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I. A doktori disszertáció tárgya, célkitűzései, a 

témaválasztás indoklása 

 

Disszertációmban a reneszánsz korszakhatárán feltárható gyermekkép-narratívákat 

kívánom ikonográfiai és tágabb értelemben vett képtudományi módszerekkel bemutatni. Arra 

a kérdésre keresem a választ, hogy létezik-e valamilyen szűkebb időbeli korszakhatár a a 

reneszánsz és az újkor határán. Az általam választott 1455-1517-ig terjedő időbeli határokat – 

a korszakkal foglalkozó szakirodalom elemzésével – részletesen indoklom.  Kutatásaim az 

ELTE doktori ösztöndíjával a lyoni INRP-IFÉ-ENS kutatóközpont könyvtárában, valamint a 

bolognai Bibliotheca dell’ Archiginnasioban végeztem.  

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 középkori gyermekkép kutatói szinte kivétel nélkül az 1500-as évekre 

koncentrálnak, mikor korszakhatárról beszélnek. (Ariés,1960, 1987; Pollock, 1983; Heywood, 

2001; Cunningham, 2005). A kutatásnak a változás időszakára kell fókuszálni, így az 1440-es 

évektől az 1520-as évekig tartó időszakot szeretném mélyebben megvizsgálni. A reneszánsz 

gyermekképi vonatkozásai ebben az időszakban átalakultak. Shahar 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 80 évnyi hiátust fogunk találni. 

Vajon mi történt ebben az időszakban? Hogy éltek a gyermekek, ha életben maradtak mivel 

játszottak, hogy töltötték a napjaikat, mit érzetek irántuk szüleik, mit gondoltak róluk? 

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

hanyatlásé (Huizinga,1976) Tézisét továbbgondolva megállapíthatjuk, hogy a hanyatló 

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

hordozza. A magyar neveléstörténeti munkák közül is kiemelném a Németh András – 

Pukánszky Béla által írt Pedagógia problématörténetét (Németh-Pukánszky, 2004), melyben 

nagy hangsúlyt fektetnek Erasmus (1467 v.1469 – 1536) munkásságára, és kiemelik hatását a 

gyermekekkel kapcsolatos gondolkodás megváltozásában. Ebből ismét az következik, hogy az 



ő munkásságát megelőző időszakot is érdemes megvizsgálni, melyből gondolkodása 

gyökerezik. Minden gyermekkortörténeti mű szemlélete más-más aspektusból világítja meg a 

középkori gyermekek életét komplexen, például a francia szakirodalomban (Alexandre-Bidon 

és Closson, 1985; Alexandre-Bidon–Lett, 1997,) a képek és szövegek elemzésére fókuszál a 

12.-15. századra fókuszál és a gyermekeket aktorként vizsgálja  

Mikonya György (Mikonya, 2013) egyetemtörténeti munkájában kimutatja, hogy az 

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

részletesen megvizsgálni. Azért választom ezt a két karakteres dátumot, mert a nyomtatás 

történetében cezúrát jelentő dátum 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.  

 

 II. Elméleti háttér 

 

A kutatás interdiszciplináris keretét az adja, hogy 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 

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

értelmezve a feltárt információkat kiegészíteni, értelmezni, s talán 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 gyermekképe. 

Feltételezésem szerint a média a képzőművészeti alkotások formájában 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.  

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.  

A neveléstudomány területéről elméleti háttérként körüljárom a gyermekkortörténetet 

– különös tekintettel a francia, brit, amerikai és a magyar szakirodalomra (Postman, 1983; 

Winn, 1990; Vajda, 1997; Pukánszky, 2001; Buckingham, 2002). Valamint a gyermekkor mint 

konstrukció, különös figyelmet szentelve Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva kutatásainak 

(Szabolcs, 2004; Golnhofer és Szabolcs, 2005 ) valamint James, Christiansen, Prout és 

Alderson (James és Prout, 1997; Christiansen és James, 2000, Alderson, 2013)  munkáinak, 

valamint a dekonstrukcióval foglalkozó elméleteknek. 

A vizuális kommunikáció keretén belül a kommunikációelmélet, színelmélet és 

képelmélettel foglalkozom. Ezen belül a képi fordulatnak (Mitchell, 2008) különös figyelmet 

szentelek, valamint kiemelem a kép relativitását. 

