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Csodálatos apák

Közeli állatrokonaink közül csak az embernél 
találunk gyereket nevelő, odaadó apákat. Miért 
kedvezett nekik az evolúció?

Az antropológusokat – jogosan vagy jogtalanul 
– rendszeresen megosztja az a kérdés, hogy 
mi választ el bennünket majomrokonainktól. 
Vitáik rendszerint a nyelvre, szerszámhasz-
nálatra, kreativitásra és figyelemre méltó in-
novációs képességeinkre összpontosítanak; 
kétségtelenül igaz, hogy két évtizeddel ezelőtt 
ezek a válaszok szerepeltek volna a „kizárólag 
emberekre jellemző” lista élén. Ám ahogy 
egyre bővül tudásunk főemlős unokatestvére-
ink kognitív és viselkedésbeli képességeiről, 
egyre elmosódottabbá válik a köztünk lévő 
válaszvonal, mivel egy-egy viselkedés mérté-
kéről és összetettségéről szól – nem pedig a 
meglétéről vagy a hiányáról. Vegyük példaként 
a szerszámkészítést és -használatot. A csim-
pánzok ügyesen választanak ki és alakítanak át 
„horgászbottá” fűszálakat, amikor termeszeket 
akarnak kihalászni, de korlátozottak innováci-
ós képességeik, ezért nincs gyors előrelépés a 
szerszámfejlesztésben, mint az ember esetében 
lenne. 

Mindazonáltal van az emberi viselkedés-
nek egy olyan vonatkozása, amely esetünkben 
egyedi, mégis ritkán kerül a viták középpont-
jába. Ez a sajátosságunk olyannyira szükséges 
fajunk fennmaradásához, hogy biológiai, pszi-
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chológiai és viselkedési rendszerek kiterjedt, 
egymással összefüggő hálózata segíti az eltelt 
félmillió év során. Mégis, tíz évvel ezelőttig 
nem igazán próbáltuk megérteni ezt a sajátos-
ságot, annak a téves feltételezésnek köszön-
hetően, hogy nincs jelentősége – illetve, hogy 
elhanyagolható. Az emberi apaságról van szó, 
és az a tény, hogy nem jut rögtön eszünkbe, 
arról árulkodik, hogy ez a kulcsfigura túlzottan 
kevés figyelmet kap társadalmunkban. 

Amikor tíz évvel ezelőtt az apák kutatá-
sába fogtam, az volt az általános meggyőző-
dés, hogy kevéssel járultak hozzá gyermekeik 
életéhez, még kevésbé társadalmunkéhoz, és 
bárminemű szülői magatartás, amelyet egy apa 
felmutat, inkább tanulás, semmint bármilyen ve-
leszületett apai képességek eredménye. A médi-
ában az apákról szóló történetek azok hiányára 
és ennek a társadalmi következményeire tették 
a hangsúlyt a – főleg a fiúkat érintő – an-
tiszociális viselkedés és kábítószerfüggőség 
vonatkozásában. Kevéssé ismerték fel, hogy a 
férfiak többsége, akár a családdal együtt lak-
nak, akár nem, elköteleződik gyermekei iránt. 
Alaptény volt, hogy az apák nem fejlesztettek 
ki olyan erős köteléket, mint az anyák, mert 
szerepük a másodlagos szülőére szűkült, aki 
a munka miatt kissé távolabb állt a családtól. 
Igazán megdöbbentő volt a szakirodalom cső-
látása, merész általánosításai és sztereotípiái. 
Antropológusként két okból esett nagyon ne-
hezemre ennek az ábrázolásnak az elfogadása. 

