Jézus, a 

pólyája egy részével a kötődés szimbólumává avatva ezzel a képet. 

Monika Poniatowska (Poniatowska, 2009) tanulmányában a szamár-szimbólum jelentőségét 

vizsgálja a vallásban és a kultúrában. Tanulmányában kitér arra, hogy a Jézust szíve alatt 

hordó Szűz Máriát, illetve a Jeruzsálembe bevonuló Jézust hordó szamarat összeköti valami, 

mégpedig az, hogy egyedül ő nem látta Jézust, de mindenki más igen, így – átvitt értelemben 

– a szamár a megújulás, haladás és egyúttal a pogányság szimbóluma: bár nem látja az új 

tanokat hirdető Jézust, mégis előreviszi.  
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A híd miatt a kép előreutal Jézus szenvedéseire, a sokféle templom és sejtetett város a 

világ királyává avatja, a szerzetes pedig a hit és ige terjesztésének szimbólumává avatódik 

azáltal, hogy tevékenykedik, dolgozik. 

  

Ha a három képet megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a 15. században a szoros pólyázás 

gyakorlata elterjedt lehetett, hiszen sok képen megjelenik. Azt, hogy valójában ez milyen 

mértékű gyakorlat lehetett, sorozatelemzésekből tudnánk megállapítani, erre a későbbiekben 

kísérletet teszek. Érdekességként álljon itt Cranach Fenyőfás Madonna című képe, melyen 

már egyértelműen nincs pólya (1515-ben készült), ám a kép előterében szerepel egy furcsa 

növény piros szoros szalaggal átkötve, mely számomra az itt látható Szmrecsányi oltárképet 

idézi fel, ami Jézust egy vörös szalaggal átkötve, pontosan olyan módon láttatja, mint a 

körbetekert forma. Vajon ez utalhat erre a tradícióra? Miért piros a Szmrecsányi oltárképen a 

szalag? Átvitt értelemben a szalag a vér folyását idézi fel, így ez jelent a két kép közt 

kapcsolatot. 

          
66. ábra Lucas Cranach: Fenyőfás Madonna, 1510, Szent János katedrális, Wroclaw 

67. ábra Szmrecsányi oltár mestere: Királyok imádása, részlet, 1480 körül, Mária oltár Felkáról, 

Esztergom, Keresztény Múzeum 

 
Alexandre-Bidon és Closson jelzi, hogy sokszor egy szalaggal kötötték át a pólyát, 

ami fehér vagy vörös az arisztokrácia esetén, barna a szegényebb embereknél (Alexandre-

Bidon és Closson, 1985). Maga a pólya 3-10 cm szélességben borítja a gyermekeket. Pólyázás 

előtt négyszögletes anyagról van szó, használata nagyon egyszerű. Erre látható példa a 

következő ábrázolásokon. 
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68. ábra Missel de Jacques de Beaune (Heures à l'usage de Tours), 1506-1511, Enluminure de Jean 
Bourdichon (1457?-1521), Paris, BnF, département des Manuscrits, Latin 886, folio 336 
69. ábra Missale ad usum Turonesem, MS Lat 850, fol. 11 verso, BNF 
 

Az ábrázolások 54%-án ezt találták, a másik módozat, hogy egyszerűen körbetekerik a 

szalagszerű anyaggal a gyermeket. A kutatópáros az ikonográfiai és a néprajzi tradíciót 

feltűnően egybevágónak találja. Ugyanis a pólya, ami itt a Kisjézus alatt van, halála utáni 

leplét idézi fel bennünk (vö. Torinói lepel), másrészről pedig a tisztaság kapcsolódik ehhez a 

jelképhez. Így egyesül a születés és a halál szimbóluma, valamint a dogma és a profán 

gyakorlat a képeken. Tehát, ha lebontjuk a dogmatikus előírásokat és az ikonografikus 

tradíciókat, akkor a kor szokásait a pólyázással kapcsolatban akár olyannyira konkrétan 

tudjuk tanulmányozni, mint ezt Alexandre-Bidon és Closson összefoglaló munkájában is 

megteszi, és amely már a néprajz tárgyi kultúrája felé is elvezet minket. Lássuk csak, hogy 

készül a pólya Alexandre-Bidon és Closson tanulmányai szerint (Alexandre-Bidon és Closson, 

1985, 98.).  

 
70. ábra A pólyázás módja, Alexandre-Bidon-Closson (1985) gyűjtése, Kitabgi, R. rajza, p. 98. 
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Most pedig vessük össze a festmények és miniatúrák gyakorlatát a Schedel-féle 

fametszettel.  

 
71. ábra Schedel, Hartmann: Buch der chroniken und geschihten, Nürnberg, Anton Koberger nyomdája, 
1493., CCIIII. recto, fametszet ősnyomtatványban 
 
 

Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

1493-ban Nürnbergben Anton Koberger nyomdájában készült ősnyomtatvány, könyv 

metszete. A könyv Schedel könyve, de ismét felhívom a figyelmet, hogy Koberger Dürerrel 

ápolt szoros barátsága miatt vele készíttette a fametszetek sokaságát, ám a Dürerre jellemző 

szignó ezeken az alkotásokon legtöbbször nem jelenik meg. (A metszés stílusa ugyanakkor 

egy kevésbé felkészült mester munkáját jelzi számomra.) A dúc valószínűleg évekkel, vagy 

akár évtizedekkel korábban készült, (datálását segítheti a pólya) ugyanis a nyomdai 

gyakorlatban korábbi metszeteket használtak illusztrációnak a könyvekhez. 

Egy hétköznapi asszonyt látunk, aki a püspökkel találkozik. 

Püspöki ruhás férfi nyitott szájjal, minden valószínűség szerint intelmeket ad az előtte 

álló anyának, aki mosolygós pólyás gyermekét tartja kezében. A gyermek, ha nem is korának 
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megfelelő arcú, de arányai csecsemőarányúak, bár stilizáltak, de ez a fametszet technikájából 

fakad. Az anya gyermekét magához öleli, de a bemutatás gesztusa is látható rajta. 

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) alapján 

Nem Szűz Máriát és Jézust, hanem egy hétköznapi asszonyt mutat a kép, a 

környezetből ítélve, a metszeten a kép illusztráció egy fejezethez, melynek címe Hartmann 

ein bischop, azaz Hartmann, egy püspök. A püspöki süveg és pásztorbot is ezért jelenik meg.  

Kendő: alázat jele 

Érdekesség, hogy az asszonyon a kendőn kívül nem jelenik meg semmilyen attribútum, ezért 

sejthető, hogy hétköznapi asszonyról van szó. 

 

Bouteud (1989) szerint: 

 

» Technika: fametszet 

» Grafika: grafikai felkészültség gyengébb 

» Színtani: kizárólag fekete-fehér alkotás, a tónusozást a vonalak sűrítésével éri el a 

művész 

» Tipográfiai: a képeket kísérő szöveg, cím jelentőségteljes, kiegészíti az alkotást, 

illetve ez szolgál illusztrációul 

» Szín és figurák viszonya: nem értelmezhető 

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): egy korábbi évtized ruházati 

szokásait láthatjuk az anyán és a püspökön, mely inkább funkcionális, a püspök 

esetén rangjelző. 

» Nonverbális: Kongruens metakommunikációt látunk, a püspök iránymutatást 

fogalmazhat meg, olyasmit, hogy vigyázz a gyermekedre, asszony. Az asszony a 

püspök kezét nézi, a gyermek mosolyog. Az anya picit mintha meg lenne ijedve? 

» Társas szituáció: A püspök és az anya lép egymással társas kapcsolatba, de érdekes a 

gyermek boldogságot sugárzó arckifejezése is.  

 

Ikonológiai szintézis: 

 

Ha hétköznapi asszonyról van szó, akkor a hétköznapi gyakorlatra utal a kép. Ahogy 

korábban jeleztem a fametszetekkel kapcsolatban, legtöbbször illusztrálnak, Schedelnél is 

ugyanazok a metszetek különféle környezetben jelennek meg, többször egy könyvben. Dürer 
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a műhelyben gyakran megfordul, így munkáit ismerhette a mester, de szinte kétséget kizáróan 

állítom, hogy technikai felkészültsége nem ér fel Dürer stílusához.  

 

Vessük most össze sorozatelemzéssel a fent elemzett képeket! 

 

 

Annak ellenére, hogy elsőre idegennek tűnhet ez a számunkra szokatlan gyakorlat, 

nem szabad mai szemmel vizsgálni a képeket. Feltűnő lehet az anyai törődés, ölelés, átkarolás 

gesztusa minden képen. 

A leltárok elkészítése az ikonográfiai elemzéseknél megtörtént. 

Hatból öt képen van pólya, mind fehér, ami a tisztaság szimbóluma, egyen van a 

fentebb említett piros szalag jelen. 

Konklúzióként egyrészről az anyai törődés elemeként megjelenő pólyázási tradíciót 

látom, másrészt érdekesnek találom, hogy csak egy képet látunk, amin nincs pólya, ez a 

legkésőbbi. 

Bár a dolgozatban a pólyázás szokására koncentrálok, és a kutatás során is a képanyag 

feltárásakor erre törekedtem, az összehasonlító vizsgálataim során egyre erősebben 

fogalmazódott meg bennem, hogy az 1500-as évek elején készült képeken egyáltalán nem 

találok már pólyát az ábrázolásokon. 

 

Az elemzések végeztével az látszik az elemzett képanyagban, hogy a pólyázás 

szokásának gyakorlata ebben az időszakban változott meg gyökeresen.  

 

A Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményében számos gyermekábrázolással 

találkozunk, többek közt Albrecht Altdorfer Mária és Gyermek Jézus a hegyi tájban című 

rézmetszetével, melyet 1515-ben készített a művész. A képen kiválóan kivehető a Gyermek, 

aki mezítelen, ruhája körüllengi, nyoma sincs szoros pólyának. Ugyanez a gyűjtemény őrzi 

Raffaello Santi Betlehemi gyermekgyilkosság című alkotását, amely számos gyermeket 

ábrázol, mindegyik mezítelen, pólya egyiken sincs, pedig tudjuk a kép témájából, hogy két év 
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alatti gyermekeket öltek meg a kép témájául szolgáló gyilkosságok idején. A kép 1515-re 

datálható, és szintén rézmetszet.  

 

A felvetésem alátámasztásául célszerűnek tűnik egy múzeumi gyűjtemény teljes 

vizsgálata. Erre legcélszerűbbnek a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának 

digitalizált anyaga tűnik. A Régi Képtár68 1450 és 1520 közt készült képeit a következő 

táblázatban hasonlítom össze a ruházat szempontját figyelve. A táblázatban minden olyan mű 

szerepel az időszakból, amelyen gyermek vagy Gyermek Jézus látható. A képek címének 

feltüntetése után a táblázat megfelelő oszlopában jelzem, hogy a képen látható gyermekek 

milyen ruházatot viselnek. A felöltöztetett gyermekek esetén a ruházat típusát is feltüntetem a 

táblázatban.  

                                                 
68 A Budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Képtára körülbelül 3000 képet őriz az európai festészet 12-18. 
századi emlékeiből. Leggazdagabb az itáliai és németalföldi gyűjtemény. Mennyiségileg ezt a német és spanyol 
anyag követi. (Bodnár, 1995, 39.) 
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Alkotó/cím/évszám Gyermek 

pólyával 

Gyermek 

meztelen 

Gyermek 

ruhában 

Frigyes-oltár Mestere, A: Krisztus születése, 

1420-1450 körül 

+   

Giambono, Michele: Trónoló Mária 

gyermekével. 1450 eleje 

  Zöld 

lepelben 

Christus, Petrus: Mária a Gyermekkel árkád 

alatt,  1450 vagy 1455 körül 

 +  

Brixen, Leonhard von: Mária születése, 1460k. +   

Vivarini, Antonio tulajdonítva: Trónoló Mária 

gyermekével, 1460-1464 körül 

 +  

Bicci, Neri di: Trónoló Mária gyermekével, 1467 

körül 

 

  zöld ruha, 

övvel, 

szoros 

zsinórral 

körülölelve, 

mely meg 

van lazítva 

Sienai festő: Jézus születése, 1460–1470 körül  +  

Brixen, Leonhard von: Krisztus bemutatása a 

templomban, 1460 körül 

+   

Pietro, Sano di és műhelye: Mária gyermekével, 

Szent Jeromossal, Sienai Szent Bernardinnal és 

két angyallal, 1465–1470 körül 

  hálóruha 

szerű 

Liberale da Verona: Mária gyermekével és 

angyallal,  1468–1470 körül 

 + Kalapja 

piros 

Sittow, Michiel: Mária gyermekével, 1470-es 

évek 

 +  

Diamante, Fra tulajdonítva: Trónoló Mária 

gyermekével, Szent Lőrinccel, remete Szent 

Antallal és Carlo di Giovanni Casini kanonokkal, 

1470 k. 

  gyolcs a 

dereka körül 
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Alkotó/cím/évszám Gyermek 

pólyával 

Gyermek 

meztelen 

Gyermek 

ruhában 

Verrocchio, Andrea del, Biagio d'Antonio: 

Trónoló Mária gyermekével és öt szenttel, 1470–

1475 körül 

  Ruhája 

körüllengi 

Giorgio, Francesco di követője: Mária 

gyermekével és két angyallal, 1470-80k.  

 

  gyolcs a 

derekán és 

vállán 

Boccati, Giovanni: Trónoló Mária angyalokkal és 

szentekkel,  1473 

 +  

Crivelli, Carlo: Trónoló Mária gyermekével, 

1476-77 k. 

 

  zöld kisruha, 

körétekerve 

zsinór 

Lippi, Filippino: Sz űz Mária megjelenik egy 

Padovai Szent Antal által pártfogolt ferences 

szerzetesnek, 1475-1480 

 +  

Espalargues, Pere: Jézus születése és Mária 

halála, 1480–1490 körül 

  nyakában 

korall 

David, Gerard: A pásztorok imádása, 1485 körül  +  

Treviso, Girolamo da, id.: Mária az alvó 

gyermekkel,  15. század 

 +  

Közép-itáliai festő: Mária gyermekével, 15. szd. 

második fele 

  pöttyös 

szoros 

ruhadarab 

Fungai, Bernardino: Mária gyermekével, 1480–

1490 körül 

 

  arany 

ruhácska, 

virággal 

Cozzarelli, Guidoccio:  Trónoló Mária 

gyermekével, Szent Margittal és Alexandriai 

Szent Katalinnal és két angyallal, 1486–1489 

körül 

 +  
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Alkotó/cím/évszám Gyermek 

pólyával 

Gyermek 

meztelen 

Gyermek 

ruhában 

Caporali, Bartolommeo: Mária gyermekével, 

1490 körül derékig érő ruhácska és korall 

  körül 

derékig érő 

ruhácska és 

korall 

Fungai, Bernardino:Trónoló Mária gyermekével, 

négy angyallal, Assisi Szent Ferenccel és egy 

férfiszenttel, 1490–1495 körül 

 +  

Giovanni Antonio Boltraffio: Mária gyermekével  

1495–1496 körül 

 +  

Carpi, Antonio Maria da: Mária gyermekével, 

1497 

 +  

Catena, Vincenzo: A Szent Család egy női 

szenttel, 1498–1500 körül 

 +  

Szent Rokonság Mestere, A műhelye:  Az 

irgalmas Szűz kármelita szerzetesekkel,  15. 

század vége 

 +  

Stájer vagy tiroli mester: Madonna 

rózsalugasban, 1500 k. 

  gyolcs a 

csípőjén 

Pinturicchio, Bernardino követője: Mária 

gyermekével mandorlában, 1500 körül 

  derék körül 

pelenkaszerű 

anyag 

Costa, id. Lorenzo: A Szent Család Szent 

Jeromossal és Assisi Szent Ferenccel, 1502-1504 

 +  

Caroto, Giovanni Francesco: Jézus születése, 

1505 körül 

 +  

Szent Bertalan-oltár Mestere, A műhelye: A 

Szent Család, 1500-1505 k. 

 +  

Khanenko Imádás Mestere, A-Goes, Hugo van 

der követője: Királyok imádása, 1500-1510 k.  

 

  vetkőzik, 

gyolcsot 

vesz le a 

lábáról 



 171 

Alkotó/cím/évszám Gyermek 

pólyával 

Gyermek 

meztelen 

Gyermek 

ruhában 

Previtali, Andrea: Mária gyermekével, 1506 k. 

