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Nemi szerepek az ókori gyermeknevelésben

A	De	Gruyter	kiadó	által	2014-ben	indított,	évente	egy	alkalommal	
angol	nyelven	megjelenő	Open Theology	című	folyóiratban	megje-
lenő	tanulmányok	közös	pontja	a	vallás,	azonban	ezt	a	témát	külön-
böző	tudományterületek	felől	közelítik	meg	az	egyes	szerzők.	A	te-
ológiai	nézőpont	mellett	megismerhetjük	egy-egy	kérdés	történelmi,	
filozófiai,	szociológiai	vagy	akár	a	pszichológiai	aspektusait	is.	Az	
Open Theology	nem	csupán	a	tudomány	felé	nyitott,	hanem	minden	
egykori	és	ma	élő	vallási	irányzat	felé	is,	így	olvashatunk	benne	ta-
nulmányokat	a	görög	mitológiától	kezdve	a	kereszténységen	át	egé-
szen a hinduizmusig.

A	folyóirat	2020.	évi	számában	megjelent	egyik	tanulmány	szer-
zője	Giulia Pedrucci,	 aki	 alapvetően	ókori	 politeista	 vallásokat	 és	
azokhoz	 kapcsolódó	 szertartásokat	 vizsgál	 elsősorban	 régészeti	 és	
antropológiai	 szempontból.	Eredetileg	az	anyaistennők	kultuszával	
foglalkozott,	az	elmúlt	években	azonban	kutatási	spektrumát	kibővít-
ve	általánosságban	az	anyai	funkció	különböző	megjelenési	formáit.	
Több	írása	foglalkozik	a	gender-kutatás	ókori	vetületeivel,	amelyek-
ben	 a	 női	 és	 férfi	 szerepeket	 elválasztó	 határt	 alapos	 érveléssel	 és	
régészeti	bizonyítékokkal	igyekszik	árnyalni.

A	 folyóiratban	 olvasható	 tanulmány	 a	Kourotrophia and “Mo-
thering” Figures: Conceiving and Raising an Infant as a Collective 
Process in the Greek, Etruscan, and Roman Worlds. Some Religious 
Evidences in Narratives and Art címet	viseli,	amelyben	Pedrucci	a	
mitológia	és	a	régészet	felől	közelít	az	ókori	görög,	etruszk	és	római	
gyermeknevelés	témájához.

A kourotrophia	görög	eredetű	összetett	szó,	amely	a	trepho (nevelni) 
igéből	és	a	kouros	(fiatal	fiú)	főnévből	áll,	magyarra	„gyermekneve-
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lésnek”	fordíthatjuk.	Ezt	a	kifejezést	a	szerző	egyfelől	azokkal	az	iste-
nekkel	kapcsolatban	használja,	akik	segítséget	és	védelmet	nyújtanak	
a	gyermekeknek,	hogy	épségben	felnőhessenek.	A	mitológiai	történe-
tekből	ismeretes,	hogy	ilyen	szerepet	betölthettek	olyan	szűz	istennők	
is,	mint	Artemis	és	Pallas	Athéné,	sőt	akár	férfi	istenek	is,	mint	például	
Zeus.	Másfelől	a	kourotrophia	a	halandó,	hétköznapi	emberekkel	ösz-
szefüggésben	is	értelmezhető,	a	gyermeknevelés	ugyanis	nem	csupán	
az	édesanya	feladata	volt,	hanem	a	család,	rokonok	és	közeli	barátok,	
esetleg	a	szomszédság	is	kivette	belőle	a	részét,	vagyis	a	kourotrophia 
fogalma	nem	csak	a	biológiai	anyára	vonatkoztatható.