A képek tartalmát, értelmét hermeneutikai módszerekkel lehet feltárni, de az 

értelmezéshez fogódzókra van szükségünk. Ahhoz, hogy neveléstörténetileg releváns, 

gyermekképi vonatkozásokat vonhassunk le konzekvenciaként, fontosnak tartom áttekinteni 

hogy tudunk a neveléstudományi kutatásban egy kép felé közelíteni! A lehetséges vizuális 

megközelítésmódok közül disszertációm kiemelten tárgyalja az ikonográfia mellett a 

szemiotika, vizuális szociológia és vizuális antropológia fogalmát. 

 

III. Kutatási módszerek, a forrásanyag bemutatása 

 

Kutatásom a kvalitatív kutatási paradigmán belül ikonográfiai elemzéseket tartalmaz, 

egyedi és sorozatelemzések segítségével három kutató elemzési metódusait bemutatva. 

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. 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.  



A bemutatottak közül jogos kiindulópontnak és megkerülhetetlennek tekintem 

Panofsky 1984-ben képelemzési metódusát. (Panofsky, 1984) A módszer hátrányának tartom, 

hogy alapos művészettörténészi felkészültséget igényel, mellyel nem feltétlenül rendelkezik a 

képekkel foglalkozó neveléstudományi kutató. A Panofsky- féle módszerre épül Mietzner és 

Pillarczyk (Mietzner és Pillarczyk, 2005) korábban főként fotóelemzésekre használt 

technikája, mely annyiban egészíti ki a Panofsky-féle módszert, hogy mélyebb 

összefüggésekre enged következtetni a realitás, vagy cél tekintetében. A képelemzéseket a 

francia szakirodalomban feltárt Bouteaud-féle (Bouteaud, 1989) módszerrel zárom. Végül az 

egyes fejezetekben vizsgált képeket tematikai hasonlóság alapján sorozatelemzésekkel vetem 

össze és a sorozatok elemzése után vonok le a képanyagra vonatkozó következtetést. 

 

 

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. 

Radocsay szerint a miniatúrák tekintetében legváltozatosabb a XV. század és XVI. 

század fordulójának művészi arculata (Radocsay, 1969) és pontosan ezzel az időszakkal 

kívánok foglalkozni. 

A dolgozatban festmények, miniatúrák, ősnyomtatványok és fametszetek elemzésére 

vállalkozom. 

 

IV. A dolgozat szerkezete 

 

A dolgozat problémafelvetéssel, célkitűzésekkel és a vizsgált időszak indoklásával 

indul, ezt követi a vizsgált korszak művelődés- és művészettörténeti jelentőségének 

bemutatása. A dolgozat 4. fejezete a kutatás elméleti kereteit, interdiszciplináris aspektusait 

tárgyalja, majd az 5. fejezet a kutatási módszerek és a képanyag bemutatására törekszik. A 

disszertáció 6. fejezete tartalmazza a képelemzéseket sorozatelemzésekkel kiegészítve. 

Minden alfejezet, ismertetett téma végén a rész összefoglalójában a képsorozatra vonatkozó 

általános tendenciák, tézisek összefoglaló elemzése olvasható.  



A képelemzéseket tartalmazó fejezet Heywood lehetséges tematikai felosztását követve, 

ám egyúttal kiegészítve a következőkre tér ki: születés, ezen belül: fogantatás és terhesség, 

szülés, császármetszés; a csecsemők élete és ezen belül: szoptatás, pólyázás, tisztaság; 

betegség és halál és ezen a fejezeten belül: gyermekhalandóság és halálhoz való viszony; 

játék. 

A dolgozat elemző része konklúzióval, a kutatás lehetséges alkalmazási területeivel 

zárul, valamint körüljárja a lehetséges továbbfejlődési irányokat. A zárófejezetek a 

hivatkozott irodalmat, köszönetnyilvánítást valamint függeléket tartalmaznak.  

 

 V. Főbb eredmények, konklúzió 

 

Narrativitása minden minket körülvevő alkotásnak lehet Thomka szerint (Thomka, 

1998), ezért lehet jelentősége a miniatúrák, festmények és ősnyomtatványok elemzésének. 