 

  gyolcs a 

derekán 

Santi, Raffaello: Esterházy Madonna, 1508 körül  +  

Boltraffio, Giovanni Antonio: "Lodi Madonna",  

1508 körül 

 +  

Bertucci, Giovanni Battista: Alexandriai Katalin 

misztikus eljegyzése, 1508 k. 

 +  

Catena, Vincenzo: Mária gyermekével, Assisi 

Szent Ferenccel, egy női szenttel és donátorral, 

1508-1510 

 +  

Puligo, Domenico?:  A Szent Család, 1510 körül   fátyolszerű 

anyag 

Ghirlandaio, Ridolfo: Pásztorok imádása, 1510  +  

Frankfurti mesternek tulajdonítva: Krisztus 

születése, 1510 k. 

 +  

Solario, Andrea után: Mária gyermekével, 

1510 körül 

  gyolcs az 

ágyékán 

Dossi, Dosso: Mária gyermekével, szent 

püspökkel, angyallal és térdelő nővel, 1514 k. 

 +  

Strigel, Bernhard: Szent László Mária oltalmába 

ajánlja II. Ulászlót és gyermekeit, 1512–1515 

 +  

Cranach, id. Lucas: Mária gyermekét táplálja, 

1515 körül 

 +  

Umbriai festő: Trónoló Mária hét szenttel, 1515   gyolcs a 

derekán 

Altdorfer, Albrecht: Mária gyermekével, 1516-

1518 k. 

 

  gyolcs a 

derekán, 

kezében 

alma, 

nyakában 

korall 
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Alkotó/cím/évszám Gyermek 

pólyával 

Gyermek 

meztelen 

Gyermek 

ruhában 

Cranach, id. Lucas: Alexandriai Katalin 

misztikus eljegyzése, 1516–1518 körül 

 +   szőlő a 

kézben 

Piazza da Lodi, Martino: Mária gyermekével és a 

gyermek Keresztelő Szent Jánossal, 1515-1520 

körül 

  fátyolszerű 

ruha 

Bergamói festő: Mária gyermekével, a gyermek 

Keresztelő Szent Jánossal és a donátorral, 1520k. 

  János 

ruhában 

Garbo, Raffaellino del: A Szent Család egy 

angyallal, 1515-1520 

  lepelszerű 

Palma Vecchio műhelye: A Szent Család női 

szenttel és Assisi szent Ferenccel, 1515-1520 

körül 

 +  

Luini, Bernardino: Mária gyermekével, Szent 

Erzsébettel és a gyermek Keresztelő Szent 

Jánossal, 1515-1520 

  fátyolszerű 

Jánoson 

 

Ubertini, Francesco: Keresztelő János 

prédikációja, 1520k. 

 

  2 gyolcs a 

csípőjén, 1 

keresztelő 

János 

ruhájában 

6. Táblázat A Szépművészeti Múzeum Régi képtárának 1450 és 1520 közti képeinek összefoglaló táblája 
 

A korábban elemzett Albrecht Dürer Mária gyermekével c. grafikáján (59. ábra) 

egyértelműen nem szerepel pólya. Dürernél sehol sem szerepel pólya! Feltételezhető, hogy 

Dürer a ruházat pontos megfigyelője is lehetett a tanulmányrajzai tükrében. Számos tollrajzot 

készített, melyen hölgyek ruháját tanulmányozza. Pl. Nürnbergi asszony misére öltözve, 1500, 

Nürnbergi hölgy tánchoz öltözve, 1500, Nürnbergi asszony háziruhában, é.n., Velencében 

például a társaság öltözékeit tanulmányozta az itáliai festészeten kívül. (Berger, 2005)  

 

Tézisemet, mely szerint ebben a mintegy 70 évben vált egyre ritkábbá, majd tűnt el 

teljesen a szoros pólyázás gyakorlata, Eörsi Anna tézisével is alátámaszthatjuk. Eörsi jelzi, 

hogy az ikonográfiai kutatások előszeretettel használnak, értelmeznek Madonna a gyermekkel 
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típusú ábrázolásokat, ám sokhelyütt eredménytelenül, vagy félrevezető eredménnyel. 

Tanulmányában a Szűz Mária Gyermek Jézussal-ábrázolások ikonográfiai típusait elemzi, 

ugyanakkor rámutat, hogy a gótika időszaka előtt a művészek az ikonográfiai kánont 

követték, míg a gótika idején fokozatosan előtérbe került az anatómiai pontosságú ábrázolás, 

és a tanult kánont háttérbe szorította. (Eörsi, 1997) Ezen a gondolaton továbbhaladva 

megállapíthatjuk, hogy éppen a reneszánsz időszaka tükrözi először hű módon a látott 

öltözködési, viselkedési, mentalitásbeli történéseket, stílusokat, hiszen már nem a vallási 

dogmák előírásainak megfelelően, hanem a hétköznapi emberek szemszögéből ábrázolnak. 

Eörsi szerint, míg a középkori ábrázolások Jézus isteni mivoltát, ártatlanságát vagy éppen az 

eredendő bűntől való mentességét hangsúlyozzák, a reneszánsz idején gyermekségét, 

emberségét – melyet sokszor mezítelensége jelez – vagy éppen esendőségét érhetjük tetten. 

(Korábban például a gyolcs a halotti lepel képzetét hívta elő elsősorban.) Eörsi jelzi, hogy az 

isteni természet a reneszánsztól mind emberibb külső mögött érhető tetten, majd fokozatosan 

az emberség veszi át a hangsúlyt, illetve szorulnak vissza a vallásos tárgyú ábrázolások.  

Mindezek miatt Eörsi állítja, hogy csakis a reneszánsz képek fejezik ki adekvát módon a 

kettős természet tanát, és csakis ezek az ábrázolások adnak lehetőséget az emberi vonások 

elemzésére, hisz ebben az időszakban a természethű ábrázolások stiláris előfeltételei is 

rendelkezésre állnak. (Eörsi, 1997, 41.) A fenti elemzések nyomán a minta kiszélesítésével 

bizonyítható a pólyázás szokásának megváltozása, a Szépművészeti Múzeum régi képtárának 

áttekintése után az 1460-as évek környékén kell keresnünk ennek a szokásnak a 

megváltozását szerte Európában.  

 

 Egy további ikonográfiai kutatásban megállapítható lehet, hogy a szoros pólyázás 

szokása mely országokban mikor tűnt el, és ebből következtethetünk, hogy ezt a tradíciót 

hogyan szorította ki az anatómiai és higiénés szempontból egyre inkább a csecsemő életének 

megfelelő öltözködés. Mindenesetre a következtetések közül nem szabad kifelejteni azt sem, 

hogy az anyák egyre nagyobb mozgási szabadságot hagytak a gyermeknek a szoros pólya 

fokozatos eltűnésével.  
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Tisztaság 
 

Az ikonográfiai munkák sokkal kevesebbet foglalkoznak a tisztálkodási szokások 

elemzésével, mint akár a táplálkozással, akár az öltözködéssel. (Alexandre-Bidon és Closson, 

1985). Vajon miért? - teszi fel a kérdést a kutató. Talán tabu, vagy túlságosan személyes a 

téma? Kézenfekvőnek tűnhet ez a felvetés, ám ha mellétesszük azt a tényt, hogy a 

fürdőkultúra számos ábrázolásával viszont találkozunk a felnőtt lakosság körében, ahol az 

intimitást is ábrázolják sok esetben, akkor valami más magyarázatot kell keresnünk, 

nevezetesen a higiénia hiányát. Erre kiváló példa a drezdai imádságoskönyv brügge-i mestere, 

aki 1481 körül alkotott Valerius Maximus, Factorum et dictorum memorabilium libri novem 

című, a Lipcse, Universitätbibliothekben található könyvében a korabeli fürdőkultúra 

jeleneteit ábrázolja.  

   
72. ábra Drezdai imádságoskönyv brügge-i mestere: Valerius Maximus, Factorum et dictorum 
memorabilium libri novem, Fürd őjelenet I. Lipcse, Universitätbibliothek, 1481 körül 
73. ábra Drezdai imádságoskönyv brügge-i mestere: Valerius Maximus, Factorum et dictorum 
memorabilium libri novem, Fürd őjelenet II. Lipcse, Universitätbibliothek, 1481 körül 

 

Ezek alapján úgy tűnik, hogy inkább a szórakozás terepe lehetett a fürdőház és a 

fürdés, valamint sok esetben kiváltság. A higiénia hiányára vezetik vissza az orvosi munkák is 

egyrészről a betegségek gyors terjedését, másrészt a magas mortalitást. Szinte egyetlen 

ábrázolástípus maradt ránk ezzel kapcsolatban: a születés utáni mosdatás. Így dolgozatomban 

ezt a képtípust fogom festményen és miniatúrán egyaránt vizsgálni. 

 

Az újszülöttek tisztításával, vízzel való kapcsolatával összefüggésben Fossier kiemeli, 

hogy a fürdés funkciója kettős, egyrészt kielégíti az anyaméhből való kikerülés higiénéjét, az 

esetleges szövetdaraboktól, méhlepénytől és vértől való megtisztulást közvetlenül a 

megszületés után, s erre történő utalások megtalálhatóak a korszak szöveges emlékeiben is, 
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azaz, hogy a rituális fürdő után adható csak az apa kezébe a gyermek; a második rítus pedig 

maga a keresztelés. Fossier felhívja a figyelmünket arra, hogy a Krisztus születése 

ábrázolásokon ez a két rítus szépen egymásbafonódik. (Fossier, 2012, 43.) 

A tisztítás dogmatikus értelemben tehát a keresztelés eredendőbűn-lemosó mivoltával 

kapcsolódik össze. Tematikailag ezért képzelhető el gyakori ábrázolása. 

Az előző sorozatban látott dézsa az alábbi képeken is megjelenik, láthatjuk, hogy az 

elkövetkező században hogy módosult formája, de jelentősége nem változott, minden képen 

ott van. Az is egyértelmű, hogy csak az újszülöttet fürdetik meg benne, az anya sajnálatosan 

nem részesül ilyen fürdőben, ezzel idézve elő többek közt a gyermekágyi lázat és a nagy 

halandóságot. Nézzünk most egy spanyol munkát, Mária születésének ábrázolását! 

 

 
74. ábra Taller de Pere Garcia de Bennavarri: Mária születése, 1475 körül, Barcelona, Szépművészeti 
Múzeum 
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Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

Taller de Pere Garcia de Bennavarri 1475 körül készült Mária-oltárának egyik táblája, a 

barcelonai Szépművészeti Múzeum őrzi. Az idősebb asszony (Szent Anna) az ágyban fekszik, 

gyermekét (Szűz Mária) épp fürdetni készülnek, pólyáját most oldják meg. Piros pólya, arany 

szalaggal borítva, anya és lánya feje körül glória. Az asszonynak ételeket visznek a látogatóba 

érkező asszonyok. Egyikük épp bort készül adni neki. Az ágy liliomszerű mintával borítva, 

arany színben pompázik. 

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994., valamint a színtani fejezet alapján) 

Vörös: Szentlélek, felebaráti szeretet, mártíromság, Krisztus vére, emberáldozat = 

örökmécses, tűz, mennyei ragyogás, melegség, szeretet, vértanúk, hatalom, pokol 

Arany: Fiúisten, zsidók, erő, dicsőség, isteni fény, örökkévalóság, hitvallók, glória, menny 

kapuja, megvetés, bűnözők, epe, irigység 

A Máriát tartó nő ruháján megjelenő nagyon sötétkék már az ő szimbólumát hívja be 

memóriánkba.  

Liliom: tisztaságszimbólum- ez esetben Máriára utal 

Glória: dicskorona, szentek és Szűzanya privilégiuma 

Ételek: Higiénia miatt a nő kapjon sót és mézet, a vérző sebbe és a szájukba is tegyék, minden 

részét táplálja. (Bidon és Lett, 1997, 64.) 

Bor: Ennek illusztrálására álljon itt egy másik korabeli kép egy miniatúrából 

 
75. ábra A pohár vörösbor a gyermekágyasnak, Roman de Theseus de Cologne, Ms Fr 1473 (BN), 1 recto, 
XVI. szd. 
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A bor Krisztus vérét is jelképezi, ezáltal előhívja Jézust, a nemrég szült asszonynak 

lelki és egyúttal testi táplálékot is jelentve. A bor a színe miatt általában a vért is eszünkbe 

juttatja, akárcsak a képen látható dúsan omló függöny és ágyterítő, melyek szintén a vér 

szimbólumát idézik fel vizuális memóriánkban. Az ágyban fekvő asszony egyúttal azt is jelzi, 

hogy a gyermekágyi időszak kezdetét vette. A bábák tisztítják az újszülöttet, a függöny 

mintha az ég kékje lenne, kis csillagokkal, valószínűleg az éjszaka szimbólumán kívül 

asztrológiai szimbólumnak is tekinthetjük, hisz gyakori ábrázolás, hogy egy asztrológus is 

meglátogatja szülés után az asszonyt. (Roberts, 1998) A berendezés gazdagsága, a brokátok 

az előkelőséget szimbolizálják. A függöny elrendezése és a kék szín a Köpönyeges Máriát és 

az oltalmazást hívhatja elő szimbolikusan.  

Az ikonográfiai tradícióknak megfelelő munka, pl. Anna idős, ágyban fekszik, ám 

egy-egy ponton a korabeli gyakorlatot látjuk, például az étkeztetés, pólya, fürdetés 

tekintetében. 

 

Bouteud (1989) szerint: 

 

» Technika: faoltáron, olaj 

» Grafika: anatómiai és perspektivikus torzítások, nem tűnik lényegesnek a valós 

arányok ábrázolása. 

» Színtani: Fentebb elemzett arany, vörös dominancia, sötétkék fehér kiegészítéssel 

» Tipográfiai: a cím alapján derül ki egyértelműen, hogy Mária és nem Jézus 

születéséről van szó, ezt kiegészítik az Anna-Mária attribútumok. 

» Szín és figurák viszonya: Mária és Anna vörösben!  

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): Ruhák elrendezése esztétikus, 

jelzéseket tartalmaznak a személyekkel kapcsolatban. 

» Nonverbális: A metakommunikáció kongruens, érdekes, hogy Annával többen 

foglalkoznak, mint az újszülött Máriával, jelentősebbnek tűnik személye Máriához 

képest, térben elfoglalt helye miatt is.  

» Társas szituáció: Az Annát körülálló nők nagyon hasonlóak. Mária körül lévő 

asszonyok ránéznek, figyelmesen. Érdekes, hogy aki a kidedet kézbefogja, a 

korabeli férfihajdivat jegyeit is magán viseli, valamint Jézus ábrázolásairól ismert 

jellegzetes szőke haját is felidézi számunkra.  
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Ikonológiai szintézis: 

 

A kép Szent Annát és az épp megszületett Szűzanyát ábrázolja csecsemőként. Célja 

Anna szent mivoltának bemutatása, Mária születésének illusztrációja. Ez a képet átszövő 

szimbólumrendszerből derül ki a néző (képolvasó) számára. Értéke, hogy korabeli gyakorlat 

látható rajta. Gyakori ábrázolástípus az időszakban, a továbbiakban hétköznapi 

szülésillusztrációkat mutatok be, melyek egyértelműen magukon viselik ennek az 

ábrázolástípusnak a nyomait. 

 

Valamelyest kitekintve az időszakból, nézzünk két példát arra, hogy változott a 

tisztálkodási gyakorlat néhány évtizeddel később két sebészeti traktátusban, illetve 

bábakönyvben. 

 
76. ábra Iacobi Rueff (1554): Chirurgii Tiurini, De conceptu et generationa hominis et iis quae circa, 
Christophorus Froschno nyomdája, fametszet, 1verso 
Panofsky (1984) munkája szerint: 
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Preikonografikus leírás: Az ágyban fiatalasszony fekszik, egy bába bort vagy ételt nyújt felé, 

most született gyermekét a bába éppen a dézsában alaposan kidolgozott hullámzó vízbe 

igyekszik belemeríteni. Felnőttesen ábrázolt, de játékossága miatt valószínűsíthető módon 

kisgyermek játszadozik a bölcső mellett. Kezében baba. Két asszony távolabb pletykálkodik, 

a szomszéd szobában pedig egy asszony tüzet szít fújtatóval. Az asztalon tányérok, kés, étek 

egy tartóban. A tartó akár tömjéntartó is lehet?  