Először is, mint aki főemlős-kutatóként 
kezdte az egyetem befejezése után karrierjét, 
tudtam, hogy az apák, akik maradnak ahelyett, 
hogy kereket oldanának a párzás végeztével, 
ritkaságszámba mennek a főemlősöknél, mind-
össze néhány dél-amerikai majomfélére korlá-
tozódnak, és egyáltalán nincsenek jelen az em-
berszabásúaknál, kivéve bennünket. Mi valójá-
ban az emlősök azon 5 százalékába tartozunk, 
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akiknek befektető apjuk van. Tudtam, hogy 
tekintettel az evolúció takarékos természetére, 
az emberi apaság – annak összetett anatómiai, 
idegi, élettani és viselkedésbeli változásaival – 
nem jelent volna meg, ha az apák gyermekeik-
be való befektetése nem lenne nélkülözhetetlen 
fajunk fennmaradásához. 

Másodszor, antropológusként, akinek a kép-
zése olyan fajta társadalmi struktúrákra és gya-
korlatokra terjedt ki, amelyek annyira alapvető-
ek a fajunk megértéséhez, meglepődve tapasz-
taltam, hogy mennyire kevés időt töltöttünk 
elemzésünk során ennek a kulcsfigurának a 
górcső alá helyezésével. Néprajzi tanulmányok 
sora foglalkozott a családdal és az anya szere-
pével, és kellően elismerte a gyermeknevelés 
kooperatív jellegét, de az apa csak elvétve volt 
a megfigyelés sajátos tárgya. Hogyan nevez-
hetnénk magunkat valóban az embertudomány 
művelőinek, ha ilyen látványos hiányosság 
mutatkozik a saját fajunkkal kapcsolatos is-
mereteinkben? Következésképpen, és részben 
mivel magam is nemrégiben szülővé váltam, 
egy kutatási programba fogtam, amely két 
rendkívül tágan értelmezett és nyitott kérdés 
köré összpontosul: ki az emberi apa, és mi a 
rendeltetése?

Az apa szerepének megértéséhez először 
azt kell megértenünk, hogy miért a mi ember-
szabású fajtánkban fejlődött ki, és nem egy 
másikban. A válasz elkerülhetetlenül egyedi 
anatómiánkban és élettörténetünkben rejlik. 
Mint minden szülő tudja, a csecsemők szüle-
tésükkor meglepően gyámoltalanok. Ez egy 
– kétlábúságunk következményeként – ösz-
szeszűkült szülőcsatorna és szokatlanul nagy 
agyunk együttesének köszönhető; ez utóbbi 
hatszor nagyobb, mint egy hasonló testű emlős 
számára kellene. 

Ez azt jelentette, hogy az anya és a baba túl-
élésének és a fajunk folyamatos fennmaradásá-
nak biztosítása érdekében úgy fejlődtünk, hogy 
rövidebb legyen a terhességi szakasz, amely 
lehetővé teszi a fej biztonságos átjutását a szü-
lőcsatornán. Ennek az a következménye, hogy 
csecsemőink már jóval azelőtt megszületnek, 
mielőtt agyuk teljesen kifejlődött volna. De ez 
a kisebb befektetés a méhben nem vezetett az 

anyai beruházás megnövekedett, kompenzációs 
időszakához szülés után. Inkább hasonló mó-
don drasztikusan csökkent a szoptatás minimá-
lis időszaka is, amely egy gyerek túléléséhez 
szükséges; a csecsemő elválasztása akár há-
rom- vagy négyhónapos korában is megtörtén-
hetett. Ez éles ellentétben áll a csimpánzoknál 
magától értetődő öt évvel. Miért van ez így?

Ha fajként a csimpánz útját követtük volna, 
akkor szülési intervallumunk (két csecsemő 
szülése közt eltelt időszak) nagyon hosszú 
lett volna; az emberi agy olyan összetett és 
annyira energiaéhes, hogy ez ahhoz vezetett 
volna, hogy lehetetlenség lett volna a népesség 
cserélődése – nem beszélve a növeléséről. 
Így az evolúció fajunkból azokat a tagokat 
választotta ki, akik korábban el tudják válasz-
tani csecsemőiket, és vissza tudnak térni az 
utódnemzéshez, biztosítva génjeik és fajunk 
fennmaradását. Mivel azonban az agynak igen 
sokat kellett még fejlődnie, a terhesség és a 
szoptatás hosszának ezek a változásai egy egé-
szen új élettörténeti szakaszhoz vezettek – a 
gyerekkorhoz – és egy sajátosan emberi sze-
replő kialakulásához: ez pedig a kisgyermek. 

