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Az elmúlt néhány évtizedben ugrásszerűen megnőtt a gyermek, illetve a 
gyermekkor tapasztalataival foglalkozó történeti munkák száma. A korábbi hall
gatás oka talán nem is az érdeklődés hiánya, hanem inkább a téma megfoghatat
lansága, rejtőzködése volt. A múlt írástudói és feljegyzőt számára királyok, 
fejedelmek, hősök, hadvezérek és főpapok eseménydús forgatagában a gyermek 
világajelentéktelennek, feljegyzésre érdemtelennek tűnt. A középkor gyermeké
re kíváncsi kutató e nehéz helyzete ebben a tekintetben a női szerepeket vizsgáló
kéhoz hasonlítható.

így a téma első mestere, Philippe Aries, az írott szó helyett a történész számára 
szokatlan forráshoz, a képhez fordult a gyermekkor rekonstrukciója végett. A 
kiváló francia történész arra jutott, hogy a középkor a gyermeket miniatűr 
felnőttként ábrázolta, és szótárában nem szerepek a mi “serdülő" kifejezésünk. 
Ebből következően a kor a gyermekkort és serdülőkort nem ismerhette, mint az 
emberi élet különálló, sajátos igényekkel és jellegzetességekkel bíró szakaszát, és 
ennek megfelelően, mivel a gyermek egyszerűen “nem számított”, a gyermekek 
iránti magatartást közömbösségjellemezte. Az “Aries-tézis" óriási befolyást gyako
rolt a társadalomtörténet művelőire, állításai a szakma axiómáivá váltak. A 70-es 
években a koraújkori családdai foglalkozó történészek számára is Aries nézetei 
szolgáltak kiindulópontul. A XVIL század kezdte felismerni a gyermekkor sajátos 
természetét, és ennek bűnös volta miatt a velük való bánásmódot fokozott 
kegyetlenség és visszaélés jellemezte — szól ezen történészek érvelése (Többek 
között: Edward Shorter: The Making o f the Modem Family (1976) London; 
Lawrence Stone: The Family, Sex and Mairiage in England 1500-1800 (1977) 
London). A 80-as évektől mind a középkor, mind a koraújkor néhány szakértője 
harcba szállt ezen uralkodóvá való nézetek ellen, elutasítván a múltbéli anyákról 
és apákról alkotott pesszimista képet (Többek között: Shulamith Sahahar: Child- 
hood in the Middle Ages (1990) London; Linda A. Pollock: Forgottén Ghildren, 
Parent-Child Relations from 1500-1900 (1983) Cambridge; Ralph Houlbrooke: 
The English Family 1450-1700 (1984) London; Alán Macfarlane: Marriage and 
Lőve in England, Modes o f Reproduction (1986) Oxford).

Barbara A. Hanawalt, a minnessotai egyetem professzora, ez utóbbi nézetnek 
termékeny képviselője, jelen könyve a legfrissebb e művek sorában. (A szerző 
korábbi könyve a középkori család és gyermek témában: The Ties That Bound: 
Peassant families in Medieval England (1986) New York.) Figyelmét ezúttal 
Londonra és a késő középkorra koncentrálja, s mint egy közeli kamerafelvétel, a 
részletek láthatóvá tételével elősegíti az tisztánlátást, meggyőző érvelésével elosz
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lat minden olyan tévhitet, mely szerint a múltban a gyermek kevésbé volt fon
tos, mint napjainkban. Az amerikai történésznó szerint a középkor embere elvben 
és gyakorlatban egyaránt világosan megkülönböztette a felnőttkortól a gyermek- 
és serdülőkort, mint az élet külön szakaszait {stages of life). "Vad és felelőtlen* 
(wild and wanton) jelzőkkel illette a fiatalságot a “komoly és bölcs” (sad and wise) 
felnőttekkel szemben. A társadalom rituálékkaljelölte meg az élet egyes szakasza
iba való belépés pillanatait. A keresztelés lévén az eredeti bűntől való megtisztulás 
szimbóluma, a házasság, ha nem is az egyetlen, de legfontosabb je le  a felnőtt 
társadalomba való érkezésnek. E két átmeneti rítus adja a könyv tárgyának keretét 
is. Születés és keresztelés, az első hét “törékeny* év, az azt követő iskolás évek, 
végül a szerző érdeklődésének középpontjában álló serdülőkor és annak problé
máinak tematikai egységei alkotják akönyv vázát. Az utóbbi témakör kulcskérdése 
itt is ezen életkor legfontosabb megkülönböztetőjegye, a meglehetősen hosszú 
inas-, illetve szolgaévek—újdonsága azonban abban rejlik, hogy itt demográfiai és 
gazdasági szempontok helyett elsősorban mester és inas szerződésben rögzített, 
de szinte apa-fiú viszonya, s ezen átmeneti időszak szocializációs, képzési és a 
felnőttkorra felkészítő aspektusai állnak a figyelem előterében. Külön fejezet szól 
a város árváiról (e terminus itt az apját elvesztő, örökséggel bíró gyermeket 
jelenti). Ennek oka London különösen hatékonyan működő gyámsági intézménye 
és ebből következően a polgármesteri törvényszék elé került gyámsági ügyekről 
fennmaradt iratok bősége. A hazai történész számára amúgy is irigylésre méltóan 
nagy mennyiségű (például 2000 gyámsági ügy, 3330 végrendelet) és változatos 
forrásanyag — elsősorban London különböző törvényszékei tevékenységének 
termékei — ad betekintést az ifjúság mindennapjaiba. Eddig mellőzött források, 
a halálozások okait nyomozó eljárások segítségével — a gyermeket ért baleset 
helyszínét és okát ismerve — az is megállapítható, hogy a gyermekek már két- 
három éves koruktól saját nembéli szüleiket követték. A legfelsőbb törvényszék
hez benyújtott kérelmek mester és szolgáló feszült viszonyát tükrözik, a végrende
letek azonban e negatívan elfogult képet módosítva, bensőséges viszonyról adnak 
számot. A levéltári források túlsúlya mellett krónikák, versek, közmondások és 
nevelési tanácsadók adatai, nézetei színesítik az elbeszélést.