Disszertációmban ezen lehetséges alkotási formák 1455-1517 közötti vizsgálatára 

vállalkozom a bemutatott lehetséges paradigmák segítségével. Mikrotörténeti perspektívából 

szemlélve a korszak gyermekképét, új módszerekkel, remélem, hogy kutatásom új 

információkkal egészítheti ki a neveléstörténetileg releváns írott dokumentumokból 

kirajzolódó tendenciákat, adalékokkal szolgálhat erről a hihetetlenül sokszínű, mozgalmas 

időszakról. Fontos azt hangsúlyozni, hogy az én nézőpontom csak egy a lehetségesek közül 

ezért nem lehetséges tökéletesen pontos képet rajzolni a reneszánsz gyermekképről sem a 

képek elemzésével, de adalékokat jelenthet az új módszerek alkalmazása, melyek hasznosak a 

folyamatok megértésének szempontjából.  

Röviden áttekintve a dolgozat képanyagára az alábbi tendenciák jellemzőek: 

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.  

A szülésre vonatkoztatva összességében a gyermeki élet felbecsülhetetlen értékét 

jelenítik meg a képek az anyai élet eldobhatóságával, halandóságával, múlandóságával 

szemben.  

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, szerves része lehetett az 

utcai jeleneteknek és az emberek hétköznapjainak. 

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. 

A képekre jellemző, hogy az újszülött gyermekek és kisgyermekek kiemelt figyelmet 

kaptak, akár nagyobb figyelmet, mint az őket világra hozó 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. 

A halál nevetséges, groteszk, fatális ábrázolása a sorozaton és a korszak képein a 

tehetetlenségből fakadó feszültség feloldásaként értelmezhető.  

A képeken a gyermekség a kíváncsiság formájában, huncutság, játékosság formájában 

jelenik meg leginkább.  

 

VI. Válogatás a doktori értekezésben felhasznált irodalomból 

Alderson, Priscilla (2013): Childhoods real and imagined, Volume 1: An introduction to 
critical realism and childhood studies, Routledge, Taylor and Francis Group, Oxon, GB és 
NewYork, USA 
Alexandre-Bidon, Daniéle – Closson, Monique (1985). L’Enfant á l’ombre des cathedrales, 
Presses Universitaires de Lyon, Éd. CNRS, Lyon. 
Alexandre-Bidon, Daniéle – Lett, Didier (1997). Les Enfants au Moyen Age, Ve – XV e 
siécles, La vie quotidienne, Hachette, Paris. 
Ariès, Philippe (1960): L’Enfant et la vie familiale, Librarie Plon, Párizs. 
Ariès, Philippe (1987). Gyermek, család, halál, Gondolat Kiadó, Budapest. 
Baska Gabriella (2011): Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján, 
Gondolat, Budapest. 
Boutaud, Jean-Jacques (1989): Application des recherches en iconographie publicitaire á la 
pédagogie de l’expression en I.U.T, ANRT, Lille 3, France. 
Buckingham, David (2002): A gyermekkor halála után, felnőni az elektronikus média 
világában, Helikon, Budapest. 
Christiansen, Pia – James, Allison (2000): Researching Children and Childhood: Cultures of 
Communication, Routledge Falmes, Taylor &Francis Group, Oxon, GB. 
Collier, Malcolm (2010): Approches to analísis in visual antropology, in. van Leeuwen, Theo 
– Jewitt, Carey (eds., 2010): Handbook of Visual Analysis, Sage, Los Angeles-London-New 
Delhi-Singapore-Washington, pp. 35-61. 
Cunningham, Hugh (2005). Children and Childhood in Western Society Since 1500, Pearson 
Education Limited, London. 
Eörsi Anna (1997): Deus in figura pueri, A gyermek Jézus a középkori és reneszánsz  
művészetben, in: Pannonhalmi Szemle, 1997. V/4 35-46. 