Az élet történelme azokat a módokat írja le, 
ahogy egy faj életre szóló energiafelhasználását 
befekteti: ez az élet valutája. A – szaporodás, a 
növekedés és a fenntartás közötti – megoszlás 
mikéntje az életnek olyan vonatkozásaira lesz 
befolyással, mint a terhességi és a szoptatási 
idő hossza, a szexuális érettség kora, az utódok 
száma és az élettartam. A legtöbb faj esetében, 
köztük az összes főemlősnél magunkat nem 
számítva, ez három jól elkülönülő életsza-
kaszhoz vezet: csecsemő, fiatal és felnőtt. A 
csecsemőkor a születéstől az elválasztásig tart; 
a fiatalkor az elválasztástól a szexuális érett-
ség eléréséig; a felnőttkor pedig a szexuális 
érettségtől a halálig. Az emberre azonban öt 
életszakasz jellemző: csecsemő, kisgyermek, 
fiatalkorú, kamasz és felnőtt. A kisgyermek az 
elválasztás pillanatától az önálló evés elérésé-
nek idejéig tart. Mi emberek viszonylag korán 
elválasztjuk csecsemőinket a tejtől, mielőtt 
azok képesek maguk számára élelmet találni és 
feldolgozni. Következésképpen az elválasztás 
után még mindig szükségük van egy felnőttre, 
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hogy táplálja őket, amíg nem képesek ezt ma-
guk megtenni, amely időpontban fiatalkorúvá 
válnak. 

Így az anya korán ad életet gyermekeinek, 
és kevesebb időt fektet a szoptatásukba. Vajon 
ez hathatós nyereséget jelent számára? A szop-
tatás fogamzásgátló hatása miatt azonban, ha 
annak egyszer vége van, az anya gyorsan 
ismét teherbe esik, több értékes energiát fek-
tetve a következő éhes magzatba. Nincs ideje 
vagy energiája arra, hogy elkötelezze magát 
a gyorsan fejlődő kisgyermekének gondozása, 
nevelése és etetése mellett.

Ezen a ponton segítségre van szüksége. 
Amikor körülbelül 800 000 évvel ezelőtt meg-
jelentek ezek a fennmaradás szempontjából 
kritikus kérdések, színre léphetett volna a női 
rokonság. Az anya fordulhatott volna anyjához, 
lánytestvéréhez, nagynénjéhez, nagyanyjához 
vagy akár idősebb lányaihoz segítségért. De 
miért ne kérjük meg az apát? Az azonos nemű 
egyének közti együttműködés általában már 
a különböző neműek közötti előtt kifejlődik, 
még akkor is, ha az az ellenkező nemű egyén 
az apa. Ez azért van, mert a másik nemmel való 
kölcsönösség nyomon követése kognitív szem-
pontból fárasztóbb, mint az azonos nemű egyén 
esetében. Ezen túlmenően, ennek elégséges 
haszonnal kell járnia az apa génjei szempontjá-
ból, hogy lemondjon arról az életmódról, ahol 
több nősténnyel is párosodik, és helyette ki-
zárólag egy nőstény utódjára összpontosítson. 
Amíg ezt a kritikus fordulópontot még nem 
sikerült elérni, addig a nők töltötték be egymás 
számára ezt a kulcsfontosságú szerepet. 