Ebből	 a	 gondolatmenetből	 kiindulva	 a	 szerző	 eljut	 a	 „mother”,	
azaz anya	szó	értelmezéséhez.	Sara	Ruddick	alapján	Pedrucci	három	
követelményt	támaszt	az	anya	fogalommal	szemben.	Az	első	a	meg-
őrzés,	ami	jelentheti	a	védelmet,	a	második	a	fejlődés,	tehát	a	táplálás	
és	gondoskodás,	a	harmadik	pedig	a	társadalmi	beilleszkedés,	ami	a	
nevelést	foglalja	magában.	Szinte	minden	gyerek	életében	van	olyan	
kulcsszereplő,	aki	ezeket	a	tevékenységeket	elvégzi,	viszont	ez	nem	
féltetlenül	 a	 biológiai	 anya,	 így	 a	 szerző	Ruddick	 gondolatmenete	
nyomán	a	„mother”	főnév	helyett	a	„to	mother”	igét	használja	elmé-
lete	alapjaként,	amit	magyarra	az	anyaként gondoskodni	kifejezéssel	
lehetne	fordítani.	Pedrucci	célja	feltérképezni	azokat	a	szereplőket	a	
gyermekek	életében,	akik	az	anyai	gondoskodás	bizonyos	funkcióit	
hosszabb-rövidebb	ideig	betöltötték.

Ehhez	először	is	tisztázni	kell,	hogy	melyek	azok	a	tevékenysé-
gek,	amelyeket	kizárólag	nők	tudtak	elvégezni.	A	halandó	emberek	
esetében	 ezek	 a	 funkciók	 a	 terhesség,	 szoptatás	 és	 szülés,	 viszont	
a	 mitológiában	 előfordulnak	 olyan	 példák,	 amikor	 a	 terhesség	 és	
szülés	férfi	istenhez	kapcsolódik,	sőt	állatok	is	elláthatnak	bizonyos	
anyai feladatokat.

A	szerző	a	szoptatás	kapcsán	rávilágít	arra,	hogy	ezt	a	tevékeny-
séget	 a	 biológiai	 anyán	 kívül	 sok	más	 személy	 is	 elvégezhette.	A	
tápszerek	 feltalálása	 előtt	 a	 csecsemőt	 valahogyan	 anyatejhez	 kel-
lett	juttatni,	amit	kizárólag	természetes	úton	kaphatott	meg.	Az	ókori	
Hellászban	és	Rómában	is	alkalmaztak	szoptatódajkákat,	de	Pedruc-
ci	feltételezi,	hogy	a	rokonok	vagy	közeli	ismerősök	is	segíthettek,	
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ha	erre	szükség	volt.	Felmerülhet	a	kérdés,	hogy	miért	nem	az	édes-
anya	szoptatta	a	gyermekét.	Erre	több	válasz	is	adható:	az	anya	nem	
rendelkezett	elég	anyatejjel,	vagy	valamilyen	tragédia	miatt	az	anya	
már	nem	élt,	ezért	valakinek	helyettesítenie	kellett	őt.

Igen	figyelemre	méltóak	azok	az	Itáliában	talált	fogadalmi	terra-
kotta	szobrocskák,	melyek	a	szoptatást	ábrázolják.	E	szobroknak	két	
olyan	tipológiai	csoportja	van,	amelyek	kizárólag	Latiumban	és	Et-
ruriában	fordultak	elő.	Az	egyik	típus	egy	férfit	és	mellette	egy	szop-
tató	nőt,	a	másik	pedig	két	egymás	mellett	lévő	szoptató	nőt	ábrázol.	
A	legtöbb	ilyen	jellegű	szobrocska	‒	apró	különbségeket	leszámítva	
‒	hasonló	ikonográfiával	rendelkezik.

A	feltárt	leletek	alapján	a	férfi	és	nő	közös	ábrázolása	főleg	Sat-
ricumban	volt	jellemző.	Az	innen	származó	szobrocskák	a	Kr.	e.	IV.	
és	III.	század	között	készülhettek.	Közös	jellemzőjük,	hogy	egymás	
mellett	 ül	 egy	 férfi	 és	 egy	 nő,	 valamint	 a	 nő	mindig	 a	 bal	 keblét	
nyújtja	az	ölében	lévő	csecsemőnek,	továbbá,	hogy	mindhárman	egy	
köpennyel	vannak	lefedve.

