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mekre helyezte a fókuszt. A párok többsége 
ugyanis a jó házasságot a szerelmes érzé-
sekkel társította, tehát a szeretve lenni ér-
zését kell visszacsempészni a megromlott 
kapcsolatokba. Sokan meg sem tudták fo-
galmazni, mit tehetne a párjuk, amitől is-
mét jól éreznék magukat a kapcsolatban. 
Vagy, ha igen, a párjuk nem volt rá hajlan-
dó. A „szeretve lenni” érzés a kapcsolatok 
lakmuszpapírja. Ha nem is lángol a szen-
vedély a felek között, de még sikerül előbá-
nyászni az egymás iránti egykori lelkese-
dés morzsáit, akkor a házasság a jó eséllyel 
megmenthető.

A mai párterapeuták feladata tehát, 
hogy afféle szinkrontolmácsként lefordít-
sák a két fél igényeit. Nők és férfiak ugyan-
is hihetetlen energiákat mozgósítanak, 
hogy azokat az igényeket kielégítsék, ame-
lyeket ők maguk fontosnak tartanak, mi-
közben párjuk valós igényei sokszor kielé-
gítetlenek maradnak. A párterapeutáknak 
szemet szúrt, hogy a férfiak éppen ellenke-
ző sorrendben állították össze a listájukat, 
mint a nők. Nyilván sokféle preferenciája 
lehet egy adott személynek, de a nagy szá-
mok azt mutatták, hogy a két nem éppen 
ellenkező irányba indul el, miközben meg 
van győződve róla, hogy a másik felé halad.

ÁDÁM, HOL VAGY? 
A mai szingli blogírók talán nem is sejtik, 
hogy a Nők Lapjában már húsz éve is arról 
cikkeztünk: „Hová tűntek a férfiak?" Már-
mint a szeretni képes és hajlandó férfiak.  
A szerelmet az utóbbi évtizedekben ugyan-
is már kevés férfi vállalja. 

A mai, pornón nevelkedett nemzedék 
már nem tudja, hogy az igazán forró szex-
jelenetekben az is benne van, hogy a süly-
lyedő Titanic örvényében az utolsó fadesz-
kát átengedem a nőnek, akit alig pár napja 
ismerek. (Bár húsz évvel később Kate Wins-
let igazat adott azoknak a rajongóknak, 

akik úgy gondolták, ha karaktere, Rose ön-
zetlenebb, mindketten elfértek volna azon 
a deszkán!)

A szerelemben mindig ott a tét, hogy 
megsebezhetnek, mert mérlegelés 

nélkül odaadom magamat. Nem-
csak a testrészeimet, az egész 

lényemet. A legtöbb mai fér-
fi biztonsági játékos. Ezért 
a vágyuk sajnos nem elég 
emésztő. Mi nők érezzük ezt. 

Catherine Blanc szeuxál- 
pszichológus, A szexualitás-
ról egyszerűen című bestsel-

ler szerzője viszont arról  
ír, a férfiak úgy érzik, 

rosszul járnak, ha „ki- 
szabadítják magukból  

A férfi figyelmes, a férfi 
veszélyes. A férfi alfa, de 

nem csalfa. A 21. századi 
férfi sokoldalú. Lezser, nem 
görcsöl, de komoly támasz. 

Gondolom, értik, van tartása, és 
kellőképpen rugalmas!  

Lehessen rá felnézni, de ne 
akarjon lenézni. A 21. századi 

férfi – egy standardizált 
társadalom standardizált 

vívmánya – éppen olyan, mint 
a statisztikai átlag. Lehet rá 

hivatkozni. Csak találkozni nem 
lehet vele a valóságban.

HOVÁ TŰNT
Márai Sándor írta 1927-ben: „Amerikában 
lassan elérkezik az ideje egy férfifeminiz-
musnak, egy küzdelemnek, amiben a férfi 
az egyenjogúságáért, férfijogainak elisme-
réséért harcol, nincsen semmi komikus 
benne, mert a nő a pénz mellett ma az 
egyetlen aktív hatalom a vízen túl, s a férfi 
kiszolgáltatottsága e két hatalomnak meg-
halad minden európai elképzelést…”

Vannak, akik szerint azóta már az óceán 
innenső oldalán is föltétel nélkül győztek 
a nők abban a küzdelemben, amit agyon-
használt szóval nemek harcának nevez-
nek. Vae victis, jaj a legyőzöttnek! Mi nők, 
dagadt szatyrainkat (a Kétéves párnás kis 
kezét, a laptoptáskát) szorongatva, napi 
nyolcórás munka és mintegy nyolcvan- 
kilencven év részmunkaidős aggodalmas-
kodás mellett persze nem feltétlenül érez-
zük át fényes győzelmünk mámorát. 