500 000 évvel ezelőtt azonban őseink agyá-
nak mérete ugrásszerűen megnőtt, és hirtelen 
nem volt elég csak a női segítségre támasz-
kodni. Ez az új agy éhesebb volt, mint valaha. 
A csecsemők továbbra is elég gyámoltalanul 
születtek, ugyanakkor az ételt – a húst –, 
amelyet agyunk táplálása kívánt meg, sokkal 
bonyolultabb volt elejteni és feldolgozni, mint 
annakelőtte. Az anyának női rokonságán kí-
vül kellett másvalaki után néznie. Olyasvalaki 
után, aki genetikailag épp annyira elkötelezett 
volt a gyerek iránt, mint ő maga. Természetesen 
ez az apa lett.

Az apa ráfordítása nélkül a gyermeke meg-
maradását és ennélfogva genetikai örökségét 
fenyegető veszély akkora volt, hogy mindent 
összevéve a józan ész a maradást diktálta. Az 
apa arra volt ösztönözve, hogy egy nő és egy 
család mellett köteleződjék el, elutasítva a 
többi nővel való lehetséges párosodást, ahol 
apasága kevésbé volt biztos. 

Ahogy múlt az idő, és egyre bonyolultab-
bá vált az emberi élet, kifejlődött az emberi 
élet történelmének egy másik szakasza: a ka-
maszkor. Ez a tanulás és felfedezés korszaka, 
mielőtt megjelentek a szexuális érettséget kí-
sérő zavaró tényezők. Kamasz fiukkal az apák 
tényleg elemükben érezhették magukat. Hiszen 
egy kamasznak sok mindent lehetett tanítani 
az együttműködés szabályairól, a vadászat-
ról, a szerszámkészítésről, a környékről és az 
ottlakókról. A továbbra is a következő gyerek 
világra hozására összpontosító anyáknak korlá-
tozottabbak voltak azok a gyakorlati élettapasz-
talatai, amelyeket tizenéves gyerekeiknek át 
tudtak volna adni, így az apák váltak tanítókká. 

Ez azóta is igaz azokra az apákra, akiket 
a kollégáimmal együtt kutatunk ma, szerte 
a világon. Minden kultúrában, függetlenül a 
gazdasági modelltől, az apák tanítják meg 
gyerekeiknek azokat az alapvető készségeket, 
amelyek az adott környezetben szükségesek a 
fennmaradáshoz. Kenyában a kipszigisz törzs-
ben az apák tanítják fiaikat a teatermesztés gya-
korlati és gazdasági oldalaira. A fiúkat kilenc-
tíz éves koruktól kezdve a mezőre viszik, hogy 
elsajátítsák a növénytermesztéséhez szükséges 
gyakorlati készségeket, de ezen felül – és ez 
talán még fontosabb – az apák vezetik be őket 
a kizárólag férfiaknak fenntartott társadalmi 
eseményekre is. Itt alakul ki a hierarchia, ami 
az érdekérvényesítő képességet fejleszti, és itt 
alakulnak ki azok a kapcsolatok is, amelyek 
elengedhetetlenek a sikerhez abban a kegyetlen 
és zord világban, ahol élnek. 

Ezzel szemben az akka törzsben mindkét 
nem gyerekei követik apjukat a hálóval törté-
nő vadászatra, amelyet naponta folytatnak a 
Kongó erdőiben. Az akka férfiak vitathatatla-
nul a leggyakorlatiasabb apák a világon, mivel 
ébrenléti idejük csaknem felét gyermekeikkel 
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töltik tényleges testi kapcsolatban. Ez lehető-
vé teszi számukra a hálós vadászat összetett 
követési és elejtési szabályainak átadását, de 
tanít a fiaknak a szülőtárs szerepéről is minden 
jövőbeli gyermek számára. Az apák nagyon 
fontos forrását jelentik a tanulásnak a nyugati 
világban is. A The Life of Dad (2018) című 
könyvemben azt állítom, hogy az apák számta-
lan különböző módon közelítenek szerepükhöz 
a környezetüktől függően, de ha figyelmesen 
megnézzük, valamennyien ezt a tanítói szere-
pet töltik be. Így, míg a nyugati apák még ha 
esetleg nem is tűnnének úgy, mint akik nyíltan 
gyakorlati élettapasztalatokat akarnának átadni, 
igazából számos társadalmi készséget közvetí-
tenek, amelyek szükségesek a siker eléréséhez 
versengő, kapitalista világunkban. Ebben a kör-
nyezetben még mindig nagyon sok esetben a 
társas kapcsolatok finomságai olajozzák a siker 
kerekeit – és hatalmas előnyt ad, ha ismerjük 
ezeknek a kapcsolatoknak a szabályait és a leg-
megfelelőbb embert, akivel ezeket kiépítsük, 
még akkor is, ha ez csak az apa tudását jelenti 
egy jó szakmai gyakorlattal kapcsolatban. 