Nem	messze	Satricumtól,	az	ókori	Gabii	városában	szinte	ugyan-
ilyen	ábrázolásokkal	találkozunk,	ezek	egyike	feltehetően	a	Kr.	e.	II.	
század	elejéről	származik.	A	szobrocska	egy	férfit	és	egy	nőt	ábrázol,	
egymás	mellett	ülnek,	a	nő	ölében	lévő	csecsemő	pedig	jobb	kezét	az	
asszony	kebléhez	nyújtja.	A	férfi	a	bal	kezével	átkarolja	a	nőt	a	válla	
felett,	míg	a	jobb	kezében	egy	paterát	tart.	A	három	személyt	ugyan-
csak	egy	köpeny	borítja.	Egy	másik	terrakottán	a	különbség	csupán	
annyi,	hogy	szorosabban	ül	egymás	mellett	a	férfi	és	a	női	alak.	Egy	
harmadik,	Gabiiból	származó	ábrázolás	pedig	rendkívül	hasonlít	egy	
Veiiben	feltárt	terrakottára.	Az	ősi	etruszk	városból	három	ábrázolást	
mutat	be	a	szerző,	melyek	körülbelül	Kr.	e.	IV.	századból	származ-
hatnak.	Ezek	elsőre	a	Gabiiból	 származó	 terrakottákra	emlékeztet-
nek,	de	 felfedezhetőek	apró	különbségek.	Az	egyiken	a	két	 felnőtt	
alak	diadémot	visel,	továbbá	a	nő	nyakláncot,	míg	egy	másik	szob-
rocskán	a	két	felnőtt	külön-külön	köpennyel	van	betakarva.

Róma	városában	is	tártak	fel	az	előbbiekhez	nagyon	hasonló	fo-
gadalmi	szobrokat.	A	korábbiakhoz	képest	 itt	az	az	eltérés,	hogy	a	
csecsemőt	szinte	teljesen	szemből	ábrázolva	láthatjuk.
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Az	egyik	 legkülönlegesebb	szobrocska	a	Kr.	e.	 IV.	 század	vége	
és	a	 III.	 század	közötti	 időszakból,	az	észak-latiumi	Caere	városá-
ból	származik.	Itt	két	egymás	mellett	ülő	nőt	láthatunk,	akik	egy-egy	
csecsemőt	szoptatnak,	a	jobb	és	bal	oldalon	pedig	fiatal	gyermekek	
állnak.	A	nők	khitónt	és	himationt,	valamint	diadémot	és	nyakláncot	
viselnek.	Az	egyik	szélen	álló	gyermek	egy	kör	alakú	tárgyat	tart	a	
kezében,	a	másik	gyermek	kezében	lévő	tárgy	nem	azonosítható.	A	
szerző	nem	ismer	más	olyan	példát,	ahol	csecsemőket	szoptató	nők	
és gyermekek egy fogadalmi terrakottán lennének. 

A	csoportos	ábrázolásból	arra	 lehet	következtetni,	hogy	a	szop-
tatás	a	 társadalom	és	az	 istenek	előtt	egyaránt	nyíltan	felvállalható	
tevékenység	volt.	Pedrucci	 szerint	a	 fogadalmi	szobrokon	ábrázolt	
nők	nem	feltétlenül	az	édesanyák	lehettek,	hanem	akár	a	nagyszülők,	
nagynénik,	 idősebb	testvérek	vagy	szoptatódajkák	is,	hiszen	mind-
egyikőjüknek	szüksége	volt	az	istenek	segítségére.	A	férfiak	jelenléte	
pedig	arra	utal,	hogy	az	apák	is	tevékenyen	részt	vettek	a	gyermek	
nevelésében.	Valószínűleg	a	társadalom	módosabb	tagjai	rendelkez-
tek	 ilyen	 tárgyakkal.	A	 feltárt	 szobrocskák	viszonylag	nagy	 száma	
és	az	a	tény,	hogy	ez	a	tevékenység	isteni	támogatást	igényelt,	jelzi	
számunkra a téma fontosságát.