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994. valamint Fontana, 1995) alapján 

Többszörösen megjelenő tisztaságszimbólumok: víz, tömjén, tűz 

Tűz: tisztítótűz, pokol, a tűz melletti melegedés a decemberre és a januárra utal a 

hónapábrázolásoknál, Úr megjelenése, lángok az isteni szeretetre is utalnak. 

Vízről a fejezet elején írtam, hogy a keresztség jelképe is, megtisztulást, megújulást is jelent. 

A fürösztési jelenet a Jézus születése ábrázolásokon szintén a keresztségre utal. (Körber és 

mtsai, 1994, 103.) 

 

Ikonológiai szintézis: 

A bábák igyekeznek az újszülött és anya üdvéért, üdvözüléséért, valamint életbenmaradásáért 

is mindent megtenni a korabeli normák, ismeretek szerint. Ugyanakkor egy pletykálkodásra 

alkalmat adó esemény is történik, ahol mindenki igyekszik mihamarabb tiszteletét tenni.  

  
77. ábra Alberti Magni (1581): Hebamen Buch, 93. verso 
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Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás: Barokkos, rokokós díszítettségű kép, az anya idősebbnek tűnik, és 

mintha fájdalmai lennének, hasa a kezén, kissé görnyedt tartásban. Kínálgatják ételekkel, 

kásával. (A francia néprajzi jellegű szakirodalomban Bidon és kutatótársai kimutatják, hogy a 

szülő nők kását kaptak táplálékként. (Alexandre-Bidon és Closson, 1985)) Háttérben vigadozó 

társaság az asztalnál, a kupát fenékig isszák. Kutya és gyermek játszadozik. Az újszülött 

tartása is játékos, fürdetik éppen, lába már félig a vízben. Az ő kezében mintha csörgő lenne. 

A másik bába az asszony mögött állva várja a fürdés végét. Víz mellett szivacs is látható. A 

kép hátterében a másik képhez hasonlóan nyitott ajtóban szorgoskodó cseléddel.  

 

Ikonográfiai jelentések:  

Kutya: Az ember hűséges társa, kísérője, általában pozitív jelentés kapcsolható hozzá, hit és 

hűség, a bozontos kutya jelentené a negatívumot. (Körber és mtsai, szerk., 1994.) A Jelképtár, 

amint korábban említettem egyértelmű halálszimbólumként, lélekkísérőként jellemzi a kutyát, 

mint szimbólumot. (Hoppál és mtsai, 1990, 131.) 

 

Ikonológiai szintézis:  

 

A mulatozó társaság és a kutya miatt teljesen profanizálja a jelenetet és eseménnyé 

alakítja, nem csupán a születés aktusává. Olyan érzésünk van, hogy az már nem is olyan 

lényeges, hanem inkább az ünneplés kap hangsúlyt. Felmerülhet a halálra való utalás is. 

Összegzés: A két képen kiválóan elemezhetőek a korabeli tradíciók, fontos megemlíteni, hogy 

a kislány kezében megjelenő babával még a korabeli játékra is találhatunk példát.  

 

Sorozatelemzés 
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Érdekességképpen az események, cselekmények lehetséges sorrendjébe állítottam a 

képeket. Ebből a sorozatelemzésből ugyanis ezt tudjuk kibontani, valamint, hogyan válik 

egyre inkább a hétköznapi jelenetek ábrázolásának is színterévé az erőteljes és sokszínű 

ikonográfiai tradíciók után a szülés-születés aktusa.  

 

Most tekintsük végig, hogy változott a dolgozatban fellelhető képeken a fürdető 

dézsák formája. Az előző sorozatban látott dézsa az alábbi képeken is megjelenik, láthatjuk, 

hogy az elkövetkező században hogy módosult formája, minden képen megjelenik. Az is 

egyértelmű, hogy csak az újszülöttet fürdetik meg benne, az anya sajnálatosan nem részesül 

ilyen fürdőben. Ezzel idézve elő a gyermekágyi lázat és a nagy halandóságot, többek közt.  

 

 
78. ábra A képsorozat dézsái 1475 és 1581 között, sk., grafit 
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A fejezet összefoglalása: a csecsemők élete a reneszánsz idején 
 

A reneszánsz bambino - azaz Kisjézus - igazi kisgyermekhez hasonlít: eszik, alszik, 

játszik, járni tanul, szeret és szeretetre vágyik. (Eörsi, 1997. 41.) Gyermeki, de huncutságnak, 

rosszalkodásnak nyoma sincs. Miért pont ebben az időszakban lett a gyermekábrázolás a 

korának inkább megfelelő? Valószínűsíthető, hogy az anatómiai tudás és a dogma változása69 

egymással párhuzamba állítható, valamint elmondható, hogy a dogmatikus elvárások, például 

Jézus halálára történő utalás, összekapcsolódhattak a való életben megfigyelt jelenségekkel, 

mentalitásbeli, ruházati utalásokkal, és ezek az utalások jelennek meg azokban a Schapiro-féle 

résekben, melyről az ikonográfiai tradíciók nem rendelkeznek.  Például a Jézus fürdetését 

ábrázoló jelenetek a keresztségére utalnak, ugyanakkor megfigyelhetők a képeken a festő által 

a korában látott dézsák vagy fürdési szokások, módszerek. 

 

A középkori és reneszánsz orvosi művek általában nem önálló műben, hanem 

általános orvosi fejezetekben (Shahar, 2000), vagy ahogy a fenti példákból látszik, sebészeti 

munkákban tárgyalták a szülés témáját, a gyermekek egészségi problémáit. Shahar felhívja a 

figyelmünket arra, hogy arról nem rendelkezünk adatokkal, hogy a gyermekekkel kapcsolatos 

útmutatók, orvosi könyvek milyen mértékben voltak közkeletűek. Mindenesetre ezekben a 

művekben a tisztálkodásra is utalnak, hogy milyen fürdőben kell a gyermeket megtisztítani, 

illetve, hogy ez a szoptatást előzze meg a hányás elkerülése miatt, valamint hogy akár naponta 

többször is megtörténjen. (Shahar, 2000, 140.) 

 

A fent elemzett képek alapján úgy tűnik, hogy a gyermekeket a középkori anyák 

ugyanúgy szerették, mint ahogy mi szeretjük gyermekeinket. A szoptatás fontosságáról nem 

tudunk nyilatkozni, arról sem, hányan szoptatták gyermekeiket, de a festőknek volt lehetősége 

a szoptatás megfigyelésére. Elképzelhető, hogy akár az utcán is előfordult ilyen szituáció. 

Korábbi kutatások alátámasztására használhatóak az ebben a tematikában készült képek. A 

sorozat alapján elmondhatjuk, hogy a többi tanulmánynak és az időszakkal foglalkozó 

munkáknak megfelelően a higiéniára, és ezen belül a gyermekek tisztán tartására a 

korszakban élők valószínűleg nem fordíthattak annyi figyelmet, mint manapság. A tisztítás, 

tisztaság inkább lelki értelemben lehetett fontos a képsorozat alapján, hisz az eredendő bűntől 

                                                 
69 Krisztus mint ember, [homo], helyett a Krisztus mint gyermek, ártatlan eredendő bűntől ment gyermek, 
[bambino] (Eörsi, 1997) 
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való mielőbbi mentséget a korai kereszteléssel kívánták elérni. A tisztaság a képsorozat 

alapján tehát más tartalommal bírt, mint manapság.  

 

A képsorozatból a legizgalmasabb a pólyázás tradíciója, mely az elemzett képsorozat 

alapján kétféle módon történhetett: „becsomagolással” vagy betekeréssel, és a képekről az 

1480-as évekre szinte teljesen eltűnt. Érdemes lenne megvizsgálni egy nagyobb mintán a 

pólyák technikáját és eltűnésének képek alapján feltételezett idejét feltérképezni Európa-

szerte.  

Shahar felhívja a figyelmünket arra, hogy az orvostudományi művek szerzői azt írják, 

hogy a pólya ne legyen túl szoros, se túl laza, hogy a gyermek gond nélkül tudja dolgát 

végezni. (Shahar, 2000, 149.) Ezekkel az elvárásokkal javarészt összhangban látszik a 

disszertációban bemutatott képek anyaga. 

 

A képekre jellemző, hogy az újszülött gyermekek és kisgyermekek kiemelt figyelmet 

kaptak, akár nagyobb figyelmet, mint az őket világrahozó édesanya. Például míg az anyák 

szülés utáni tisztálkodásáról a képek alapján nincs információnk, addig a gyermekek esetén ez 

egy, a képsoron látható fontos szokási tradíció. 
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Betegség és halál 
 

Az időszakban mindennapos kiemelkedően magas mortalitás nyilvánvalóan átszőtte az 

emberek napi életét. A fejezetben a képek segítségével azt szeretném megállapítani, hogy 

vajon hogyan reagált erre a reneszánsz ember.  

 

Gyermekhalandóság 
 

Mint Heywood munkájában jelzi, az angliai statisztikák alapján négy gyermekből egy 

halva született, ötből egy pedig első születésnapja előtt eltávozott az élők sorából az 1600 

években. A francia adatok ennél rosszabb eredményeket mutatnak: ezerből akár 400 gyermek 

is meghalt első születésnapja előtt (Heywood, 2001). Valószínű, hogy ezek az adatok a nagy 

pestisjárványok idején még borzalmasabbak voltak és csupán a 18. században javultak szerte 

Európában, így fontos megvizsgálni, következtetni, hogy az anyák hogyan viszonyulhattak 

gyermekeik törékenységéhez. 

 

 

79. ábra Az anya, a gyermek és a halál, Compilation littéraire et historique de Jean Miélot Ms Fr 17001 
(BN) XV.szd 
80. ábra Egység a halálig, Danse macabre, France, fin du XVe siècle Paris, BnF, département des 
Manuscrits, Français 995, fol. 34v. 
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81. ábra A halál és a gyermek: a végzet, Danse macabre, France, fin du XVe siècle Paris, BnF, 
département des Manuscrits, Français 995 
 

 Az 79-81. képek kiválóan jelzik a középkori ember gyermekhalandósággal 

kapcsolatos tudását és félelmeit. A halál a 81. ábrán kézen ragadja a gyermeket, illetve az 

anyát, és húzza a halálba, mutatja az utat. Van, ahol az anyának egy aranytallérral lezárt írást 

nyújt, jelezve, hogy magával viszi a kisdedet. Nyila is rámutat. Minden esetben szobabelsőből 

ragadja el a halál a gyermeket. Ezek a képek a haláltánc-motívumok darabjaiként kifejezik, 

hogy a halál előtt mindenki egyenlő, akár szegény, akár gazdag, akár kisgyermek, akár idős. 

A perspektíva minden esetben a halál kezére vonja figyelmünket, és felnagyítja, mintegy 

elnyomja a kép többi szereplőjét. Panofsky szerint ilyen értelemben a perspektíva szimbolikus 

ábrázolási forma is (Panofsky, 1984).  

Egy korábbi tanulmányomban, melyben a fél évszázaddal később élt Brueghel 

munkásságát elemzem, a gyermekhalandóság allegorikus ábrázolásaként értelmezem az 

Angyalok bukása című képet. Az angyalok és bukott angyalok is a gyermekekkel 

azonosíthatóak. Mindezt arra a kettősségre utalva merem állítani, ami a középkor 

gyermekképére volt jellemző a kutatók szerint. (Heywood, 2001) E szerint a feltételezés 

szerint a képen egyszerre ábrázolja a gyermekeket allegorikusan isteni és ördögi lényként. Az 

egyik torz, halódó figura hasában peték vagy tojások láthatóak: ez talán azt fejezi ki, hogy a 

szülés vagy terhesség sem volt ekkoriban veszélytelen. (Endrődy-Nagy, 2010) 

Nézzük a képek sorozatelemzését (Collier, 2010, 39.) a szokott módon! 
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A képeken a mosolygós halál kézen ragadja legújabb áldozatát és vezeti, viszi 

magával. Minden képen gumiszerű, rohadó izomtömegnek látszik. Szótlanul, észrevétlenül, 

ám határozottan viszi az áldozatot.  

Mivel három képről van szó, ezért kategóriákat nem állíthatunk fel, de az látható, hogy 

egy képen fizet a gyermek anyjának, és egy pecsétes határozat-szerű papírt nyújt át, melyet az 

imára kulcsolt kezű anya nem vesz át. Egy képen a gyermek egyedül fekszik ágyában, és 

onnan ragadja el a halál, egy képen pedig anyjával együtt táncolnak ellentétes irányba.  

Egyedül a középső képen szereplő gyermek mozdulata mutatja, hogy mintha ő is 

mozdulna a halállal, a másik két kép szereplői különböző módokon, de látványosan 

ellenállnak: az első képen az anya nem veszi át az írást, a harmadik képen pedig ellenkező 

irányba akar haladni. 

Szignifikáns elem a halál megragadó, szótlan gesztusa, horrorisztikus, puritán 

ábrázolása, ami mégis mosolygó-somolygó arckifejezése miatt emberi is egyszerre. Mi 

lehetett ennek a hátterében, vajon miért ennyire emberi a halál ábrázolása?  

Észre kell vennünk azt is, hogy egyik képen sem meztelen a halál, hanem egy 

gyolcsszerű anyag tekeredik rá. Mit jelent ez a gyolcs? Valószínűleg a halotti lepelre utal, és 

továbbfűzve a gondolatot az élet halálon túli folytatására, a gyolcsból való kilépésre, azaz a 

feltámadás metaforikus ábrázolására következtehetünk ezekben az esetekben.  

 

 Álljon itt most egy másik ábrázolástípus, mely a halál metaforájaként gyakran 

előfordul a képeken. Ez nem más, mint a „kaszás” szimbólum, mely a mai napig 

szóképeinkben is megjelenik.  

 

 Mit jelent ez a komplex szimbólumokkal átszőtt kép?  
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82. ábra Szaturnusz megeszi gyermekeit, 1496-1498 körül, "Echecs amoureux", Evrard de Conty 
munkája, illustré par Robinet, Testard festménye,  BNF Paris 
 
Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

Testard Robinet 1496-98 közt készült illuminált képe, miniatúrája, melyet a BNF őriz 

Franciaországban, Párizsban, Evrard de Conty kódexében. Első pillanatban látjuk, hogy a kép 

három képet sűrít egybe. Balról jobbra haladva két verekedő férfit látunk, egyik kezében egy 

kés, amint éppen kiheréli a másikat. Középen egy nő a gyermeke apjának követ ad kezébe, a 

gyermekért cserébe, akit kendőjében tart? A nő ruhája mögött meztelen gyermekek csoportja, 

közülük a kaszás alak egyet kézben tartva oldalát szájához emeli. Nem hagyható figyelmen 

kívül az a momentum, hogy a gyilkos férfi, a vándor képében tiszteletét tevő apa és az 

idősnek ábrázolt kaszás alak ugyanolyan arcvonásokkal rendelkezik, azonos személy.  

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) alapján 

Kasza: Az aratásra megérett időnek, azaz a halálnak a szimbóluma. 

Sárkány: Isten ellenfelét, az ördögöt testesíti meg. Sok esetben a bűnbeesés szimbólumát, a 

kígyót is helyettesíti. 
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Korall a gyerekek nyakában: A már korábban bemutatott Piero della Francesca képen Jézus 

nyakában is látható korall, amit a gyerekek rágókaként rágtak a borostyán mellett, valamint 

azon a képen, mint ahogy itt is, átvitt értelemben a vért szimbolizálja. Keresztény művészeti 

ikonográfiai jelentése: védelem a betegségek és torz növekedés ellen. Körber és mtsai 

felhívják a figyelmet, hogy Albrecht Aldorfer már korábban idézett Szépművészeti 

Múzeumbeli képén is látható korall Jézus nyakában. (Körber és mtsai, 1994) 

 
83. ábra Altdorfer, Albrecht: Mária gyermekével, 1516–1518 körül, olaj, hársfa, 49,4 x 35,5 cm, Budapest, 
Szépművészeti Múzeum 
 
Gyilkos tőr: Kés és tőr mindig áldozati jelképek, például Ábrahám is kést tart a kezében Izsák 

feláldozásakor.  