Az apák olyan nélkülözhetetlenek gyerme-
keink és fajunk fennmaradásához, hogy az 
evolúció nem hagyta a véletlenre alkalmas-
ságukat. Az anyákhoz hasonlóan az apákat 
is az evolúció formálta, hogy biológiailag, 
pszichológiailag és viselkedés szempontjából 
felkészítse őket a szülői szerepre. Többé már 
nem mondhatjuk, hogy az anyaság ösztönös, az 
apaság pedig tanult viselkedési forma. 

Az újdonsült anyákban lezajló hormonális 
és agyi változásokat az apák is tükrözik. A tesz-
toszteron visszafordíthatatlan csökkenése és 
az oxitocin-szint változásai előkészítik arra, 
hogy érzékeny és készséges apává legyen, aki 
ráhangolódik gyermeke igényeire és kötődést 
tud kialakítani – valamint, ami nagyon fontos, 
kevésbé lesz érdekelt egy új társ keresésében. 
Miközben csökken egy férfi tesztoszteron-
szintje, nő a dopamin-vegyület kiváltotta ju-
talomérzés; ez azt jelenti, hogy a mindenkori 
legcsodálatosabb neurokémiai jutalmat kapja, 
amikor csak kapcsolatba lép gyermekével. A 
szülői gondoskodás szempontjából fontos te-
rületeken megváltozik agyi szerkezete. Az agy 

ősi, limbikus magjában szürke- és a fehér-
állományon belül növekedésnek indulnak a 
szeretethez, a tápláláshoz és a fenyegetettség 
észleléséhez kötődő térségek. 

Döntő jelentőségű azonban, hogy az apa nem 
úgy fejlődött, hogy az anyának a tükörképe, 
úgynevezett férfi anya legyen. Az evolúció 
gyűlöli a redundanciát, és nem választja ki 
azokat a szerepeket, amelyek másolják egy-
mást, ha az egyik típusú egyén egyedül is képes 
betölteni a szerepet. Az apa szerepe inkább úgy 
alakult, hogy kiegészítse az anyáét. 

Ez sehol sem egyértelműbb, mint magának 
az agynak az idegi szerkezetében. Az izraeli 
pszichológus, Shir Atzil, 2012-es funkcionális 
mágneses rezonanciavizsgálatra épülő (fMRI) 
tanulmányában a férfiak és a nők agyi aktivi-
tásának hasonlóságait és különbségeit tárta fel, 
miközben azok gyermekeikről szóló videókat 
néztek. Úgy találta, hogy mindkét szülő agya 
hasonló módon működött, amikor gyermekük 
érzelmi és gyakorlati szükségleteinek megérté-
séről volt szó. Mindkét szülő esetében kiugró 
aktivitást figyeltek meg az agy azon területein, 
amelyek empátiához kapcsolódtak. Ezen felül 
azonban éles különbségek mutatkoztak a szü-
lők között. 