A	szerző	elemzi	a	 régészeti	 leleteket	biológiai	 szempontból,	 társa-
dalmi	státusz	és	kulturális	nézőpont	szerint,	származási	hely	alapján,	a	
szobrocskák	nyilvános	vagy	privát	felhasználását,	valamint	az	ide	kap-
csolódó	isteneket	és	rituálékat.	Utóbbi	téma	kapcsán	megállapítja,	hogy	
Latiumban	leginkább	Mater	Matuta,	Fortuna	és	Juno	istennő	kapcsol-
ható	a	kourotrophiához.	A	Forum	Boarium	közelében	feltárt	leletek	arra	
engednek	következtetni,	hogy	a	kourotrophia	a	születéstől	a	felnőttkorig	
tartó	életszakaszt	jelent.	Érdekesség,	hogy	itt	Mater	Matuta	és	Fortuna	
mellett	egy	férfi	istenség,	Mars	is	megjelenik.	Mater	Matuta	védelmezi	
az	anyát	és	a	csecsemőt,	aztán	a	fiatal	gyermek	Fortuna	oltalma	alá	ke-
rül.	Mars	pedig	a	legveszélyeztetettebb	életszakaszokban	van	jelen,	mint	
például	a	születés	utáni	első	napok,	vagy	a	felnőtté	és	katonává	válás.	
Etruriában	Artemis	és	Minerva	szerepe	jelentős.

A	szerző	kitér	néhány	olyan	különleges	mitológiai	 történetre	 is,	
ahol	tipikus	női	szerepeket	férfi	tölt	be,	így	Pallas	Athéné	és	Diony-
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sos	szokatlan	születésére,	akiket	atyjuk,	Zeus	hozott	a	világra.	A	bá-
bák	 segítségével	 gyermekeit	 világra	 hozó	Zeust	 többféleképpen	 is	
ábrázolták.	A	testhelyzetek	valóban	egy	szülésre	emlékeztetnek,	sőt	
egy	etruszk	tükrön	még	a	főisten	háta	mögül	egy	bába	is	Zeus	hasát	
nyomja,	hogy	ezzel	segítse	a	szülést.	Bár	érdekes,	hogy	ez	a	tükör	
Pallas	Athéné	világra	jövetelét	ábrázolja,	aki	köztudomásúlag	Zeus	
fejéből	pattant	ki.

Giulia	Pedrucci	mitológiai	példák	és	régészeti	leletek	felhaszná-
lásával	mutatja	be,	hogy	a	gyermekek	nevelésében,	de	még	a	világra	
jövetelük	körülményeiben	is	sokkal	árnyaltabbak	voltak	a	nemi	sze-
repek,	mint	ahogyan	azt	elsőre	gondolnánk.	Bár	azt	illetően	lehetne	
vitázni,	hogy	a	mitológia	történetei	alkalmasak-e	arra,	hogy	párhu-
zamba	állítsuk	őket	a	valós	élet	eseményeivel	egy	ilyen	vizsgálat	so-
rán,	vagy	helyesebb	volna	rögtön	az	elején	leszögezni,	hogy	segítsé-
gükkel	pusztán	az	adott	kor	mentalitásáról	alkothatunk	valamiféle,	
részleges	 képet.	Azt	 a	 megállapítást	 azonban,	 miszerint	 a	 fentebb	
bemutatott	vótív	szobrocskák	alapján	arra	lehet	következtetni,	hogy	
az	ókori	mediterráneum	társadalmaiban	a	férfiak	lényeges	szerepet	
játszottak	a	gyermeknevelésben,	kétségkívül	elfogadhatjuk.	(Miként	
a	szerző	megjegyzi,	akár	még	a	megfelelő	szoptatódajka	kiválasztá-
sába	 is	beleszóltak.)	A	gyermekek	nevelésében	és	képességeik	fej-
lesztésében	nemcsak	a	szülők,	hanem	a	dajkák,	rokonok,	tanítók	is	
részt	vettek.	A	Latiumban	és	Etruriában	feltárt	közel	azonos	ikonog-
ráfiával	 rendelkező	 fogadalmi	 terrakották	mind	 arra	 utalnak,	 hogy	
kiemelt	figyelmet	szenteltek	a	csecsemők	gondozásának.	
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