Kő, amit a nő ad a vándornak: Itt a vásárlás gesztusa miatt, mint váltságdíjat kell értelmezni a 

szimbólumot, tehát pénz helyett adja az asszony (a zsidó hagyományokra utalva, a halottak 

búcsúztatásakor raknak követ a sírra.) 

 

A kép címe szerint Szaturnuszt ábrázolja, Szaturnusz gyerekeket eszik. Szaturnusz 

Juppiter apja, a földművelés istene, így a római mitológiában kell a megfejtést keresünk. Íme 

a mitológiai történet egyik, legismertebb változata: Szaturnusz (Saturnus) azonos Krónosszal 

(Cronus), azaz Juppiter Olymposzról letaszított apjával. (Hahn, 1975, 34.) Cronus a görög- 

római mitológiában Uranusnak és Gaeianak a fia, Zeusnak (Juppiter) apja. Testvéreivel, a 

titánokkal Uránust előbb megcsonkítják, aztán megbuktatják, majd a hatalom Cronus kezébe 



 189 

kerül. A világ uraként testvérét, Reát veszi feleségül, akitől gyerekei születnek: Hestia, 

Demeter, Hera, Hades, Poseidon és Zeus. Egy jóslat beteljesedésétől félve, melynek 

értelmében egy gyereke miatt fogja hatalmát elveszteni, gyermekeit Zeus kivételével felfalja. 

Helyette ugyanis Rhea követ ad be neki. A képen ezt nem láthatjuk, de utal rá Rhea 

kötényében a sok kő. Később valóban Zeus miatt veszti el hatalmát. (Pecz, 1984, 493-494.) 

Még azt is érdemes megemlíteni, hogy Krétán gyermekeket áldoztak neki, valamint, hogy 

Rómában mezei isten.   

 

Mezei istenként egy sarlószerű kést, falcifert tart kezében. (Véleményem szerint ez 

lehetett az oka a halállal - kaszás szimbólum miatt - való összemosással, szimbólumátvitellel. 

Innen már csak egy lépés Lucifer-fényes vas, lat.) Alakjának ábrázolása ritka, és kevéssé 

ismert, mivel Homérosz világában nem szerepel. (Pecz, 1984, 493-494.) Érdekes, hogy a 

művészetben Cronus mint gyermekevő Rubens és Goya nyomán vált kedvelt ábrázolássá. 

Nézzük például Rubens ábrázolását! 

 

 
84. ábra Rubens: Cronus megeszi gyermekét, 1636 
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Ikonológiai szintézis: 

 

Komplex szimbólum, melynek megfejtése úgy lehetséges, mint egy képregényé. 

Balról jobbra kell olvasni! Érdekes, hogy a halál szimbólumaként megjelenő Szaturnusz idős 

férfi benyomását kelti, hiábavalóság azonban azt gondolni, hogy továbbra sem fogja a 

gyermekeket elragadni. A fiatal férfi erős. Elvont szimbólumrendszere miatt inkább elvontan 

értelmezhető, talán mint szimbolikus kifejezése a gyermekhalandóságnak. Értéke a képi 

kidolgozottság és a korabeli viselet ábrázolása. Testard Robinet a korabeli hétköznapi 

emberek megfigyelője, művészi stílusa a korábbiakban említett módon számos követőre talált 

a miniaturisták körében. Összességében elmondható, hogy a művész a szimbólumrendszeren 

keresztül a gyermekek sokaságának halálát ábrázolja, ezt a kasza és az evés gesztusa fejezi ki 

szimbólumként. Az asszony próbál fizetni, de szándéka ellenére csak követ ad a Szaturnuszt 

kiherélő embernek, azaz nem tudja hatástalanítani, mindenképpen a továbbiakban is 

„gyerekeket” fog enni.  

 

Hogy a betegségről is lássunk ábrázolást, elemezzük a következőkben egy másik 

kortárs alkotó, Francois Maitre miniatúráját! Előtte azonban jegyezzük meg, hogy a 

betegségekkel kapcsolatban Shahar felhívja a figyelmet arra, hogy az emberek betegség 

esetén szentekhez fohászkodtak. Orvost nem szívesen hívtak, mert féltek a sebészeti 

beavatkozásoktól. Az orvosok szerint a csecsemőknek gyógyszert adni vagy eret vágni 

veszélyes, ezért sok esetben az orvos hívása feleslegesnek is bizonyult volna. Tudjuk azt is a 

korabeli forrásokból, hogy az orvosok egyébként is nehezen tudták diagnosztizálni a 

csecsemők betegségeit. Egyes források szerint a tehetősebb szülők a szentekhez való 

fohászkodás előtt hívtak orvost, de az a törések és daganatok kivételével nem tudta a 

gyermekeket gyógyítani. (Shahar, 2000, 249-250.) 

Pollock 16. századi naplóelemzései számos példát hoznak a szülői aggódás 

kifejezésére, valamint annak a vágynak a leírására, hogy mielőbb meggyógyuljon gyermekük. 

Egy angol naplóírója, Dee például részletesen figyeli és jegyzi beteg gyermekei állapotát és 

saját érzéseit ezzel kapcsolatosan. Minden elemzett napló írója említi, hogy imádkozik 

gyermekéért, és hogy sajnálja a kisgyermeket. (Pollock, 1983, 124-125.) 

 

Nézzük mennyire rokon ezzel a szemlélettel a képeken leolvasható attitűd! 
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85. ábra Francois Maitre 1473-1480 - a Les Fais de le Dis des Romains et de autres gens című munkából - 
Maitre Francois alkotásának tulajdonítva, British Library, Harley 4375 
 
Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

Maitre Francoisnak tulajdonított 1473-80 közt készült illuminált miniatúrája, melyet a 

BNF-ben őriznek, Franciaországban, Párizsban. A kép a rómaiak történetéről írt Les Fais de 

le Dis des Romains et de autres gens-ben látható. A képen egy kisgyermek fekszik bölcsőben, 

fején korona, feje fölött lángok. Az előtérben egy óriási kutya a kép fókuszában, orra a föld 

felé lóg, nők és férfiak társalognak, a gyermeket kékruhás nő ringatja a bölcsőben, a bölcső 

felett szöveg. A beszélgető társaságban egyik nő koronával a fején és egy férfi szintén 

nagyobb koronával látható. 

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) alapján 

Lángok a kisgyermek fejénél: A tűz az Úr bibliai megjelenéseihez kapcsolódik. (pl. Illés, 

csipkebokor, Apokalipszis) Hónapábrázolásban a december és január szimbóluma. A lángok 

Isten szeretetének is jelképei. Sok vértanúnak is a szimbóluma. Gyanítható, hogy itt inkább 

lázat jelenthet.  
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Korona: előkelőség jele, királyok, császárok, Krisztus, egyes szentek. Mivel itt római 

ábrázolásról van szó, inkább a császársághoz köthető jelkép.  

Bölcső: Szent Ambrus római egyházatya jelképe a bölcső! A Legenda Auera szerint egy 

gyermek közbekiáltása miatt választották meg püspöknek. Többször összetűzésbe került a 

római császárral, Theodosiusszal. Így gyanítható, hogy a bölcsőben fekvő gyermek felett 

látható írás a kiáltást akarja szimbolikusan kifejezni, és elképzelhető, hogy Ambrusnak saját 

maga az attribútuma. 

Kutya: Az ember hűséges társa, kísérője, általában pozitív jelentés kapcsolható hozzá. (hit és 

hűség, a bozontos kutya jelentené a negatívumot) A negatív jelentéshez kapcsolható a kutya, 

mint halálszimbólum is, melyről a Jelképtár ír részletesen a korábbiakban említett 

lélekkísérőként leírva a kutyát. (Hoppál és mtsai, 1990. 131.) 

 

Mielőtt a szintézist megalkotom, megvizsgálom a többi elemzési módszer segítségével a 

képet. Illusztrál egy római történetet, ám a korszak jellegzetes ruhadarabjaival, mint a csúcsos 

süveg vagy a jellegzetes női ruházat. Visszautalva a korra, értéke a korabeli ruházat és szokás 

gyakorlatának megjelenése; a kortárs miniaturisták egymásra hatása valószínűsíthető. Egy 

hipotézis szerint Francois Maitre, a kép alkotója Jean Fouquet egyetlen gyermeke volt. (Avril 

és Reynaud, 1993) A stílusjegyek különbözősége miatt ez nem egyértelmű. 

Bouteud (1989) szerint: 

» Technika: illuminált kézirat 

» Grafika: a grafikai, anatómiai és perspektivikus felkészültség csupán a méretek 

nagyjábóli megfigyelése miatt van jelen. 

» Színtani: vörös-zöld lila, kék-arany színvilág, erőteljes kontraszthatással, árnyékolás 

helyett a lila és a vörös mellé a zöld komplementert helyezi az alkotó, ezáltal 

előidézve a térbeliség egy bizonyos fokát. 

» Tipográfiai: érdekesség a bölcső feletti szöveg 

» Szín és figurák viszonya: anya kék, gyermek, kutya fehér-barna, alakok vörös-lila 

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): a jelzések, attribútumok miatt 

tudjuk, hogy császárról és előkelő környezetéről van szó  

» Nonverbális: Kongruencia kérdéses, kevés metakommunikációs jelzés, csak a 

császárné csodálkozó arca és szétárt karja. Minden szem őreá tekint. 

» Társas szituáció: A beszélgető társaság vonul, mindenki tekintete és a tömeg is a 

császárnőt teszi középpontba, tanakodnak, a császárral a kezük egy szinte táncosnak 
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ható mozdulatban majdnem összeér. Szorosan követik őket a valamivel kisebb 

süveges nőalakok.  

 

Ikonológiai szintézis:  

Az ikonográfiai jelképek lehámozása után egy mögöttesebb jelentést kívánok itt 

megjeleníteni, nevezetesen a gyermeki betegség ábrázolását feltételezem. Mindezt a lángok, 

esetleges utalás a lázra, valamint a kutya, mint halálszimbólum, valamint a tanakodó emberek 

miatt feltételezem. Elképzelhető, hogy a középen álló asszony tanácstalansága jeléül tárja szét 

kezét. Ez a korszakra jellemző fatalista szemlélettel lehetne rokon. Ez csupán hipotézis, 

melyet egy különálló esszében lehetne alaposabban körüljárni a művész és az alkotás 

alaposabb elemzésével. Ám tény, hogy Cunningham például felhívja a figyelmet a szülő nők 

fatalisztikus halálhoz való viszonyára, valamint arra, hogy a gyermeki halandóság olyasmi, 

amire nincs befolyásuk. Felhívja arra is a figyelmet, hogy néhány forrás, például egy 16. 

századi sienai forrás szerint a lányok kevesebb figyelmet kaphattak, mint a fiúk illetve 

nagyobb arányban fordult elő a gyermek elhagyása.70 (Cunningham, 2005)  

Aggódást és védelmezést jelenthet a bölcső mellett ülő nő, esetleg anya keze, melyet a 

feltételezésem szerint beteg gyermekre helyez.  

Számunkra még érdekes lehet a bölcső alakja és a bölcsőben fekvő gyermek ruházata. 

A takaró alá nem látunk be, de a fejfedőből és a kilógó ruhadarabból feltételezhető, hogy 

valamilyen pólyaszerűséget láthatunk itt. Érdekességként álljon még itt egy olyan ábrázolás, 

ahol épp temetik a gyermeket. Ennek ábrázolása is előfordul. A képen a gyermek neve is 

szerepel. Itt is megfigyelhető az anya átkaroló gesztusa, mellyel magához szorítja halott 

gyermekét. 

 
86. ábra Mattaus Schwartz, Livre des costumes, Allemagne, début du XVIe siècle, BNF, MS All, 211, fol. 2 

                                                 
70 A Cunningham által megjelölt 16. századi Sienára vonatkozó adat a lányok elhagyása esetén 100 a 76-hoz, a 
fél évszázaddal későbbi Nápolyból származó adat szeint 100 az 58-hoz. (Cunningham, 2005, 104.) 
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Halálhoz való viszony 
 

„Nincs még egy korszak, amelyik annyit foglalkozott volna a halál gondolatával, mint a 

késői középkor.” (Huizinga, 1976, 106.)  

 

A szerzetesrendek hatására terjedt el az intés: memento mori – emlékezz a halálra, – s 

hangzik a katolikus templomokban mai napig minden hamvazószerdán. A XV. századtól a 

fametszetek egyik kedvelt témája is a halál víziója lett. (Huizinga, 1976) Imhofra utalva 

(Imhof, 1992) álljon itt a középkori ember sajátos gondolata a halálról. Az elveszített világok 

című művében többek közt azt elemzi, hogy miért fordult elő a névadási gyakorlatban a 

családon belül többször is az azonos név. Tudjuk ugyanis, hogy Németalföldön bevett 

gyakorlat volt, hogy az összes született fiúgyermeknek ugyanazt a nevet adták. Ha mai 

szemlélettel gondolkodunk, mindez elég furcsa, de a kor gyermekhalandóságát figyelembe 

véve biztosítékot jelentett az örökösödés szempontjából, azaz – ha csak járvány el nem vitte 

az összes fiúgyermeket – a családok ezzel biztosították, hogy egy porta urának neve ugyanaz 

legyen akár évszázadokig! A leimbachi Välte-porta fiú utódainál például 1550-1950-ig 

csupán egy utód esetén nem volt Johannes Hooss, hanem Valentinus Hooss a tulajdonos. 

(Imhof, 1992, 159.) Korábbi megközelítési szempontjainkat vizsgálva téves az a 

következtetés, hogy ne jelentett volna tragédiát a gyermekek halála, téves lenne azt állítani, 

hogy az anyát ne érintette volna mélyen érzelmeiben, de sajnos a modern orvostudomány 

megjelenéséig tény volt, hogy a gyermekek védtelenebbek a betegségekkel szemben, kisebb 

az esélyük az életben maradásra egy betegség támadása esetén, mint a felnőtteknek. 

Huizingától tudjuk, hogy már a 15. századtól népszerű volt a haláltánc téma. (Huizinga, 

1976) Szimbolikusan értelmezve, a haláltánc a társadalmi rétegek karikatúrájává vált a 

középkorban, mindenki leleplezésévé mindenki által. (Chastel, 1984; Huizinga, 1976)  

 

Az 1400-as évektől erőteljesen jelen volt a halál realisztikus-naturalisztikus, 

szörnyűségeket kiemelő ábrázolása, s ez nem csak a képzőművészetben, de a korból 

fennmaradt sírokon is megfigyelhető. Ezeken gyakori a csontvázak, férgek, merev, meztelen 

testek ábrázolása. Huizinga szerint ezek az élénk halál-ábrázolások elfedték a valódi halállal 

kapcsolatos érzelmeket, melyek a kor művészetében nem kaptak szót. (Huizinga, 1976.) 

Bahtyin azon a véleményen van, hogy a halállal kapcsolatosan a középkori szemléletben 

az ún. groteszk realizmus jellemző, azaz megjelenítésekor eltorzít, lefokoz vagy egyes 
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esetekben épp felnagyít. (Bahtyin, 2002) A vásári hangulatot, vidámságot sok képen érhetjük 

tetten, például a 87. ábrán, ahol pontosan az életigenlést fejezi ki az ábrázolás azzal, hogy a 

lógó belű csontvázak komédiáznak.  

Bahtyin jelzi, hogy a groteszk realizmus legfőbb ismérve a lefokozás, mely a 

magasztos, szellemi, eszményi dolgokat a tiszta anyagiasság világába, az evilágiság és 

testiség síkjára fordítja le. (Bahtyin, 2002, 29.) 

 
87. ábra Schedel, Hartmann: Buch der chroniken und geschihten Michael Wolgemut metszete, Nürnberg, 
Anton Koberger nyomdája, 1493., CCLXI. verso, színezett fametszet ősnyomtatványban 
 
 
Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

Hartmann Schedel krónikájában megjelent Michael Wolgemut fametszete, mely 1493-

ban készült Nürnbergben. Bár a művet sokan tévesen ifj. Hans Holbeinnek titulálják, ez 

valójában Wolgemut munkája. Ősnyomtatvány fametszete. Az első pillantásra groteszknek 

tűnő képen széteső csontvázak táncolnak, egyikük zenél, a földből kiint. Az őket körülölelő 
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lepel és a kézfogás összekapcsolja és hullámzása átszövi a képet. Belsőjük, belső szerveik 

helyenként látszanak. 

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) alapján 

Leplek: A halotti lepelre történő utalás. 