De ha rászánunk egy lélegzetnyi időt, 
lerakjuk a cekkereket (a Kétévest, a lapto-
pot), valószínűleg észre fogjuk venni, hogy 
van még mellettünk valaki, aki legalább 
akkora hévvel sajnálja magát, és maka-
csul hiszi, hogy túl sokféle elvárásnak kell 
megfelelnie. 

Kinyissák az ajtót, vagy az túl nyálas 
és szexista? Fizessenek a randin? Csábít-

sanak, vagy az nyomulásnak hat? Sokfé-
le kutatás készült a nők megváltozott tár-
sadalmi szerepeiről, lényegesen kevesebb 
a férfiakéról. Pedig a férfiak szerepei – ha 
különböző mértékben is – szintén megvál-
toztak az elmúlt évek során. Sokan mind-
ezt új lehetőségként üdvözölik, hisz szaba-
dabban mozoghatnak az eddig elsősorban 
nőknek fenntartott területeken, és egyéb-
ként is úgy gondolják, hogy olyan aszim-
metrikus volt évszázadokon át férfi és nő 
viszonya, hogy a férfiak jogfosztása való-
jában az előjogaik megnyirbálása. Szük-
ségszerű és természetes folyamat annak 
érdekében, hogy a két nem között kiala-
kuljon egy újfajta egyensúly. 

Mások a hagyományos családi és férfi-
as értékek miatt aggódnak. Attól tartanak, 
hogy a hamisan értelmezett egyenlőség a 
férfi- és női szerepek összemosását jelenti, 
hisz hogyan is lehetnénk egyformák anél-
kül, hogy az a két nem közötti vágy – a fér-
fidominancia és a női odaadás – rovására 
menne azon az ösztönös szinten, ahol ért-
hetetlen, ősi törvények uralkodnak?

Ami biztos – mert érzékelhető –, hogy 
az új összhang keresését kölcsönös bűntu-
datkeltés és neheztelés kíséri, amely ton-
nás súlyként nehezedik a kapcsolatainkra. 

SZERETVE LENNI
Az erős gazdasági szövetség, a társadalmi 
elvárások lazulásával mi tarthat egymás 
mellett férfit és nőt? Az életre szóló szere-
lem? A közös célok – család, gyerekek – jó 
válasz, de a gyakorlat mást mutat: a házas-
ságok közel fele felbomlik a gyerekek szá-
mától függetlenül.

Az erkölcsi, spirituális – vallási – meg-
győződés már erősebb kötőanyagnak bi-
zonyul, feltéve hogy valódi, mélyen megélt 
meggyőződést takar, hiszen a felbomlott 
házasságok jelentős hányada is valamilyen 
egyházi szertartás keretében köttetett. 

Amióta a két világháború idején töme-
gesen munkába álltak a nők, és anyagilag 
már nincsenek olyannyira a férfiakra utal-
va, egész tudományág szerveződött a há-
zassági válságok köré.

Miben áll a férfiszerep, és mi tartja ösz-
sze a családot, ha kiiktatjuk az egyik leg-
fontosabb pillérét, a gazdasági szükségsze-
rűséget? A statisztikák szerint a házassági 
terápiára jelentkező párok többsége végül 
mégis elválik. A párterápia sokáig a legki-
sebb eredményességi rátát mutatta vala-
mennyi terápiás eljárás között. Az utóbbi 
években új irányt vett, a problémák helyett 
a két ember között még felfedezhető érzel-