Hanawalt társadalom-, város- és családtörténetet ír, célja a főváros bemutatása 
“a fiatalok szemével”, amihez néhol a szociológia és antropológia kategóriáit hívja 
segítségül. A “szociális életkor” és a “biológiai életkor* közötti megkülönböztetés 
által szemléletessé válik biológia és kultúra összetett viszonya az egyes életszaka
szok formálását illetően. Míg csecsemőkorban a biológiai, serdülőként Hanawalt 
szerint a szociális tényezők domináltak. A gyermekkel nem kizárólag a család, 
illetve háztartás tagjaként, hanem egy szélesebb szociális háló részeként találko
zunk, mely jelen esetben a városi társadalom. A családnak és a tágabb közösségnek 
közös érdeke volt, hogy a felnövekvő generáció idejében beletanuljon a városi élet 
és felnőttkor szabályaiba, szereposztásaiba. A szülőkön kívül keresztszülők, szol
gálók, gyámok és mesterek jelentették az elsődleges befolyást a gyermek és ifjú 
világára. Mivel a zsúfolt városban a nap nagy részét felnőttek és gyermekek 
egyaránt az utcán töltötték, a szomszédság is kivette részét a felügyeletben és
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nevelésben. Az egyházközség, a városi elöljáróság, valamint a céhek törvények által 
szabályozták a házasságot, védték például az árvák örökségét. E védelem azonban 
kétarcú volt, hiszen egyben függőséget is jelentett. A pestisjárvány következtében 
a XIV. század végén jelentkező gazdasági nehézségek, a munkaerőhiány hatására 
a vidék lakossága igyekezett fiait és lányait minél tovább otthon tartani. A londoni 
iparosok és kereskedők alkalmazkodván ehhez, 14-ről 16, majd 18 évre emelték 
a szolgálatba lépés korát, magasabb képzettséget vártak el, és 10 évre növelték a 
szolgálat időtartamát, ezáltal — mivel szolgálatban álló ifjú nem házasodhatott — 
szándékosan késleltették a felnőtt korba lépést, ami növelte a generációk közötti 
feszültséget. A szerző nem felejt el rámutatni a nemek szerinti különbségekre, de 
a források hallgatagsága miatt a nők házasodási korát a megszokott nagymennyi
ségű forrásháttér nélkül, csupán 17 esetből számok átlagban határozza meg 19 
évben.

Nem kevésbé sokoldalú a szerző elbeszélési technikája. A gyámság alatt nevel
kedő árvák korát, számát, stb. ismertető beszédes statisztikai táblázatoktól, a 
hagyományos történeti leíráson és érvelésen át az egyes fejezetek összefoglalásául 
szolgáló, forrásokra alapozott, de a szerző által kerek történetekké formált 
novellákig (composite story) mindennel találkozhatunk. Egyéni és társadalmi 
dráma ötvöződik így egésszé: az egyik oldalon a vidékről pénzkeresés végett 
fővárosi szolgálatba szegődő fiatal lány,Joan története, akit kísérője saját hasznára 
prostitúcióra szánt, szokványosnak indul, de rendhagyóvá válik, mivel alany túljár 
a kerítő eszén, aki hamarosan börtönben találja magát; a másik oldalon hivatalos 
dokumentumok kvantitatív elemzése tanúsítja, hogy a pestisjárvány a XIV. század 
második felére jelentősen felduzzasztottá a város árváinak számát.

A szerző elbeszélési technikája valószínűleg némelyeket kritikára késztet, de a 
kísérlet eredetisége és bátorsága mindenképpen figyelemreméltó. Az immár 
hagyományossá váló téma tárgyalásának sajátos szempontjai, provokatív jellege, 
és a felhasznált forrástípusok újdonsága pedig újabb kihívást jelent a történészek 
számára.

Erdélyi Gabriella
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