Csontváz: Halálszimbólum. 

Belek: Rothadás kifejezése. 

Megnyíló föld: Sírra utal. Metaforaként a feltámadást is jelképezheti a kép, hiszen a csontváz 

olyan, mintha kifelé táncolna, pontosabban nem egyértelmű, hogy elbúcsúzik, és épp készül 

belefeküdni, vagy inkább kifelé emelkedik. Bahtyin a sírábrázolásoknál megfigyeli például, 

hogy ez szimbolikusan az alászállás, a lefokozás megjelenítése, ugyanakkor a „lent” a földet 

is jelenti, mely megtermékenyít, azaz a fogamzást, születést, újjászületést is szimbolizálja. 

Megjelenteti a változás mindkét pólusát, a régit és újat, az elhalót és újjászületőt (Bahtyin, 

2002, 31-34.), jelen esetben egy képbe sűrítve.  

 

Ikonológiai szintézis: 

 

Halál és feltámadás-szimbólum a Panofsky-féle módszerrel elemezve a képet. A 

halandóság ábrázolása metaforaként. A csontvázak és belek anatómiai megfigyelésére alapuló 

ábrázolás. A halál itt vidám, nevetséges mumusként jelenik meg, sok más haláltánc-

ábrázoláshoz hasonlóan.  (Bahtyin, 2002) A halál és élet szervesen összekapcsolódik. Itt 

elsősorban a korabeli haláltánc-motívum jelenik meg. Wolgemut tanítványa Albrecht Dürer, 

akire erősen hatott művészete. A halál négy lovasa című képén ez egyértelműen tetten érhető. 

 

Mint ahogy korábban idéztem, Winn utal rá, hogy a gyermeknevelés része volt a 

halálra való felkészülés, és semmiképp sem tabuként kezelték. (Winn, 1990) 
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88. ábra Iniciálé részlete, D betűvel, egy hölggyel, talán Dionora grófnővel, Urbinoi Dionóra ábra, iniciálé 
részlete, D betűvel, egy hölggyel, talán Dionora grófnővel, Urbinoi Dionóra Hóráskönyve, 1480, Yates, 
Thompson, fol. 7., 174 recto, The British Library 
 
 
Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

Miniatúra Urbinoi Dionora Hóráskönyvében, mely 1480-ban készült. A képen egy 

hölgy látható egy tükörrel a kezében, melyben az arca látható, pedig a valóságban a 

koponyáját ábrázolja a festő. Memento homo felirattal a kép baloldalán, egy, a tükörrel 

megegyező ovális formában. A kép Dionóra grófnő Hóráskönyvében látható, Firenzében vagy 

Mantovában készült. 

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) valamint a színtani fejezet alapján 

Kék szín: Atyaisten, remény, isteni dolgok iránti szeretet, bizonyosság, kegyesség, Szűz 

Mária, béke, tisztaság, keresztény büszkeség, isteni alkotás szeretete, ég, levegő, víz, igazság, 

hűség  

Igazgyöngy: ahogy korábban jeleztem: A gyöngy című újszövetségi példabeszéd is a gyöngy 

értékére utal. (Mt, 13, 45-46) Fontana szerint a gyöngy a türelem, a tisztaság és béke jelképe, 

titkos tudást jelképez amiatt, hogy a tenger mélyén keletkezik. Áttetszősége miatt a könnyet is 

eszünkbe juttatja (Fontana, 1995, 119.) 

Búzavirág: aratás szimbóluma 
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Memento homo felirat: Emlékezz ember.71 (lat, I Móz 3,19) A részlet emlékezteti a halandót 

halandóságára. 

Tükör: Körber szerint pozitív és negatív jelentése is lehet, környezettől függően, tükör, ami hű 

képet ad, vagy segít az igazság felismerésében, szerepelhet az okosság attribútumaként is.  

A tükör a késő-középkorban a világ megismerésének szimbóluma. A vanitas, azaz 

földi hívságokhoz kapcsolódó jellegzetes szimbólum negatív értelemben. (Körber és mtsai, 

1994, 308.) Sok nőalak attribútuma, akik földi hívságoknak éltek, mielőtt szentté váltak, így 

például az Esztergomi Keresztény Múzeumban található ábrázoláson is Alexandriai Szent 

Katalint látjuk megtérése előtt.  

 

Bouteud (1989) szerint: 

 

» Technika: miniatúra D betűje. 

» Grafika: ecsetkezelése precíz, kidolgozott, grafikai felkészültsége a kortársaihoz 

hasonló, a kezek feltűnően vékonyak és hosszúak, talán a csontokat jelzik. 

» Színtani: kék-vörös-sárga, arany főszínek kombinálása miatt erős érzelmi hatást vált 

ki a nézőből, expresszív kép 

» Tipográfiai: a képeket kísérő szöveg és a cím koherens, fentebb elemzett módon 

jelenik meg. 

» Szín és figurák viszonya: A képkeret és a nő viszonya harmonikus, mert ugyanazok 

a színek térnek vissza a ruhán, mint a D betű szárán. 

» Szociokulturális (ruhák, jelzések, esztétika, stílus): A nő rangjelzése a lánca, tükre, 

ruhája, egyértelmű, hogy előkelőségről van szó. 

» Nonverbális: A nőalak mutatóujját égbe emeli, így mintha ő is intene minket, hogy 

lám-lám, én idejutottam, figyeljetek arra, mint tesztek, hogy viselkedtek. 

» Társas szituáció: Nő és tükörképe, mintha ő lenne a társa is. 

 

Ikonológiai szintézis: 

 

Korabeli reneszánsz festők gyakori témája jelenik itt meg. A grófnő hiába nézi magát 

csodálattal a tükörben, ő is porrá lesz, vagyis minden hiábavaló, mind halandóak vagyunk, 

jelzi a kép. Eljött az aratás, vagyis a halál ideje, lejárt a hölgy ideje. A halandóság mint a 

                                                 
71 „Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris.” A latin szöveg magyarul így hangzik: „Emlékezz 
ember, hogy porból vagy és porrá leszel.” (I. Móz. 3,19) 
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realitás jelenik itt meg, a művész célja nem más, mint felhívni a figyelmet, hogy nem szabad a 

földi hívságoknak élni. Értéke kidolgozottságán túl a korabeli öltözék, tükör megjelenése, 

illetve hogy leszűrhető, a halandóság gondolata mennyire foglalkoztatta az embereket.  

 

 
89. ábra: Ismeretlen magyar vagy osztrák festő, Evagationes spiritus, 1430-1440, Esztergom, Keresztény 
Múzeum 
 

A gyermekhalandóság egyes szépirodalmi emlékek alapján mélyen érintette a szülőket, 

álljon itt erre példaként a Delumeau-nál (Delaumeau, 1992, 313.) talált idézet, melyben a 16. 

században élt lengyel humanista költő Kochanowski Gyászdalok című művéből idézi 4 

évesen elhunyt lányának írt versét.  

 

„Hová lettél, kisleányom, bájos Orsolyám?  

Milyen országba vetődtél? Hol vagy, mily tanyán?  

Tán magasba emeltettél, minden ég fölé, 

És besoroztattál ott az angyalok közé? 

Paradicsomba jutottál? Vagy a Boldogok 

Szigetére? Vajon Charon, aki csónakod 

Átvitte a vágyak taván, feledést itat 

Most veled, hogy nem is hallod zokogásomat? 
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Vajon ember vagy még, lányos álom s gondolat? 

Vagy csalogánytoll borít és csalogányalak?  

A tisztítótűzben tisztulsz? Ha ugyan lehet, 

Hogy bármi szenny érinthette pici testedet? 

Az életből oda mentél, hol valaha voltál,  

Mielőtt nagy keservünkre szívünkhöz hajoltál, 

Akárhol vagy, ha vagy enyhítsd nehéz bánatom, 

És ha vigasztalni nem tudsz úgy, mint egykoron,  

Vigasztalj, ahogy most tudsz, és jelenj meg előttem 

Mint álomkép, mint árny, vagy mint jelenés a ködben.” 

 

Lutherről tudjuk, hogy Madeleine nevű 16 éves lányát veszítette el. Ő és a fent idézett 

költő is mély érzelmekről ad tanúbizonyságot gyermeke megsiratása kapcsán. Így kétségtelen, 

hogy bár a halandóság magas volt, a szülők kétségbeestek, és mélyen gyászolták 

gyermekeiket. Véleményem szerint a szeretetnek más tartalma lehetett, de nem mondhatjuk, 

hogy ne szerették volna a szülők a gyermekeiket. A más tartalom alatt azt értem, hogy a 

keresztelés szentsége volt a kézzelfogható letéteményese szeretetüknek, hisz a kortárs 

leírásokból, bábakönyvekből is tudhatjuk, hogy akár életre is „pofozták” a halott gyermeket, 

azaz megcsipkedték arcukat, hogy rózsásnak tűnjön, és „éljen”, azaz keresztelhető legyen, 

ezáltal biztosítva számukra a túlvilági boldogságot. Hitük szerint ugyanis csak 

megkereszteltek juthattak a Mennyország boldog birodalmába.  

 

 A haláltól és betegségektől való félelem miatt gyakran nyomtattak ebben az 

időszakban pestisénekeket, így például Augsburgban 1508-ban egy Palástos Madonnát 

ábrázoló fametszetet sokszorosítottak hozzá az alábbi szöveggel: 

 

„Oltalmát tárd ki anyai ölednek. 

Födje be szárnyad maradékainkat. 

Förtelmes mérge ne árthasson nekünk 

Szörnyű mirigynek” 72 (Szilárdfy, 2003, 144.) 

                                                 
72 „Pande maternum gremium relictis,  
sub tuis tuti latitemus alis. 
Dira ne nobis noceant venena 
Pestis acerbae.” (Perdrizet, 1908, 148.) 
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 A pestistől és haláltól oltalmazás kedvelt képtípusa a már korábban bemutatott 

Köpenyes, vagy Irgalmas Mária képtípus, mely az „istennyilától”, a pestis vagy más 

betegségek ellen véd. A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményében ennek az 

ábrázolástípusnak ugyanúgy számos példáját találjuk, mint a haláltánc-motívumnak, melynek 

talán legszebb példái Holbein Haláltánc-fametszetsorozatán (1524-25) bontakoznak ki. Itt a 

gazdag kereskedő éppúgy veszélyben van, mint az évődő szerelmespár vagy a búcsúcédulákat 

árusító pap. Érdekes, hogy a gyermek az egyetlen, aki bár veszély leselkedik rá, anyja 

szoptató kebelén oltalmat lel! Ez alapján a kép alapján is azt állítom, hogy a gyermek 

védelmezése elsődleges volt ebben az időszakban, tehát fontos volt a szülők számára. Hiába 

minden veszély, az anya csak a gyermekre figyel, nem törődik a körülöttük ólálkodó halállal.  

A szoptatás mint pestis elleni védelem egyik első legendája az engedelmes, 

mirigyektől eltorzult szerzetes legendája, akit haldoklása és csodás magához térte közben az 

őt meglátogató Mária tejével ken be, így megmenekül a haláltól. Elképzelhető, hogy a pestis 

ellen ajánlott Lac virginale használata is innen ered, mely nem más, mint ecet és lúgos víz 

illetve vaj keveréke. (Szilárdfy, 2003, 184-185.)  

Annak illusztrálására, hogy mennyire hittek a feltámadásban, illusztrációként álljon itt 

egy kép (90.ábra), melyen angyalok mentik meg az ablakból kizuhanó gyermeket, ezzel 

egyértelmű feltámadás-szimbólumként jelenítve meg az eseményt. A kép a korábbiakban 

jelzett fatalitás megjelenésének példája is egyúttal.  

 
90. ábra Jean Miélot, Miracles de Notre Dame, Flandre, milieu du XVe siècle, BNF 
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A fejezet összefoglalása: a gyermekek halandósága  

 

Tudjuk, hogy a döghalált a korszellem Isten büntetésének tekintette. Egy korabeli 

hitbuzgalmi könyvecske a halandóságot tizennégy különféle okra vezeti vissza, mely morális 

jellegű megfontolásokat, illetve társadalomkritikát tartalmaz. Ebben a kétségbeejtő helyzetben  

nem meglepő, ha a szakrális ábrázolásoknak mágikus védőerőt tulajdonítanak. (Szilárdfy, 

2003, 180.) A halál kegyetlenségét számos ábrázolás mutatja be az általam vizsgált 

időszakban. Ezeken a képeken a halál nem kíméli a gyermekeket, sőt akár a bölcsőből, vagy 

anyja kezéből veszi ki. A halál sok esetben vigyorog, somolyog, groteszk realizmussal, kilógó 

belekkel ábrázolva jelenik meg a legváratlanabb szituációkban, mikor a gyermek és a szülők 

tehetetlennek bizonyulnak vele szemben. 

 

Az elemzett képekre jellemző, hogy úgy ábrázolja a szülőket, hogy ők gyermekeik 

törékenységéhez, halandóságához tanácstalanul álltak hozzá. A képeken az látszik, hogy a 

szeretet evidens volt, de a szeretet tartalma más, mint amit mi a mai 21. századi pszichológiai, 

biológiai és higiénés felkészültségünkkel kiegészítünk. Mindebből ismét leszűrhetjük azt a 

konzekvenciát, hogy nem ítélhetjük meg a reneszánsz időszak gyermekhalandósággal 

kapcsolatos nézeteit. 

A fenti képek alkotói tehát a gyermekek törékenységére tényként, fatális szemlélettel 

tekintettek, elfogadták, de nem törődtek bele. Mindent, ami saját hitük szerint segíti az életben 

maradást, megtettek a gyermekért. Megkeresztelték, táplálták, szentképeket varrtak ruhájukba 

oltalmazásul és tudomásulvették, hogy mindenki halandó. Úgy érezték, hogy ez ellen nem 

tehetnek semmit, egyfajta groteszk realizmussal tekintettek a valóságra. Féltették a 

gyermekeket, ugyanakkor bíztak abban, hogy a Jóisten és az angyalok megmentik a 

kicsinyeket. Ha a földi életben egy gyermek ideje lejárt biztos, stabil meggyőződéssel hittek 

abban, hogy az örök életre, a mennyországba jut a gyermek. Ennek érdekében keresztelték 

meg már születésük pillanatában őket.  

 

Pollock 16. századi naplóelemzései kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy az alanyai 

közül ötnek halt meg gyermeke egész pici csecsemőként. Az öt közül csupán kettő nem ír az 

ezzel kapcsolatos érzelmeiről, de mivel a többi esetben és a későbbi elemzett naplókban is ez 

az érzelmi artikuláció lelhető fel, feltételezi, hogy a naplóírók esetleg nem tudták saját 

érzelmeiket kifejezni, szavakba önteni. (Pollock, 1983, 134.) 
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A fentebb bemutatott képi dokumentumok elemzése után kijelenthető, hogy a sorozat 

képei azt illusztrálják, hogy a beteg gyermekeket őrizték szülei, gondozói. A halott 

gyermekeket megsiratták és eltemették. Összességében elmondhatjuk, hogy mivel számukra 

nem ismeretesek az általunk ma betartott higiéniai normák, a maguk módján igyekezték óvni 

a gyermekeket a haláltól. A halál nevetséges, groteszk ábrázolása a sorozaton és a korszak 

képein leginkább a tehetetlenségből fakadó feszültség feloldásaként értelmezhető. A korszak 

írott dokumentumaival foglalkozó elemzésekkel összhangban állnak a képeken dekódolható 

érzelmek, melyek Pollock, Stone vagy Shahar munkáiban is olvashatóak voltak.  



 204 

 Játék 
 
„…rajta fiúk, indulás: 

mozogjunk hát a piacra, 

az utcára ízibe, 

viszket már a lányok talpa, 

táncra cincog a zene…” 

 (Carmina burana – Félre könyvek, doktrinák, 3. versszak –ford. Szabó Lőrinc) 
 

 A Carmina Burana középkori vágáns-dalok gyűjteménye. Az idézett Félre könyvek, 

doktrínák jól példázza, hogy a fiatalok minden tevékenységet a piactéren végeztek. 