Falus Iván (szerk., 2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Műszaki kiadó, 
Budapest. 
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit (2006): Kommunikáció szóban és írásban, Nemzeti tankönyvkiadó, 
Budapest 
Finlay, Victoria (2004): Színek, utazás a festékesdobozban, HVG könyvek, Budapest 
Fontana, David (1995): A szimbólumok titkos világa – jelképek, jelképrendszerek és 
jelentéseik, Tercium, Budapest. 
Für Lajos (2000): A berceli zenebona 1784., Benda Gyula – Klaniczay Gábor – Szíjártó M. 
István (sorozatszerkesztők), Mikrotörténet sorozat, Osiris, Budapest. 
Gadamer, Hans-Georg (2004): Igazság és módszer, Osiris, Budapest. 
Geertz, Clifford (2000): Történelem és Antropológia, in: Sebők Marcell (2000, szerk.): 
Történeti antropológia, Módszertani írások és esettanulmányok, Replika Kör, Budapest pp. 
109-123. 
Géczi János (2010): A szocialista nevelésügy két képi hangsúlya, Iskolakultúra 1. 79-92. 
Géczi János (2008): Ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya, 
Iskolakultúra 18. évf. 1-2. sz. (2008), p. 108-119.  
Goethe, Johann Wolfgang (1983): Színtan, Corvina, Budapest. 
Golnhofer Erzsébet – Szabolcs Éva (2005). Gyermekkor: nézőpontok, narratívák, Eötvös 
József Könyvkiadó, Budapest. 
Gyáni Gábor (2000): Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág, Budapest 
Gyáni Gábor (2003): A történetírás fogalmi alapjairól. In: Bódi Zsombor – Ö. Kovács József 
(szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe, Osiris, Budapest. p. 11-53. 
Gyáni Gábor (2007): Relatív történelem, Typotex, Budapest. 
Harper, Douglas (2012): Visual sociology, Routledge, London, New York. 
Hendrick, Harry (2000): The Child as a Social Actor in Historical Sources – Problems of 
Identification and Interpretation, in: Christianssen, P. – James, A.: Research with Children: 
Perspectives and Practices, Routledge Falmer, Taylor & Francis Group, Oxon, Great 
Britain. 
Heywood, Colin (2001): History Of Childhood, Blackwell Publishers Ltd., Malden, USA. 
Horányi Özséb (2006): Jel, jelentés, információ, kép, General press kiadó, Budapest 
Huizinga, J. (1979): A középkor alkonya, Európa Kiadó, Budapest. 
Huizinga, J. (1992): A reneszánsz problémája. In Trencsényi Borbála (szerk.): A reneszánsz 
irodalmából, Holnap Kiadó, Budapest, p.7-12. 
Imhof, A. E. (1992): Elveszített világok, Akadémiai Kiadó, Budapest. 
James, A. – Prout, A. (szerk., 1997): Constructing an Reconstructing Childhood: 
Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, Falmers Press, Taylor & 
Francis Group, London, Washington, D.C. 
Jewitt, C. – Oyama, R. (2010): Visual meaning: social semiotic approach in: Van Leeuwen, 
Theo – Jewitt, Carey (szerk., 2010): Handbook of Visual Analysis, Sage, Los Angeles-
London-New Delhi-Singapore-Washington, pp. 134-157. 
Johnson, Paul (2010): A reneszánsz, Európa Kiadó, Budapest. 
Kéri Katalin (2001): Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszereibe, Műszaki, Budapest. 
Kéri Katalin (2009): Gyermekkortörténet Spanyolországban, in: Kéri Katalin: Nevelés és 
művelődés Hispániában – történelmi tanulmányok, SZTE TDI-PTE IDI, Szeged-Pécs. 
Király Sándor (1994): Általános színtan és látáselmélet, kézirat, Nemzeti tankönyvkiadó, 
Budapest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Körber Ágnes – Marosi Ernő – Szilárdfy Zoltán – Végh János (1994): A keresztény művészet 
lexikona, Corvina, Budapest. 
Kress, Gunther and Leeuwen, Theo van: Reading Images, The Grammar of Visual Design, 
London and New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. 