Az anya aktivitási csúcsai agyának limbikus 
részén voltak kimutathatók – a szeretethez és 
fenyegetettség-észleléshez kötődő ősi magban. 
Az apa tevékenységi csúcsai a neokortexben 
voltak, különösen a tervezéshez, probléma-
megoldáshoz és a társadalmi megismeréshez 
kapcsolódó területeken. Ezzel nem azt akarjuk 
mondani, hogy az apák esetében nem volt agyi 
tevékenység a limbikus területen és az anyák-
nál a neokortexben, hanem hogy világosan 
elkülönültek azok az agyi területek, ahol a leg-
több tevékenység zajlott, tükrözve a különböző 
fejlődési szerepeket, amelyek elfogadásához az 
egyes szülők formálódtak. Ahol egy gyereket 
két apa nevelt fel, nem pedig egy apa és egy 
anya, az emberi agy képlékenysége biztosítot-
ta, hogy az elsődlegesen gondoskodó apánál 
mindkét terület – az anyai és az apai – magas 
tevékenységi szintet mutasson, hogy a gyereke 
ennek ellenére egy sokoldalú fejlődési környe-
zet előnyeiből részesüljön. 
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Az apák és gyerekeik úgy alakultak, hogy 
egyfajta, fejlődési szempontból döntő viselke-
désforma megvalósítóivá válnak egymással: ez 
a durva játék. Ezt a játékformát valamennyien 
felismerjük. Rendkívül fizikai természetű, sok 
levegőbe dobálással, ugrálással és csiklando-
zással, hangos kiabálással és nevetéssel kí-
sérve. Két okból elengedhetetlen az apa-gye-
rek kapcsolathoz és a gyermek fejlődéséhez: 
először is ennek a viselkedésnek a túláradó 
és szélsőséges jellege lehetővé teszi az apák 
számára, hogy gyorsan építsenek ki kötődést 
gyermekükkel; ez időben hatékony módja an-
nak, hogy megkapják az erős kötődéshez szük-
séges neurokémiai anyagokat, amelyek nélkü-
lözhetetlenek időhiányban szenvedő nyugati 
életünkben, ahol még mindig úgy áll a dolog, 
hogy az apák általában nem az elsődleges 
gondozói gyermekeiknek. Másodszor, a játék 
kölcsönösségének és benne rejlő kockázatos-
ságnak köszönhetően az emberi viszonyok 
működésére kezdi tanítani a gyereket, és arra, 
hogy miképpen lehet legjobban felmérni és 
kezelni a kockázatot; az apák akár egész kicsi 
kortól kezdve taníthatják gyermekeiket ezekre 
a fontos, életre szóló dolgokra. 

Vajon honnan tudjuk, hogy az apák és gye-
rekeik inkább hívei az egymással játszott dur-
vább játékoknak, semmint, például, egy gyen-
géd ölelésnek? Onnan, hogy a hormonális 
elemzés kimutatta, hogy amikor az apák és a 
gyermekek kölcsönhatásba lépnek, a tetőpont-
ját éri el az oxitocin, ami az együtt játszásból 
származó megnövekedett jutalmat jelzi. Az 
ennek megfelelő csúcs az anyák és csecsemő-
ik számára, amikor gyengédséget fejeznek ki 
egymás irányában. Így az evolúció megint csak 
arra készítette fel az apákat is és a gyerekeket 
is, hogy együtt valósítsák meg ezt a fejlődési 
szempontból fontos viselkedést. 

Hasonlóan, az apai ragaszkodása a gyereké-
hez úgy fejlődött ki, hogy lényegesen külön-
bözzék az anyaitól. A ragaszkodás egy pszicho-
lógiai állapotot ír le, amelybe akkor kerülünk, 
amikor intenzív, szorosan kötődő kapcsolatban 
vagyunk valakivel – gondoljunk csak a szerel-
mesekre, a szülőkre és a gyerekekre, sőt akár a 
legjobb barátokra. Valamennyi esetben az erős 