 

Tészabó jelzi, hogy egyes felfogások szerint a játék a gyermek munkája. (Tészabó, 

2003) Mivelhogy a játékszer a kisgyermek velejárója, ez lehet a rőfje, mértékegysége a 

gyermekségnek, azaz le lehet segítségével mérni a gyermek értékét, helyzetét. (Alexandre-

Bidon és Closson, 1985, 174.) Orme kiemeli, hogy a gyermek fejlődésének nélkülözhetetlen 

kelléke a játék, és a szórakozás felől való megközelítése egy sajátos felnőtt-nézőpontot tudhat 

magáénak, ami nem feltétlenül szerencsés, leginkább a kontrollálás felől közelít. (Orme, 

2003) 

 

Alexandre-Bidon és Lett említi, hogy a gyermekek 3-4 éves koruk közt nyerték el azt a 

fajta szabadságot, hogy az utcán szabadon járjanak-keljenek. Nem egyszer voltak kitéve 

gyermekrablásnak vagy egyéb ma már jogtalanságnak számító bűncselekményeknek. 

(Alexandre-Bidon és Lett, 1997) Ez azért lényeges számunkra, mert a játék ebben a térben 

zajlott főként, azaz utcai tevékenység lehetett. 

 

Pollock az általa elemzett késő-középkori, kora-újkori naplókban csak igen elvétve talál 

utalást a játékszerekre vagy a játszásra vonatkoztatva. Egy anya jelzi, hogy gyermekeinek 

festéket ad játszani, de ugyanakkor megjegyzi, hogy nem igen híve a gyermekek játékának, 

fontosabbnak tartaná, hogy szorgalomra legyenek nevelve, nem pedig olyan előkelő dologgal 

foglalatoskodjanak mint a játék. (Pollock, 1983, 236.) 

 

Eörsi jelzi, hogy a csecsemőknek egyházi tanácsra kezdettől mutattak szentképeket, 

hisz így majd azonosulnak az ábrázolások szereplőivel, Klapisch-Zuber szerint pedig sok 
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előkelő asszony őrzött kelengyeládájában a Gyermek Jézushoz hasonló babát, ezen 

gyakorolva az anyaságot és anyai gondoskodást. (Klapisch és Zuber, 1982) 

 

Mint korábban említettem, Marten von Cleve is (Endrei és Zolnay, 1986) 

Gyermekjátékok címmel örökítette meg kora gyermekjátékait, de ez sem kidolgozottságában, 

sem részleteiben nem olyan alapos, mint a későbbi azonos című Brueghel-kép.  

A játékok közül sokat megtalálunk egy 16. század eleji flamand kalendárium 

miniatúráin is, így a kerepelés, lepkefogás, nyilazás, bigézés, állatkínzás, vesszőlovaglás, 

tekézés, golyózás, karikázás, szánkózás, kötélhúzás, hógolyózás szerepel itt. 

 
91. ábra Kereplés egy XVI. század eleji flamand kalendárium miniatúráján, British Library, London  

 
A bigézést egyébként feljegyzik már a XIII. századi Szent Lajos csodái című 

krónikában és a Gargantua német fordításában is (Endrei és Zolnay, 1986). Egy 16. századi 

német rézkarcon például ismét csak az utánzásra találunk bizonyítékot, a Miksa császár 

neveltetéséről szóló Weisskunig (XV. századi) egyik metszetén ugyanis a lovagi torna kétféle 

utánzását, nyilazást és apró ágyúk elsütését látjuk (Endrei és Zolnay, 1986). (92. ábra) 

 
92. ábra Részlet a Weiskunigból, Miksa császár játékai, Augsburg, 1480, fametszet 
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Ugyanebben a sorozatban látható a lovagi torna ábrázolása és jégsarkantyúk is. A 

fametszetek 1480-ban készültek. Érdemes megemlíteni, hogy nem minden esetben 

különíthető el, hogy ezt valóban gyermekek játsszák vagy felnőttek, hisz ábrázolásukban 

kicsiny méretükön kívül semmi más nem jelzi gyermeki mivoltukat (Endrei és Zolnay, 1986; 

Orme, 2003). Ebben talán közrejátszhat a reneszánsz szemlélete, melyet Erasmus műveiben 

érhetünk tetten: „a gyermekkor a potenciális alaktalanság korszaka.” (Pukánszky, 2001, 76.) 

Sajnálatos, hogy csak a 17. század végén állították össze a Hollandiában ismert játékok listáját 

– például: golyózás, papucsjáték, fogócskázás, diójáték, törött bögre, lovacskázás, 

szembekötősdi, körtánc, babázás. (Zumthor, 1985, 182.) Ennek ellenére fontos felismerni azt 

az igényt, ami a Gargantuában és a Brueghel-féle Gyermekjátékokban is megjelenik, azaz 

hogy még a 16. században is, sőt a fenti adalékokból kivehetően korábban is volt igény az 

ismert játékszerek katalogizálására. Hiszen ezek a játékkataszterek fontosak a játéktörténeti 

kutatás számára is. (Tészabó, 2003) 

A 7 éves kor betöltése fordulópont volt ekkoriban a paraszt és kézműves családok 

gyermekeinek életében. Ettől kezdve ők is együtt dolgoztak a felnőttekkel, igaz, eleinte kisebb 

feladatokat kaptak, majd tizenéves koruktól tanonccá léptek elő. (Heywood, 2001) A 

gyermekeknek tehát hirtelen kellett felnőniük, és különösen ettől kezdve szerves részei voltak 

a felnőttek világának.  

Tudjuk azt is, hogy a felnőttek és gyermekek ruházata nem sokban különbözött 

egymástól a méretén kívül. Sőt a fiúk és lányok ruhája is hasonló volt, egészen a 17. századig. 

(Heywood, 2001) Mindezen tények ismerete után már jobban érthető, miért nem egyértelmű, 

hogy ezeken az ábrázolásokon valóban a gyermekeket vagy inkább felnőtteket ábrázolnak a 

kor festőművészei. 

 
Ekkoriban a játékok Heywood szerint a következő célokat szolgálták:  

� Az intellektuális és testi fejlődés előmozdítása 

� Mindennapi tárgyakból egyszerű módon játékok készítése (rongybaba, vesszőparipa) 

� A fantáziavilág színesítése, a felnőttek világának alternatívájaként, pl. keresztelő, esküvő 

(Heywood, 2001) 

 

Még a szegény családokban is volt a gyermekeknek néhány egyszerűbb játéka, melyek 

elsősorban fából és agyagból készültek. Jellemzőek a pörgettyűk, modellhajók, miniatűr 

konyhai eszközök (porcelán, vas, réz és ezüst – ez utóbbiak a gazdagabbaknál), csörgők.  
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A gazdag régészeti leletek bizonyítják, hogy a gazdagabbak játékai nemesfémekből, 

értékes anyagokból, drágakövekből is készülhettek, ezt bizonyítják az előkerült csörgők, 

babák, állatfigurák. (Tészabó, 2003) A mai napig fennmaradt néhány középkori, késő-

középkori dal és kiszámoló, pl. Angliában a Ring around the rosy - amiben a haláltánc-

motívum lelhető fel. A képen is látható, hogy a körtánc már ekkor is létezett mint játékforma.  

Zumthor szerint minden mulatság fénypontja a körtánc volt. (Zumthor, 1985) 

Németalföldön télen népszerű lehetett a szánkózás és korcsolyázás, ezt láthatjuk nemcsak 

Brueghel, de számos más későbbi festőművész munkáján is. A mai napig fennmaradt 

hagyomány, hogy sok faluban télen így közlekednek.  

 

A korábban bemutatott Gyermekjátékok című képen vegyük észre, hogy a gyerekek egy 

város főterén, piacterén játszanak. Mint említettem, a házakban nem volt hely, ezért is 

töltötték idejük javarészét a piactéren. Itt utalok vissza a fejezet elején szereplő Carmina 

Buranára, ami középkori vágáns-dalok gyűjteménye. Az idézett Félre könyvek, doktrínák jól 

példázza, hogy a fiatalok minden tevékenységet a piactéren végeztek. A kép ilyen 

szempontból jelzi a középkori hagyományok továbbélését. 

A Gyermekjátékok című képen látható épület gótikus loggiájában csigát hajtó gyerekek 

olyan játékot játszanak, ami máig ismert búgócsigaként. Ezt a játékot egyébként feljegyzik 

már a XIII. századi Szent Lajos csodái című krónikában és a Gargantua német fordításában is 

(Endrei és Zolnay, 1986). Egy 16. századi német rézkarcon például ismét csak az utánzásra 

találunk bizonyítékot, a Miksa császár neveltetéséről szóló Weisskunig egyik metszetén 

ugyanis a lovagi torna kétféle utánzását, nyilazást és apró ágyúk elsütését látjuk (Endrei és 

Zolnay, 1986). A lovagi tornát ezen a Brueghel-képen is megfigyelhetjük. Mindebből jól 

látszik, hogy Brueghel nem csupán Németalföldre jellemző középkori 

gyermektevékenységeket ábrázolt, hanem arra is következtethetünk, hogy az európai 

gyerekek mivel töltötték hétköznapjaikat. 

 

A Gyermekjátékok című képen egy felnőttet sem látunk. Senki nem figyeli a 

gyermekeket, ők szabadon bolondozhatnak, játszhatnak. Jól látható, hogy a kép egyes részein 

kifejezetten veszélyes dolgokat művelnek játék közben, olyanokat, mint az egymáson való 

átugrálás vagy a késdobálás. Vajon miért nem ábrázolt egy felnőttet sem a képen a művész? 

Mit akart ezzel mondani? Előfordulhat, hogy csupán tablót akart állítani a 

gyermekjátékoknak, de én inkább arra következtetek, hogy a felnőttek csupán a születés 
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idején, és egészen kicsi korukig, úgy 3-4 éves korukig figyeltek gyermekeikre. A képen 

egyébként ilyen korú gyermekeket nem is látunk.  

A Gyermekjátékok című képnek nincs ideális nézőpontja. Valószínű, hogy Brueghel 

ezzel azt akarta kifejezni, hogy minden tevékenység azonos értékű és egyformán fontos 

számára (Hagen és Hagen, 2004). Brueghel más művein is megfigyelhető sokféle játékszer. 

Megfigyelhető még, mit csinálnak a németalföldi gyermekek télen: korcsolyáznak, 

szánkóznak és csúszkálnak a kép tanúsága szerint. A Gyermekjátékokon szereplő 

motívumokat más korabeli és következő évszázadban készült metszeten is megtaláljuk. 

Comenius Orbis Pictusában láthatjuk a korcsolyázás, távolugrás vagy a versenyfutás példáit, 

néhány francia metszeten pedig a bakugrás szerepel (Endrei és Zolnay, 1986). 

 

A 16. században a humanizmus magával hozta a dolgok katalogizálásának és 

szisztematikus kategorizációjának vágyát is. Így többek közt a században ismert játékokat is 

igyekeztek katalogikusan összegyűjteni. A megvalósítók Rabelais (1490-1553) és a már 

említett Brueghel (1525-1569). (Ariès és Margolin, 1982) Azt fontos megemlíteni, hogy a 

kategorizáció-mánia sosem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Juan Luis Vivés a fenti 

alkotókra támaszkodva elemzi a játékokat, és válaszol az utókor kérdéseire, azaz 

egyértelműsíti, hogy a fő kategóriák: felnőtt és gyerekjátékok, valamint fizikai gyakorlatok és 

játékszerek.  (Renson, 1982, 477.) A kategóriarendszert a tapasztalataira támaszkodva állítja 

fel, azaz kijelenthetjük, hogy a felnőttek is játszottak. Például a labda- és kártyajátékokat 

mind a két kategóriába beilleszti. Fontos még megjegyezni, hogy felnőtt és fiújátékokat állapít 

meg, de lányjátékokról nem tesz említést a kategóriarendszerben. Ugyanígy megállapít 

előkelők játékai és hétköznapi játékszerek kategóriát. Az is érdekes, hogy a sportok 

egyértelműen a játékok közé sorolódnak. (Renson, 1982, 477.) 

 

Vives szerint az elsajátítás és a játék az alapkövei a szellemi intelligenciának. (Vives, 

De disciplinis, 1531) Az alábbi ábrán Vives játékrendszerét mutatom be Ariès és Margolin 

munkájában olvasható Renson ábrája segítségével. 
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93. ábra Renson: Vives játékrendszere (Renson, 1982, 477.) 

 

„A 17. század végén francia nyelven összeállították a Hollandiában ismert játékok 

listáját – például: golyózás, papucsjáték, fogócskázás, diójáték, törött bögre, lovacskázás, 

szembekötősdi, körtánc, babázás” – (Zumthor, 1985, 182.o.), ezek szinte mindegyike 

fellelhető a Gyermekjátékokon vagy más Brueghel-festményen. Joggal feltételezhetjük, hogy 

a lajstrom elkészítésében nagy segítséget jelentettek a festő művei. A már korábban elemzett 

Gyermekjátékokon látható játékok csoportosított felsorolását az 1. függelék tartalmazza. 

 

Most vizsgáljuk meg, hogy az általam feltárt korpuszban milyen játékok ábrázolása 

látható. Célom olyan képek bemutatása és elemzése, ahol nem a játékszerek ábrázolása kerül 

előtérbe, hanem valamilyen más tematikájú képen jelenik meg egy-egy játékszer, illetve 

játszó gyermek. Elsőként álljon itt Martin Schongauer Keresztvitel című metszete, melyet 

alaposan szemügyre véve egy kisfiút láthatunk a kép baloldalán, aki szemtanúja lehetett az 

eseménynek a festő ábrázolása szerint. 
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94. ábra Schongauer, Martin: Keresztvitel, Bibliotheca dell’ Archiginnasio, Bologna , 1455, fametszet, MS 
Ger 14 285 x 390 mm 
 
Panofsky (1984) munkája szerint: 

 

Preikonografikus leírás:  

Martin Schongauer 1455-ben készült, vagy inkább azt mondhatjuk, hogy 1455-ben 

már kész fametszete, hisz ahhoz, hogy a kódexben el tudják helyezni, már készen kellett 

lennie. A kép a keresztvitelt ábrázolja, Jézus Kálváriájának egy állomásával, amikor 

összerogy a kereszt alatt. Körülötte emberek sereglenek, egyrészt az őt kísérő tömeg, másrészt 

a katonák tömegében. Körülötte dárdák mindenhol, nyilak, fegyverrel felszerelt lovasok. 

Érdekes, hogy csupán 3 ember nézi őt konkrétan: egy őt cibáló katona, aki ruhájánál ragadja 

meg, egy ostorral a kezében rohanó ember, és egy kisfiú, aki körül kutyák szaladgálnak, és 

kezében fabotot, fa-eszközt tart. Nézzük meg ezt az eszközt és a gyermeket közelebbről! 

Látható rajta hogy huncut, játékos, kíváncsi gyermek. 
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95. ábra Martin Schongauer: Keresztvitel, részlet 
 
Érdekes a kisfiú testtartása, mintha teljesen ki lenne csavarodva! Kezében egy korabeli játékot 

tart, egy a golfütőhöz hasonló botot, mellyel korongot vagy kavicsot lehet odébb lökni. A mai 

fogalmaink szerinti hokiütőhöz is hasonlít az eszköz. Mi lehet ez? 

 

Ikonográfiai jelentések: (Körber és mtsai, szerk., 1994.) alapján 

Az ikonográfiai jelenségek kibontásához elengedhetetlen néhány párhuzam, melyet jelen 

esetben a kalendáriumok januári oldalán találhatunk meg. Nézzük csak a 95-96. ábrát! 

 

       
96. ábra Január ábrázolása, Livre d'heures à l'usage de Paris, 1515, Paris, BnF, département des 
Imprimés, Réserve 
97. ábra Január, Livre d'heures à l'usage de Paris, France, 1522, Paris, BnF, département des Estampes, 
Ea 25 fol 
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Azért fontos számunkra ez két hivatkozott, nyomtatott kalendáriumi oldal, mert ebből 

egyértelműen kiderül, hogy valamilyen téli szórakozást jelent a gyermek kezében levő eszköz. 

A hokihoz hasonló játékra és ennek meglétére következtethetünk.  

 

Ikonológiai szintézis: 

 

A keresztény teológia elveinek megfelelő ábrázolás. Értéke a gyermek önálló, kidolgozott 

ábrázolása, érdekes, hogy a testtartására mennyire nem figyel oda az alkotó. A kép amellett, 

hogy Jézus keresztvitelét ábrázolja, és ennek egy speciális ikonográfiai változatát, látható rajta 

egy hokiszerű, kolf73 nevű játékot játszó, vagy ebből feltekintő gyermek. A gyermek minden 

bizonnyal kíváncsi. Vagyis a gyermeki természet ismerete olvasható ki ismét az ábrából. 