Kuhn, Thomas (2002): A tudományos forradalmak szerkezete, Osiris, Budapest. 
Kulcsár-Szabó Zoltán (2005): Hermeneutikai szakadékok, Csokonai kiadó, Debrecen. 
Le Goff, Jacques (2000): Értelmiség a középkorban, Osiris, Budapest. 
Lyotard, Jean-Francois (1993b): A történelem egyetemessége és a kultúrák közti 
különbségek in: Jürgen Habermas–Jean-Francois Lyotard–Richard Rorty (szerk): A 
posztmodern állapot, Századvég, Budapest, 251., 252. 
Leduc, Jean (2006): A történészek és az idő, Elméletek, kérdések, írásmódok, Kalligram, 
Pozsony. 
Levi, Giovanni (2001): Egy falusi ördögűző és a hatalom, Osiris, Budapest. 
Lulle, R. (1969): Doctrine d’Enfant, version medievale, MS FR 22933, BNF, ford. Llinarés, 
A., CNRP, Libraire C. Klincksick, Paris 
Lyotard, Jean-Francois (1993b): A történelem egyetemessége és a kultúrák közti 
különbségek in: Jürgen Habermas–Jean-Francois Lyotard–Richard Rorty (szerk): A 
posztmodern állapot, Századvég, Budapest. 
McQuail, Dennis (2000): McQuial’s Mass Communication Theory, Sage publications, 
London, Thousand oaks, New Delhi, 4th Ed. 
Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2004). Neveléstörténet, Osiris, 
Budapest. 
Métneki Júlia – Varjassy Péter (2008): Egy vagy kettő? Összenőtt ikrek Magyarországon, 
Kossuth, Budapest. 
Mietzner, U. és Pilarczyk, U. (2005): Methods of Image Analysis in Research in Educational 
and Social Sciences, 109-129. in: Mietzner, Ulrike, Myers, Kevin and Peim, Nick (szerk.): 
Visual History, Images of Education, Peter Lang AG, European Academic Publishers, Bern, 
p. 109-129. 
Mikonya György (2013): Folytonosság és törés az egyetemek világában –6 a kezdetektől a 
felvilágosodásig, Eötvös kiadó, Budapest. 
Mitchell, W.J.T. (2008): A képek politikája, JATE Press, Szeged. 
Montgomery, Heather (2009): An introduction to Childhood, Antropological perspectives on 
Children’s lives, Wiley-Blackwell, UK. 
Moriarty, Sandra (2010): Vizuális szemiotika-elmélet, in: Blaskó Ágnes – Margitházi Beja 
(szerk.): Vizuális kommunikáció, szöveggyűjtemény, Typotex, Budapest. 
Németh András – Pukánszky Béla (2004). A pedagógia problématörténete. Gondolat, 
Budapest. 
Németh András (2010): A pedagógiatörténet funkcióváltozása és annak megjelenése a hazai 
kutatásokban, in: Szabolcs Éva (szerk.): Neveléstudomány – reflexió – innováció, Gondolat 
kiadó, Budapest, pp. 149-188. 
Numata, Hiroyuki (2006): Amit a gyerekek az oktatás modernizációjával veszítettek: a 
nyugat-európai és a kelet-ázsiai tapasztalatok összehasonlítása, in: Bray, Mark –Tóth Péter 
(szerk.): Összehasonlító pedagógia: Folytatódó hagyományok, új kihívások és új 
paradigmák, magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 241-267. 
Nyíri Kristóf (2009): Gombrich on Image and Time, in: Journal of Art Historiography, 
2009/1. pp. 1-13. 
Orme, Nicholas (2003): Medieval Children, Yale University Press, New Heaven and London 
Panofsky, Erwin (1984): A jelentés a vizuális művészetekben, Gondolat kd, Budapest. 
Peim, Nick (2005): Introduction: The Life of Signs in Visual History, in: Mietzner, Ulrike,  
Pollock, Linda (1983): Forgotten Children: Parent-child relations from 1500 to 1900, 
Cambridge University Press, Cambridge. 
Postman, Neil (1983): The Dissapearance of Childhood. W.H. Allen, London. 
Pukánszky Béla (2001): A gyemekkor története, Műszaki Kiadó, Budapest. 
Raátz Judit (1999): Kommunikáció, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest 