ragaszkodásra épülő viszony biztos alapként 
működik, ahonnan kiléphetünk és felfedezhet-
jük a világot, abban a biztos tudatban, hogy 
mindig visszatérhetünk ragaszkodásunk cél-
pontjához szeretetért és segítségért. Ami a szü-
lő-gyermek kötődést illeti, az anya és gyermeke 
közötti kötődést leginkább exkluzív, befelé mu-
tató diászként lehet leírni, amely szereteten és 
gondoskodáson alapszik. Ezzel szemben az apa 
gyermeke iránti ragaszkodásában megvannak a 
szeretet és gondoskodás elemei, de a kihíváson 
alapszik. Ez a lényeges különbség arra készteti 
az apát, hogy kifelé irányítsa gyermekei tekin-
tetét, arra ösztönözve őket, hogy ismerjék meg 
embertársaikat, építsenek ki kapcsolatokat, és 
érjenek el sikereket a világban. Továbbá emiatt 
a sajátos típusú ragaszkodás miatt van, hogy a 
tanulmányok rendszeresen úgy mutatják be az 
apákat, mint akik különösképp arra ösztönzik 
csemetéiket, hogy a lehető legtöbbet hozzanak 
ki a tanultakból. Az apák azok, akik segítik a 
megfelelő társadalmi viselkedés kifejlődését, 
és fejlesztik a gyermek önbecsülését. 

Visszatekintve a tíz évvel ezelőtti ismerete-
inkre, és összevetve mai tudásunkkal, az alábbi 
következtetés vonható le: változtatnunk kell 
a férfiakról folytatott eszmecseréken. Igaz, 
némely apák nincsenek jelen, ahogy némely 
anya sem, néhány apa pedig reklámok vagy 
rajzfilmek idétlen szereplője lehetne, akik kép-
telenek bekapcsolni a mosógépet vagy egyedül 
vigyázni egy csecsemőre. Az apák többsége 
azonban nem ilyen emberekből áll. Ki kell bő-
vítenünk azok körét, akiket apáknak tekintünk, 
hogy beletartozzon minden apa, aki a helyén 
marad, és gyermekei érzelmi, testi és szellemi 
fejlődésébe ruház be, függetlenül attól, hogy a 
gyermekeivel él vagy nem. Beszélgetésünk tár-
gyává kell tenni azokat az apákat, akik focizni 
tanítanak, esti mesét olvasnak, megtalálják az 
elveszett tornazokni párját, és elkergetik az 
éjszakai rémeket. Akik serkentik gyermekeik 
mentális ellenállóképességét, és előkészítik be-
lépésüket a társadalmi viszonyok bonyolult vi-
lágába. Akiket nem gyermekeikkel való gene-
tikai rokonságuk határoz meg, hanem az, hogy 
felkelnek és teszik a dolgukat – a nevelőapák, 
a nagyapák, nagybácsik és barátok.
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E beszélgetés kitágításával és újonnan 
szerzett tudásunk megosztásával abban erő-
sítjük meg az apákat, hogy még inkább ve-
gyék ki részüket a gyermeknevelésből, ami 
mindannyiunknak hasznára van. A jelen fiai, 
akik otthoni körülmények között egyenlőnek 
látják apjukat anyjukkal, ezt a szerepmodellt 
fogják követni, ha majd maguk is szülővé vál-
tak. Ez kulturális váltáshoz vezet; egy lépést 
jelent az egyenlőség felé a házimunkában, 
megosztást a karriernek gátat szabó gyermek-
nevelés terheiben, amelyek ma túlnyomórészt 
az anyák vállán nyugszanak, és a nemek közti 
bérszakadék csökkenését. Ezenkívül ma, amikor 
a serdülőkori mentális egészség válságával küz-
dünk, és új társadalmi szabályokon alapuló, digi-
tális, online életünk megszabta világban élünk, az 
apa különleges szerepe vitathatatlanul fontosabb, 
mint valaha, abban, hogy felkészítse gyermekét a 
családon kívüli szélesebb világba való belépés-
re – az érzelmi és viselkedésbeli formálásában, 
a társadalmi viselkedés és a nyelv szabályainak 
megtanításában és a mentális ellenálló képesség 
kialakításában a kockázatkezelés, a kihívásokkal 
való szembenézés és a kudarc leküzdése révén. 