Érdekes, hogy bár a képen jeget nem látunk, az összehasonlító elemzésekkel egyértelművé 

válik, hogy itt téli sportról van szó. A korabeli keresztutak ábrázolása hatott az alkotóra. Itt 

utalnék vissza korábbi gondolatomra, mely szerint a keresztút tulajdonképpen egy középkori 

képregény is, hiszen a befogadók pontosan értették értelmét, és a sorozat befogadására 

önállóan képesek voltak. Nagyon sok esetben szövegbuborékok egészítették ki a 

képsorozatot, és tették még egyértelművé a jelentést. 

 

Végül álljon itt egy sorozatelemzés Barthélemy l’Anglais könyvéből, melyben számos 

gyermekjáték ábrázolása található.  

 

                                                 
73 A kolf nem keverendő össze a golf nevű játékkal. Egy olyan hokiszerű játék, melyek ábrázolását gyakran 
látjuk Avercamp, illetve más németalföldi festők alkotásain. A kolf vagy más leírás szerint colf nevű játék 
kutatását Hengelnek köszönhetjük, aki 1982-ben jelentette meg az első összefoglalót a játékról.  Az ő leírása 
alapján elmondható, hogy a játékot egy ütő és egy labda segítségével játszották. Az ütő eredetileg fából készült, 
majd a feje fémmé változott az idők során. A játék lényege, hogy minél előbb célba érjen a labda, minél 
kevesebb ütéssel. A 13. század végén, vagy a 14. század elején érkezett Németalföldre és a 17-18. századig 
bizonyítottan megtalálható volt. A 16-17- századi kisjégkorszak idején lett igen népszerű colf néven, az utcákon 
mezőkön játszották, és később kolf néven a befagyott kanálisokon is, (Nijs és Nijs, 2010) mint erre bizonyítékot 
jelentenek a már említett Avercamp képek.  
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98. ábra Barthélemy l'Anglais, Le Livre des propriétés des choses, France (Anjou, Maine), XVe siècle, 
Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 9141, fol. 98 
 
99. ábra Barthélémy l'Anglais, Livre des propriétés des choses, France, second quart du XVe siècle, Paris, 
BnF, département des Manuscrits, Français 9141, fol. 175 
 
100. ábra Barthélemy l'Anglais, Le Livre des propriétés des choses, France (Anjou, Maine), XVe siècle, 
Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 22531, fol. 99v. 
 
 

Legfontosabb annak észrevétele, hogy a gyermek a képek fókuszpontjában van, 

valamint egyértelműen közvetlenül részese a felnőttek életének, szemügyre veheti és 

befogadhatja a látott, érzékelt mintát. Úgy látszik, az alkotó pontosan megfigyelte a 

gyermekek szertelen természetét, azaz hogy elmélyülten figyelnek egy-egy 

játéktevékenységre, miközben szinte fél füllel jelen vannak az eseményben, melyhez a 

játéktevékenység nem kapcsolódik. 

 

Két képen 5 személy látszik, egy képen vannak hatan. Nagyon hasonló a képek 

elrendezése, fókuszban a gyermek, kissé távolabb minden képen egy idős szakállas ember 

sétál vagy ül. Minden képen van egy pár, ami egy esetben két idősebb úr, két esetben egy 

szerelmespár, kéthelyütt mintha az asszony várandós is lenne.  

A képek javarészét férfiak töltik be, a gyermek minden esetben inkább fiú, vagy neme nem 

állapítható meg, de inkább fiús vonásokkal rendelkezik. 

 

A gyermek két képen van a nő közvetlen közelében, egy képen, ahol nincs nő, egy 

idősebb gyermek szoros közelségében, mintha ezekkel a személyekkel lenne szoros 

kapcsolata, úgy tűnik, hogy az alkotó szándékoltan teszi őket oda. 

 

A képek alkotói számára a gyermeki huncutság, játékosság bemutatása a cél, pontos 

megfigyeléseken alapszik, és bár hivatalosan mellékszereplőkről van szó, valójában övék a 
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főszerep a képeken. Kifejezi, hogy a gyermek mindenhol ott van, jelen van, minden történés 

részese lehet. Érdemes odafigyelni ezekre az elemekre.  

Észre kell venni, hogy az idős emberek tekintete minden kép esetén a gyermekre irányul, 

elképzelhető, hogy az idős ember valamilyen tanító szerepét tölti be, akinek feladata a 

gyermek fejlődésének, játékának figyelemmel kísérése? Ha nem ez a feladata, akkor is szemét 

minden esetben a gyermekre függeszti. 

 

A képeken látható játékok a Vives-féle ábrával, a korábban bemutatott 

Gyermekjátékok című „leltárkép”, illetve a flamand kalendárium miniatúrájával teljes 

összhangban a következők: 

• csigázás 

• nyilazás 

• disznóhólyag-fújás  

 

Az itt bemutatott játékok ismeretére tehát a képek alapján következtetni tudunk. 
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A fejezet összefoglalása: a játék és jelentősége a reneszánsz idején 
 

 

A fenti képsorozatból kitűnik, hogy a reneszánsz idején készült miniatúrákon számos 

játékszer-ábrázolást láthatunk. Ez a sokféle ábrázolás a játékok kutatók (Orme, 2003, 

Tészabó, 2003) által kimutatott katalogizálási vágyán túl azt bizonyítja, hogy a gyermeki lét 

velejárója a játék. Az alkotók teljesen természetes közegként mutatják be a hétköznapi 

tevékenységek során a felnőttel egy térben megjelenő gyermeket és a gyermek mintegy 

jellegzetességeként a játékokat, mint például a sorozat több darabján ábrázolt pörgettyűt vagy 

hokiszerű, kolf nevű téli játékot.  

Érdekes, hogy Pollock egyértelműen felhívja a figyelmet, hogy a szülők attitűdje a 

gyermeki játékkal kapcsolatosan ambivalens, illetve viszonylag kevés írott forrás áll 

rendelkezésünkre, játékszerekre kevés utalás történik, utánzáson alapuló fantáziajátékra 

inkább találhatók példák. (Pollock, 1983) Mindezek miatt érdemes azt kiemelni, hogy a képi 

források bővelkednek a játékszerek és a játszó gyermek huncut, kíváncsi, utánzó természetét 

ábrázoló kordokumentumokban. 

 

Az elemzések során fontos, hogy a játékokat ne szórakozási és kikapcsolódási eszköznek 

tekintsük csupán, hanem tisztában legyünk azzal a szemléletmóddal, mely a gyermek 

eszközének, fejlődése elősegítőjének, egyes felfogások szerint munkaeszközének tekintsük.  

 

A képek elemzése során kirajzolódik az a tendencia, amit az írott dokumentumok is 

alátámasztanak: hogy a gyermekek és felnőttek tere nem volt ebben az időszakban egymástól 

elhatárolható. Erre bizonyíték az is, hogy sok olyan ábrázolást ismerünk, melyen nem 

állapítható meg, hogy felnőtt vagy gyermek játssza az adott játékot. Valószínűsítem, hogy 

ezekben az esetekben nem a játszó személye, hanem a játék megörökítése a cél. Deduktívan 

következtethető továbbá az is, hogy a játékokat gyermekek és felnőttek egyaránt játszották, 

egyrészt mint kikapcsolódás, másrészt mint egy-egy tevékenység gyakorlása, harmadrészt 

sport vagy egyéb szabadidős tevékenység. Az, hogy ma a játékot a gyermeki mivolt egyik 

jellegzetes elemének tekintjük, ebben az időszakban a képek alapján úgy tűnik, hogy kevésbé 

érhető tetten.  

 

A képeken a gyermekség kíváncsiság, huncutság, játékosság formájában jelenik meg 

leginkább. Schongauer például ábrázolhatná a Keresztvitelt önmagában, de mégis a 
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kálváriáját járó Jézust pontosan a gyermek ráirányuló figyelme emeli ki a tömegből. A 

kanonikus tartalmon és teológiai mondanivalón túl itt a gyermekség fókuszba kerülése nem 

hagyható figyelmen kívül. Hiszen a perspektivikus ábrázolás és a kép szerkezete 

szempontjából is az alkotás egyik, ha nem a leghangsúlyosabb eleméről van szó.  

 

Összefoglalva a képek elemzése után tehát elmondható, hogy tisztában voltak a gyermek 

igényeivel, jellegzetességeivel, játékteret biztosítottak számára, és teljesen természetesnek 

vették a gyermek játszásra való igényét, huncutságát, kíváncsiságát, valamint utánzási vágyát. 

Fontos kiemelni, hogy ez a fajta szemléletmód az írott dokumentumokban más formában 

jelenik meg: elképzelhető, hogy itt a képek speciális gyűjtésére, mélyebb elemzésére van 

szükség annak érdekében, hogy a most feltárt látszólagos ambivalenciát megerősítsük vagy 

feloldjuk. Elképzelhető, hogy bár tisztában voltak a gyermeki játékossággal, de ezt nem 

igénynek, hanem inkább hozzáállásnak tartották, mely idővel a gyermek életéből kikopik. 

Nem derül ki az elemzésekből, hogy mennyire voltak tisztában a gyermekek játékigényével, 

mennyire látták, hogy az utánzás a tanulás fontos eleme, illetve mennyire láttak gyakorló 

funkciót benne. Mindezekre csak a képek és együttes azonos korszakból való szöveges 

dokumentumok elemzésével lehet lehetőségünk, mely a jövőbeli tervek közt szerepelhet. 
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7. Összegzés, a disszertáció tudományos és gyakorlati 
hasznosítása 
 
Thomka szerint narrativitása minden minket körülvevő alkotásnak lehet (Thomka, 

1998), ezért lehet jelentősége a miniatúrák, festmények és ősnyomtatványok elemzésének. 

Disszertációmban az 1455-1517 között fentebb vizsgált alkotástípusokra vállalkozom a 

bemutatott lehetséges paradigmák segítségével. Új módszerekkel, mikrotörténeti 

perspektívából szemlélve a korszak gyermekképét, bízom abban, hogy kutatásom új 

információkkal egészíti ki a neveléstörténetileg releváns írott dokumentumokból kirajzolódó 

gyermekszemléletet, adalékokkal szolgál erről a hihetetlenül sokszínű, mozgalmas időszakról. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az én nézőpontom csak egy a lehetségesek közül, ezért nem 

lehetséges tökéletesen pontos képet rajzolni a késő-középkori gyermekképről a képek 

elemzésével sem, de adalékokat jelenthet az új módszerek alkalmazása, melyek hasznosak a 

folyamatok megértése szempontjából.  

  

Összességében elmondható, hogy a képeken látható reneszánsz gyermek: játékos, 

izgatott, huncut, cseles, csalafinta, kíváncsi. Láthatjuk a szeretetteljes hozzáállást szinte 

valamennyi megismert képi dokumentumon. Bár sok esetben a gyermek első pillantásban 

csak mellékszereplő, az alkotók igenis látják, és humorral szemlélik őket, bemutatják 

huncutságaikat, kajla, kölyök mivoltukat, ahogy a tányért nyalják „neveletlenül”, vagy 

kíváncsian előrefurakodnak a tömegben, hogy a szeplőtelen fogantatás, ám így szimbolikusan, 

metaforikusan értelmezve, más eseményeknek is a szemtanúi legyenek.  

 
101. ábra Schedel, Hartmann: Buch der chroniken und geschihten, Nürnberg, Anton Koberger nyomdája, 
1493., XXXIX. verso, színezett fametszet ősnyomtatványban 
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Az előző oldalon látott Schedel-féle 101. ábra is épp egy ilyen jelenetet ábrázol, ahol a 

gyermekek a szüleik társaságában tömörülnek, az egyik az anyja szoknyáját fogja, egy másik 

a tömeg elején, attól kicsit leszakadva pedig mintha épp bukfencet hányni igyekezne. Az 

ehhez hasonló elemzett képek a dolgozat során egy, a korábbiaknál árnyaltabb gyermek képét 

rajzolják ki, aki szertelen, huncut, utánoz és megfigyel, jelen van az eseményeken, és a saját 

kis világát a felnőtti világtól elválaszthatatlanul éli. 

  A szülői hozzáállás a korábbi Ariés, DeMause-féle elvekkel ellentétben elsősorban az 

óvásra, védelemre és a szeretetre épül. Bár a korszak embere számos, ma már evidenciának 

tűnő higiénés vagy fejlődésre pozitívan ható elvvel nincs tisztában, a gyermek üdvéért 

mindent megtesz. Képes előtérbe helyezni életét, akár a sajátját veszélyeztetve, vagy a biztos 

halált választva, így például az anyák császárral szülése, vagy csupán a gyermek mosdatása 

hozható fel példaként, illetve éppen a sokat bírált szoptatás. 

 A játékok és játékossághoz való hozzáállás kiolvasása, dekódolása véleményem 

szerint csak a szöveges és képi dokumentumok együttes elemzésével valósítható meg, de 

tényként kell elfogadnunk, hogy a játékszerek léteztek, a gyermeki világ és a felnőtt lét 

szerves részeként jelen voltak a hétköznapi élet valamennyi területén. Bár ábrázolásuk sok 

esetben mellékessé teszi ezeket első pillantásra, fontos azt megértenünk, hogy nem válaszható 

el a gyermekek életétől, annak részeként, például mellékesen a kezükben levő játékszerként 

jelennek meg még akkor is, ha teljesen mással van elfoglalva a gyermek. (Ld. 93., 94. ábra) 

A jövőben fontos lenne a dolgozatban vizsgált egyes képcsoportok régiónkénti 

elrendezése, elemzése, melynek segítségével egy-egy szokás meglétére, elterjedtségére, 

megváltozására következtethetünk, így például érdemes lenne a pólyázás kérdését, 

motivációit, változatait, elterjedését a képi dokumentumok segítségével pontosítani.  

A reneszánsz gyermekképe a képsorozat alapján 
 

Huizinga jelzi, hogy az egyházi szertartások révén az időszakban az élet nagy 

eseményei, mint a születés, házasság, halál, isteni misztériumként jelennek meg. Élesebb a 

határ az egészség és betegség közt. (Huizinga, 1979) Ez az időszak az, amikor a pestisjárvány 

legerőteljesebben tombol és lángol fel újra és újra. Azáltal, hogy mindent és mindenkit 

veszélyeztet, valamint a halál közelsége miatt, egyszerűsödésnek lehetünk tanúi. Jelentőségét 

veszti számos olyan dolog, ami csupán a „díszítést” szolgálja, emiatt lehet az is, hogy a pólya 

fokozatosan átadja szerepét a könnyű, gyermeki testalkatnak és temperamentumnak, 

mozgásigénynek megfelelő ruházatnak.  
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A reformáció tanainak és ehhez kapcsolódóan a predesztináció gondolatának hatására 

az anyák a halál és halandóság tényét elfogadják, és gyermekük útját igyekeznek biztosítani 

az üdvözülés felé. A predesztináció például a korszak fatális szemléletének talaján könnyen 

terjedhet. Természetesen ezeket a tendenciákat csupán a képek elemzése után tudom levonni. 

 

A szeretet megjelenítése és fontossága a képeken tetten érhető, kiemelt szerepe lehet a 

vizsgált időszakban ugyanúgy, mint napjainkban. Ugyan más tartalommal, de a gyermekkép 

központi magja, motívuma lehet. Ennek példájaként álljon itt a bolognai Archiginnasioban 

feltárt kép, mely Szűz Máriát esendő, szomorú anyának ábrázolja, nagyobbacska Jézussal, 

gyermekkel a karján, aki bájos mozdulattal anyját gyengéden simogatja. A kép elvarázsol 

bennünket, szemlélőket, hisz egy bensőséges, intim pillanatot ábrázol anya és gyermeke közt.  