Radocsay Dénes (1969): Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon, Magyar 
Helikon, Budapest. 
Roberts, Helen E. (1998, ed.): Encyclopedia of Comparative Iconography, Fitzroy Dearborn 
publishers, Chicago, London. 
Rorty, R. (1967): The Linguistc turn: Recent essays in philosophical method. University of 
Chicago Press, Chicago. 
Rueff, J. (1554): De conceptu et generatione hominis et iis quae circa, Christophorus 
Froschoverus műhelye, Tiguri 
Sántha Kálmán (2009): Bevezetés a kvalitatív pedagógiai kutatás módszertanába, Eötvös 
József kd, Budapest. 
Schapiro, Meyer (1983): Words and pictures, Mouton, Hága-Párizs. 
Sebők Marcell (2000, szerk.): Történeti antropológia, Replika kör, Budapest. 
Shahar, Shulamith (2000). Gyermekek a középkorban, Osiris, Budapest. 
Shorter, Edward (1976): The Making of the Modern Family, Collins, London. 
Smith, Ken – Moriarty, Sandra – Barbatsis, Gretchen – Kenney, Keith (eds., 2005): 
Handbook of Visual Communication, Theory, Methods and Media, Lawrence Erlbaum 
Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London. 
Szabolcs Éva (1995): Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából, ELTE BTK 
Neveléstudományi Tanszék, Budapest. 
Szabolcs Éva (2001): Kvalitatív kutatatási metodológia a pedagógiában, Műszaki kiadó, 
Budapest. 
Szabolcs Éva (2003): Gyermekkortörténet: új elméleti megfontolások, in: Pukáánszky Béla 
(2003, szerk.): Két évszázad gyermekei, Eötvös József könyvkiadó, 9-17. 
Szabolcs Éva (2004): „Narratívák” a gyermekkorról, Iskolakultúra, 3., pp.27-31. 
Szabolcs Éva (2011): Gyermekből tanuló – Az iskolás gyermek, 1868 – 1906, Gondolat, 
Budapest. 
Szabolcs Éva (2013): Mikrotörténelem és pedagógiatörténet, in: Neveléstudomány, 2013/3. 
pp. 60-65., letöltés helye:  
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_3_60-65.pdf letöltés 
ideje: 2014.június 24. 
Szabó András (1998): A császármetszés története, Folium, Budapest. 
Szíjártó M. István (1996): Mi a mikrotörténelem? AETAS 11/4. szám pp.157–185. 
Szilágyi Gábor (1999): elemi KÉPTAN elemei, Az álló és mozgófényképről, Magyar 
Filmintézet, Budapest. 
Sztompka, Pjotr (2009): Vizuális szociológia, Gondolat kiadó, Budapest. 
Tészabó Júlia (2003): A gyermekjáték a 19-20. század fordulóján, Pont kiadó, Budapest 
Thomas, T. K. – Sears, E. L. (2002): Reading Medieval Images: The Art Historian and the 
Object, University of Michigan Press, Michigan. 
Thomka Beáta (1998): Képi időszerkezetek, in: Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 1., 
Képleírás, képi elbeszélés, Kijárat kiadó, Budapest, 7-17.o. 
Tímár László (1979): Della simmetria dei corpi humani, in: Albrecht Dürer (1528): Della 
simmetria dei corpi humani, Kőbányai gyógyszerárugyár, Budapest. 
Vajda Zsuzsa (1997): Elveszett gyermekkor, 2000, 11.sz. 46-48. 
Vámos Ágnes (2003): Metafora a pedagógiai kutatásban, ISKOLAKULTÚRA 4. szám: pp. 
109-112.  
White, H. (1997): A történelem terhe, Osiris, Budapest. 
Wind, E. (1990): Művészet és anarchia, Corvina, Szeged. 
Winn, M. (1990): Gyermekek gyermekkor nélkül, Gondolat, Budapest. 
Wulf, Ch. (2007): Az antropológia rövid összefoglalása, Enciklopédia kiadó, Budapest. 



VII. El őadások és publikációk a témakörben 
 

Konferenciaelőadások 

 

Endrődy-Nagy Orsolya: Miniatúrákon kibomló gyermekkép – egy disszertáció tézisei, XIV. 
Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8. 
 