A férfiak úgy fejlődtek, hogy apák legyenek, 
és hogy egyenrangú, de lényegében különböző 
szülőtárssá váljanak. Azáltal, hogy nem ismer-
jük el, kik ők vagy hogy nem támogatjuk tevé-
kenységüket, sok jótól fosztjuk meg magunkat. 
A férfiak közel 80 százaléka arra vágyik, hogy 
apa legyen. Azt gondolom, eljött az idő, hogy 
tényleg erőfeszítéseket tegyünk és megtudjuk, 
kik is ők valójában.

(Aeon Magazine)

Jason Burke

A hírhedt Brit Kelet-Indiai Társaság fénykora

William Dalrymple: The Anarchy: The 
Relentless Rise of the East India Company 
(Az anarchia: A Kelet-Indiai Társaság könyör-
telen felemelkedése, Bloomsbury Publishing, 
2019, 576 oldal) című könyvének recenziója)

William Dalrymple kérlelhetetlen pontosság-
gal és írói bravúrral meséli el, hogyan zsákmá-
nyolta ki Indiát a Brit Kelet-Indiai Társaság

1608. augusztus 28-án egy nyers modorú brit 
tengerész, William Hawkins kapitány az indiai 
szubkontinens nyugati partjának egyik kikö-
tővárosában, Szúratban ért partot flottájával. 
Indiának az idő tájt körülbelül 150 millió lako-
sa volt, ami a föld akkori népességének nagy-
jából egyötödét tette ki. A Mogul Birodalom, 
mint a térség egyik szuperhatalma, India jelen-
tős hányadát uralta, Delhit és Észak-India nagy 
részét beleértve. Hawkins megérkezésekor e 
lenyűgöző birodalom négymillió főt számláló 
hadsereggel rendelkezett. A császár zavarba 
ejtő könnyedséggel söpörte a Gangeszbe a 
portugálokat, amikor azok az ő sérelmére, en-
gedély nélkül építettek erődítményeket keres-
kedelmi állomásaik köré a folyó torkolatánál. A 
mogul nagyvárosokban kereskedők, művészek, 
költők, arisztokraták és egyházi méltóságok 
sokasága élt, akik nagyban hozzájárultak a 
birodalmi kincstár körülbelül évi 100 millió 
fontnyi bevételéhez (ami ma hozzávetőlegesen 
tízmilliárd fontnak felelne meg).

India a világ egyik legnagyobb ipari köz-
pontja volt, és elsősorban a textilgyártásban járt 
élen. Ahogyan William Dalrymple már könyve 
elején megjegyzi, az angol pyjamas (pizsama), 
chintz (virágmintás kalikó szövet), calico (ka-
likó, pamutvászon), taffeta (tafota, taft), shawl 
(stóla) és dungarees (kezeslábas) szavak mind 
indiai eredetűek. Csakúgy, mint a loot (kizsák-
mányol) ige, amely egész pontosan kifejezi azt, 
amit aztán a britek tettek Indiával az elkövet-
kezendő néhány száz évben. Ugyanis Hawkins 
partraszállása után fél évvel a mogul császár 
már nagyon hatékony hűbéresnek bizonyult, 
de nem a Brit Korona számára, hanem egy 
Kelet-Indiai Társaság (East India Company, 
EIC) nevezetű, profitorientált magáncég szá-
mára. A szerző választékos, kiegyensúlyozott, 
érzékeny és pontos stílusban számol be róla, 
hogyan is történt ez. Dalrymple gazdag nyel-
vezetű útikönyvekkel alapozta meg hírnevét, 
mielőtt Dél-Ázsia brit elnyomással összefüg-
gő, 18–19. századi történelméről kezdett írni. 