 

 
102. ábra Officium Beate Virginis, A 63, Bologna Archiginnasio, 1 recto 
 

 Annak eldöntése, hogy ez a fajta gyengéd szeretet mennyire lehetett tendencia az adott 

időszakban, nem a dolgozat célja, csak a figyelem felhívása arra, hogy nem lehet a reneszánsz 

korszakát egységesen megítélni, valószínű, hogy a korábban tendenciának tartott 

gyermekképet árnyalnunk kell. Erre tesz kísérletet munkám. A 101. ábrán látható példa az 
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anya-gyermek kapcsolat, ragaszkodás, óvás, gondoskodás elemein túl egy olyan fajta 

intimitásra enged következtetni, melyre az írott dokumentumokban kevés vagy nem elég 

hangsúlyos példa akad. Bízom benne, hogy munkám ezek közül a tendenciák közül néhányat 

felvillant és jelzi, hogy az időszak gyermekképe tovább elemezhető, ha a képi 

dokumentumokat tematikusan, térben és időben elrendezve, gondos kutatómunkával 

megalapozva ikonográfiai elemzésnek vetjük alá.  

 

 A korszak képeinek olvasása, dekódolása, felkészülés után ugyanúgy megvalósítható, 

mint bármelyik másik későbbi korszak hasonló képanyaga esetén. Fontos kiemelni, hogy a 

művészettörténészek által szintén fontos, fordulópontnak tekintett időszakban láthatunk 

először az emberi arányoknak megfelelő, minél tökéletesebben, minél élethűbben ábrázolni 

kívánt perspektívát, alakokat, formákat, arányokat. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy ez az első olyan időszak, amikor valószínűsíthetően az emberi viszonylatok, kulturális 

lenyomatok is értelmezhetőek.  
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A reneszánsz gyermekkép további tanulmányozásának lehetőségei 
 

Vámos Miklós szerint nem létezik olyan általános elmélet, mely elvezet a valóság 

teljes megismeréséhez. (Vámos, 2010) Ennek a gondolatnak az analógiáján nem mondható ki, 

hogy általános érvényű a kutatásom, csupán egy adott, kellő módon alátámasztott szelekció 

eredményeként, egy adott korszak gyermekképéhez szolgál árnyalatnyi kiegészítéssel. 

 

Az alábbiakban összefoglalom, hogy véleményem szerint milyen irányban érdemes 

még a korszak gyermekképét további kutatásoknak alávetni. Célom, hogy ezen irányok 

mindegyikét feltárva árnyaltabb gyermekképet rajzolhassak a korszakról az esetleges 

többféle, sokféle tendenciát bemutatva.  

 

A bábakönyvek áttekintése érdekes adalékokkal szolgálhat a korszak szoptatási és 

gyermeknevelési gyakorlatáról, hiszen a bábák állhattak közvetlen kapcsolatban a hétköznapi 

emberekkel, mint manapság a védőnők, például lehetett bejárásuk a lakásokba, így azon 

keresztül az anya-gyermek kapcsolatot, illetve nevelési gyakorlatot jobban megfigyelhették. 

 

Az alábbi alkotók életművében kiemelkedően sok gyermekábrázolást találtam, így 

mindegyikük külön-külön is a korszakkal kapcsolatos mikrotörténeti kutatás kiváló alanya 

lehet:  

• Testard Robinet, miniatúra-festő (1475-1523) 

• Albrecht Dürer, grafikus (1471-1528) 

• Id. Luchas Cranach, festőművész (1472-1553) 

 

Mind a három művész életútját és gyermekábrázolásait különálló tanulmányokban 

kívánom feldolgozni, majd a három összehasonlítása, egybevetése ismét segíthet a korszak 

gyermekképének árnyalásában. Dürer és Cranach munkái a korszak német gyermekképét is 

illusztrálhatják, és az illusztratív funkción túl segíthetnek a helyi sajátosságok 

megállapításában, felderítésében.  

 Fontos lenne az egyes európai régiók gyermekképét a képzőművészeti alkotások 

segítségével árnyalni, megjeleníteni, feldolgozni. Így tudnánk például megállapítani, hogy az 

egyes gyermeknevelési szokások hogyan terjedtek el Európa-szerte, milyen tendenciák 

mutathatóak ki.  
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A képelemzés mint módszer a neveléstudományban és alkalmazhatósága 

 

A francia gyermekkortörténeti kutatás (Ariès, Bidon, Closson, Lett munkássága) 

eredményeként többféle forrásanyagra támaszkodhat, mint azt korábban feltételeztük. 

(Tészabó, 2003)  Tészabó Júlia ezen tézisével egyetértésben igyekeztem a dolgozatban egy 

lehetséges vizuális elemzési módszer kialakítása felé lépéseket tenni. Fontosnak tartom jelen 

keretek közt kiemelni, hogy az én általam bemutatott módszertan egy a lehetséges 

megközelítésmódok közül, és más megközelítések is lehetségesek.  

Mindezek figyelembevételével jelen fejezetben kívánom összefoglalni a dolgozat 

képelemzési metódusaiból következő meglátásaim. 

 

Panofsky és Mitetzner-Pillarczyk mószere hasonló, a Panofsky-féle elemzés 

részletesebb megfigyelésére, különösen fotók elemzésére alkalmas Mietzner-Pillarczyk 

megközelítésmódja.  

A francia szakirodalomban feltárt Bouteaud-féle elemző módszer különösképpen 

fókuszál a technikára, így olyan képek elemzésénél lehet célszerű, amelynél lényeges 

információt tartalmazhat maga az elkészítés módja, az átvivő berendezés valóságra vonatkozó 

átirata. 

Bármelyik módszert alkalmazzuk, az egyes képeket egymás után téve, tematikai 

hasonlóság alapján sorozatot képezve, sorozatelemzéssel a képek egymáshoz való viszonyát 

állapíthajuk meg, illetve összefüggéseket kereshetünk, globálisabb tendenciákra 

következtethetünk. A hasonló tematikájú képek kiválasztása segíthet az adott téma alaposabb 

megismerésében, az azonos tematikával foglalkozó szövegekkel való összevetésben. 

A képelemzéseknél minden esetben érdemes több módszert, megközelítést alkalmazni, 

mert így pontosabb képet rajzolhatunk. Egyfajta elemzéstípus önmagában nem alkalmas arra, 

hogy általános tendenciákat rajzoljunk.  

 

Ha több elemzési módszert alkalmazunk egy-egy kép esetén és azonos vagy hasonló 

eredményre jutunk az ikonográfiai szintézisben, akkor kapunk megnyugtató, a 

pedagógiatörténet szempontjából használható jelentést. 
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Képgyűjtemények a tanításhoz 

 

A kutatói munka elengedhetetlen része, hogy végiggondoljuk, mennyire hasznos a 

kutatómunkánk. Mi az a terület, ahol munkánk a gyakorlati életben, neveléstörténetben, vagy 

a tanításban mások számára is izgalmas lehet? 

Az ikonográfiai módszereken alapuló neveléstörténeti kutatás elsősorban akkor lehet 

hasznos, ha a tanítás számára illusztrációul szolgáló képgyűjteményeket szerkesztünk. Éppen 

ebből a felvetésből kiindulva hasznos lehet a neveléstörténeti szöveggyűjteményekhez 

hasonló képgyűjtemények kiadása, melyeken keresztül az egyes korszakok gyermekképét 

tudjuk kibontani hallgatói munkával vagy a releváns szövegeket alátámasztani. Ahhoz, hogy 

egy ilyen munka megszülethessen, minden korszak gyermekképének hasonló módú 

feldolgozására van szükség, mint ahogy ezt jelen dolgozat teszi. 

 

Más korszakok bemutatása a képeken keresztül 
 

A gyermekkorok térben és időben kutatási programjához kapcsolódva fontos, hogy ne 

csupán egy korszak gyermekképében mélyedjen el a kutató, ezért terveim közt szerepel, hogy 

a 21. század gyermekképét, annak sokszínűségét igyekezzek bemutatni, így terveim közt 

szerepel a japán-amerikai és magyar gyermekkép összehasonlítása méghozzá egy speciális 

lencsén keresztül, amely a nemzetközi óvodákat vizsgálja a három országban. 

 

 A két téma összekapcsolható egy újabb izgalmas kutatásban, például a középkor 

gyermeknevelési szokásainak mai vizsgálatával, melyből kiderülhet, hogy mennyire élnek ma 

Erasmus vagy más teoretikusok gondolatai, gyermekképe. A miniatúrák kérdőíves 

vizsgálatával pedig arra deríthetünk fényt, hogy a gyermekfelfogás, ami a képeken kibomlik, 

mennyire olvasható ki egy tetszőlegesen kiválasztott minta számára, illetve hogy az általuk 

kiolvasott gyermekszemlélet mennyire fedi korunk gyermekszemléletét. Izgalmas lehet egy 

ilyen kutatás annak vizsgálatára, hogy mennyire örök egy adott attitűd vagy gyermekfelfogás 

esetleg idealizált eszméken alapuló gyermekkép. 
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A módszertan hasznosítása egyéb gyermekkor-történeti munkákban  
 

 Izgalmas lehet a mikortörténet jegyében egy-egy múzeum bizonyos korszakra 

vonatkozó képanyagából a gyermekábrázolások összegyűjtése és rendszerezése, így az adott 

múzeum gyűjteményének, tárlatának rejtett üzeneteit is feltárhatjuk. Elsősorban a hazánkban 

nem annyira ismert Smithonian Intézet washingtoni múzeumaira vagyok kíváncsi, ugyanis 

ennek az intézetnek nagyon gazdag képanyaga férhető hozzá a nagyközönség számára, és 

kutatóközpontjuk is kiemelkedő tudásbázist biztosít a kutatásra. Érdekes lehet egy-egy 

gazdag, de nem ismert múzeum ilyen szemléletű felfedezése is.  

  

A módszertan gyakorlati hasznosíthatósága lehet továbbá, ha mesekönyvek, illetve 

rajzfilmek képkockáinak elemzése alapján egy adott korszak gyermekképét kívánjuk árnyalni. 

Mindez azért lehet fontos, hogy a képek, illetve képkockák ne csak illusztrálják a már 

rendelkezésünkre álló, meglévő primer kutatások gyermekképét, hanem a szöveges 

dokumentumokkal foglalkozó kutatások mellett fontos, egyúttal egyenrangú alternatívát 

jelentsenek egy-egy korszak megismerésében, kutatásában.  

 

 A disszertáció végéhez érve bízom abban, hogy elgondolkodtattam a kutatótársakat a 

képek kutatásának lehetőségeivel kapcsolatosan, és talán sikerült felvillantani a képek 

kutatásában rejlő számtalan lehetőséget. 
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10. Függelék  

-i- 
 

A Gyermekjátékok című képen ábrázolt tevékenységek Lukácsy András azonos 

című könyve alapján (Lukácsy, 1981). A csoportokat a könnyebb áttekinthetőség miatt 

magam alkottam. 

 

Utánzás: 

- Esküvői menet 

- Keresztelői menet   

- Keresztelői kalács vitele 

- Játék madárral 

- Játék egy légycsapóval 

- Kiáltozás a semmibe 

- Disznóhólyagfújás 

- Kereplőzés 

- Lovascsata 

- Késdobálás 

- Körterázás 

- Szent Iván-napi tűzugrás 

 

Játék: 

- Szembekötősdi 

- Bölcsőféle 

- Babázó lányok 

- Csörgőrázó lányka 

- Szappanbuborék-fújás 

- Játék madárral 

- Kockavetés 

- Malompörgetés 

- Szembekötősdi bottal 

- Golyózás 

- Bigézés 
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- Hordón lovaglás 

- Karikázás 

- Pörgő-forgó lányok 

- Játék szélkerékkel 

- Bárányos 

- Gólya viszi a fiát 

- Lovaglás vesszőparipán 

- Malackodó kislányok 

- Síppal, dobbal muzsikálás 

- Hintáztatás 

- „Hosszú ló” 

- „Vakfazék” 

- Pörgettyűzés, csigázás 

- „Fuss, Hold” 

- Gólyaláb 

- Felfelé lódulás 

- „Ördögfogó” 

- Seprűnyél-táncoltatás 

- Libasor 

- „Mesterségünk címere” 

- Középkori lovasjáték 

 

 

Sportok: 

- Úszás 

- Tekézés  

- Kuglijáték 

- Lovaglás a kerítés tetején 

- Vesszőfutás 

- Torna 

- Birkózás 
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-ii- 
 

Danièle Alexandre-Bidon – Closson Monique : Gyermek a katedrálisok árnyékában, 

Presses Universitaires de Lyon, CNRS, Lyon, pp.7-8.  

 
Az illuminált kéziratok kutatása azon a nézőponton alapul, hogy manapság felborultak 

a történeti nézőpontok. A történész és a középkori régészek sokáig kevés érdeklődést mutattak 

a miniatúrák irányába, nem szentelve figyelmet kitüntetett szerepüknek. Ezentúl úgy 

számolnak vele, mint bizonyító forrás, azonos rangban a szövegekkel vagy az eredeti muzeális 

és régészeti berendezési tárgyakkal. 

Ez a mű betekintést nyújt a Nemzeti Könyvtár festett kéziratainak korpuszába, ahol 

néhány évvel ezelőtt elkezdtük a középkori hétköznapi élet és a tárgyi környezetének 

felvázolását. Azután, hogy a kutatások ráirányították a figyelmet a középkor végén a nők 

háztartási szerepére, az otthoni berendezésre, a játékra; felismerték a gyermekkort mint a 

miniaturisták (kéziratkészítők) által kiemelt témát. Nagyon személyes motivációra reagálva 

nem haboztunk, hogy szisztematikusan átvizsgáljuk a gyermekkor szituációjának minden 

alkotóelemét és elsősorban a gyermekkort a maga teljességében. A türelmes munka hasonló az 

ásatáshoz, ahol minden feljegyzett jel várja, hogy az adatok összegyűlve sajátmaguk 

újjáalkossanak egy elveszett valóságot. A régészek által alakított és vezetett alakulat, mint 

amilyenek mi vagyunk, a kutatás, a tárgyak használati kontextusát tárja fel - de ugyanakkor az 

attitűdöket és lelki jelenségek megnyilatkozásait is megmutatja. 

Egy referencia-anyag (releváns korpusz) összeállítása valódi nehézséget jelent. A 

kéziratokat értelmező, teljes, tematikus és részletezett, történészek számára használható 

katalógus, a mi irányítónk a megvizsgálásra kiválasztott kéziratokban hiánya miatt a 

feldolgozás a Nemzeti Könyvtár fotográfiai megpróbáltatásaival kezdődött. Ez egy olyan 

korpusz, amelyik erőszakkal szelektált, ugyanakkor néhányszáz kézirat feldolgozására 

vonatkozik. 

Ez az eljárás, amit az archeo-ikonográfia (régészeti ikonográfia) kifejezéssel tudunk 

definiálni a tárgyi kultúra régészeit izgatja leginkább. A hosszú idő óta tartó gyümölcsöző 

együttműködéséből középkori régészek csoportja és a Varsói Tárgyi Kultúra Történeti Intézeti 

kutatók együttműködésével nem véletlenül született. 

A miniatúrák elemzésére összpontosítva abból az alaptézisből indultunk ki, hogy a 

miniaturista olyan érzékeny volt a kisgyermekek gondozására, mint a felnőtt a tárgyi 
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környezetre (világra). Ha az információk megbízhatónak bizonyulnak, és mi azt gondoljuk, az 

illuminált kéziratok – szövegek és kapcsolódó képek – információban gazdag forrást fognak 

alkotni a XIII.-XV. századi a gyermekkorról. (Ez az az időszak, amit a történészek úgy szoktak 

nevezni, hogy késő középkor.) Ha a XI. században valójában az illuminálás nem csak egy 

betű(t jelent), amelynek vörös körvonalai vannak, hogy kiemelje azt (piros festékkel írt), 

megmagyarázni a szöveget, gyorsan miniatúrává fejlődik, egy képpé kis dimenziókkal, 

amelyek illusztrálják a liturgikus szövegeket a laikusoknak. A miniatúra azt bizonyítja tehát, 

hogy kiemelkedik a középkori festmények típusai közül – és nem kevésbé: rejtjelek ezreit 

őrizte meg tökéletesen a kézirattekercsek hajlékában, melyeket díszít. Ez jelenti a 

leggazdagabb és a legfigyelemreméltóbb ikonográfiai anyagot, amellyel a középkor 

rendelkezik: egy óriási, még feltáratlan képkészletet. 

A 12. század végéig a román (stílusú) miniatúrák ritkán ábrázoltak nőket, és így a 

családot vagy családi intimitást – csak a Szent Szűz kivételével és inkább kicsinyített férfiként, 

mint gyermekiesen ábrázolták Jézust. 