Orsolya Endrődy-Nagy: Children in Europe 1455-1517 – An iconographical research 
Paintings and illuminated manuscripts as sources of History of Childhood, Education, 
Psychology & Humanities International Conference, Advena World, Silver Spring, 
Washington DC 
 
Endrődy-Nagy Orsolya: A reneszánsz gyermekképe– ikonográfiai elemzés, MTA Pedagógiai 
Tudományos Albizottság konferenciája, ELTE PPK, 2013. november 30. 
 
Endrődy-Nagy Orsolya: A reneszánsz gyermekképe – a gyermekkép reneszánsza 1455-1517 
közt Európában – ikonográfiai elemzés, XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger,  
2013. november 7-9. 
 
Endrődy-Nagy Orsolya: Középkori gyermekkép-narratívák? – BME-MTA, XII. Országos 
Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. november 9. 
 
Endrődy-Nagy Orsolya: Középkori gyermekkép-narratívák? – Az ikonográfiai kutatás 
lehetőségei a középkori és reneszánsz gyermekkép elhatárolásában (poszter) – A tanulás 
minősége a felsőoktatásban című konferencián, ELTE PPK, Budapest, 2012. május 24. 
 
Endrődy-Nagy Orsolya: Az itáliai quattrocento festészete gyermekkortörténeti aspektusból – 
ikonográfiai elemzés, ELTE-MTA, XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest,  
2011. november 4. 
 
Orsolya Endrődy-Nagy: PAINTINGS: MEDIA IN THE MIDDLE AGES AND SOURCES 
OF THE HISTORY OF CHILDHOOD, INSEA World Congress, International conference, 
Budapest, 2011. június 27. 
 
Endrődy-Nagy Orsolya: A középkori festmény mint kommunikációs eszköz és szerepe a 
gyermekkortörténetben, Hallgatói konferencia ELTE PPK, 2011. május 25.  
 
Endrődy-Nagy Orsolya: id. Peter Brueghel műveinek ikonográfiai elemzése 
gyermekkortörténeti aspektusból, NYME Apáczai napok, Győr,  2010. október 15. 
 

 

 

 

 



 

Jelentősebb tanulmányok 

 

Endrődy-Nagy Orsolya (2014): Reneszánsz gyermekkép-narratívák – Neveléstörténet c. 

folyóirat, X. évfolyam 1-2- szám (20.) pp.61-76. ISSN 1785-5519 

 

Endrődy-Nagy Orsolya (2013): Középkor és reneszánsz – adalékok egy lehetséges 

gyermekképi paradigmaváltáshoz – Gyermeknevelés c. folyóirat I. évf.1.sz. pp. 63-73. ISSN 

2063-9945 letöltés ideje: 2013. május 28. helye: 

http://www.tofk.elte.hu/gyermekneveles/1_szam/Endrody_kozepkor.pdf 

 

Endrődy-Nagy Orsolya (2013): Középkori gyermekkép-narratívák? – in: Benedek András et 

al. (szerk, 2013): Új kutatások a neveléstudományban 2012 – A munka és a nevelés világa a 

tudományban, MTA-PTB, ELTE Eötvös kiadó, Budapest, pp.267-288. ISSN 2062 090X 

letölthető innen: http://mek.oszk.hu/12100/12188/?from=rss 

 

Endrődy-Nagy Orsolya (2011): id. Pieter Brueghel műveinek ikonográfiai elemzése 

gyermekkortörténeti aspektusból in Európaiság, magyarság Közép-Európában – 

tanulmánykötet a XIV. Apáczai Napokra, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Győr, 

pp.813-822, 2011 ISBN 978-963-334-030-1 

Letölthető innen: http://www.nyme.hu/index.php?id=16557&L=1 

 

Endrődy-Nagy, Orsolya (2011): Paintings: Media in the Middle Ages and sources of the 

History of Childhood in Art – Space – Education – konferenciakötet DVD-n, 33rd World 

Congress, International Association for Education through Art, INSEA, Budapest. 2011. 

június 25-30., ISBN: 978-963-08-1595-6 

 

Endrődy-Nagy Orsolya (2011): Gyermekkép a 16. századi Németalföldön id. Peter Brueghel 

művein in Iskolakultúra 2010/7-8. szám, pp. 137-147. 

Letölthető innen: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm 

HU ISSN 1215 5233 