N. L: Apaként, pszichológusként,  
az Y generáció tagjaként, hogy tapasz-
talja: komplexebb ma a férfiszerepkör, 
mint egy nemzedékkel korábban? 
SZÉL DÁVID: Két kutatást tartok fon-
tosnak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 
Az egyik egy 2002-es nemzetközi, rep-
rezentatív felmérés Magyarországon 
elvégzett része, amelyben a válaszolók 
túlnyomó többsége egyetértett az olyan 
állításokkal, mint hogy „az apa feladata 
a kenyérkeresés, az anyáé a gyerekne-
velés”, „a család élete megsínyli, ha az 
anya a gyerek hatéves kora előtt megy 
vissza teljes állásban dolgozni”. Készült 
azonban egy másik felmérés is, amely a  
2000 és 2009 közötti attitűdöket vizsgál-
ta, ezt a kutatást 2011-ben publikálták. Itt 
hasonló kérdéseket tettek fel, s határo-
zott elmozdulást lehetett mindkét nem 
részéről megfigyelni. A nők is ki akartak 
lépni otthonról, és a férfiak is szerettek 
volna többet otthon lenni. Egyéni szin-
ten tehát megfigyelhető egyfajta elmoz-
dulás, erre azonban a társadalom még 
nem reagált. Még mindig sokat dolgoz-
nak a férfiak, illetve nehezen mondanak 
le a jól megszokott magánéletükről, még 
mindig sokan mondják, hogy nem sze-
retnek pelenkázni, de egyre nagyobb a 
belső és külső igény az otthoni szerep-
vállalásokkal kapcsolatban is, noha sem 
a gazdaság, sem a társadalom nem tud 
ezzel mit kezdeni.
N. L: Mégis, minek köszönhető, hogy 
bizonyos férfiak „anyalelkűek”, míg 
mások beérik a pénzkereső, besegítő 
szerepkörrel?
SZ. D.: Sokfélék vagyunk, az anyalelkű-
séggel nem tudok mit kezdeni, az érzé-
kenységgel már inkább, hiszen vannak 
nem sztereotipikus anyák/nők is. Van-
nak érzékeny és kevésbé érzékeny em-
berek, én az előbbi vagyok, de emögött 
megint csak nagyon fontos a társadalmi 
kontextussal foglalkozni, hogy mennyire 
„szabad” a férfiaknak érzelmeket mu-
tatni. A fájdalom katonadolog, ne itas-

suk az egereket, az első pillanattól, de 
legkésőbb az óvodában mindenképp 
beindul a nemi szocializáció. Mi va-
gyunk a védelmező, erős, stabil férfiak, 
mi nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy kimutassuk az érzelmeinket. Sze-
rintem egy rendszer, legyen szó családi 
vagy ország szintű rendszerről, akkor 
működik jól, ha az emberek benne sza-
badon dönthetnek arról, hogy milyen 
szerepeket töltenek be, hogyan visel-
kednek. Szerencsés család vagyunk, 
mert viszonylag függetlenek vagyunk a 
rendszer kiszámíthatatlanságaitól, ezért 
szabad és kimunkált döntéseket tudunk 
hozni. De sajnos csak egy szűk, tudatos 
és magabiztos réteg engedheti meg 
magának, hogy a mindenkori berendez-
kedéstől függetlenül, önállóan döntsön.  
A többség óhatatlanul hordozza magá-
ban a rendszer szabályait, normáit.
N. L.: Mivel segítheti a nő az összezava-
rodott férfit?
SZ. D: Nem tudom, hogy a férfiak va-
lóban össze vannak-e zavarodva, de 
ha össze is vannak, biztos, hogy nem 
jobban, mint a nők. Az egyetlen 
hely, ahonnan a férfiak tény-
leg kiszorulnak, az a család, 
a családot ellátó szociális 
és egészségügyi, oktatási 
rendszer. A gyerekorvosok, 
pedagógusok, játszótéri em-
berek alig vesznek tudomást 
az apákról. Mi, ha tevé-
kenyen részt is veszünk, 
akkor is csak anyapótlé-
kok vagyunk a többség 
szemében. Ebben lehetne 
minket segíteni, hogy ne 
anyák, hanem apák le-
hessünk. Törődő apák. 
És ebben nagyfokú 
bizalmat szeretnénk 
kérni. 

Szél Dávid pszichológus, az Apa-
para című blog és könyv szerzője

NE ANYÁK, HANEM 

APÁK LEHESSÜNK!

A TEREMTÉS KORONÁJA?
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a vadállatot”. Amit évszázadokon át  
a férficsábítás magától értetődő eszközei-
nek tekintettünk, az ma félreérthető, és a 
dominancia iránti igénynek tűnhet. Blanc 
szerint a nők anyáskodva lesajnálják a fér-
fiasságukat vesztett férfiakat, miközben 
lelkük mélyén továbbra is védelmezőre 
vágynak.

Robert Moore irodalomtörténész, mítosz-
kutató, a pszichoanalízis professzora sze-
rint akármelyik korszakot nézzük, a férfiak 
esetében mindig ugyanaz a négy arche-
típus jön elő. A férfilélek a Király, a Harcos,  
a Pap és a Szerelmes karakterjegyeit hor-
dozza magában –  azok pozitív és negatív 
aspektusait, más és más arányban. A ki-
egyensúlyozott, izgalmas férfiban mind a 
négy archetípust fel lehet fedezni. Ha vala-
kinek az életproblémái a lelkében szunnya-
dó, nem eléggé aktív archetípussal függnek 
össze, akkor a pszichoterápián azt a taná-
csot fogja kapni, hogy erősítse a gyönge ol-
dalait. Különböző életszakaszaiban más és 
más archetípusra lesz ehhez szüksége.

Ha mindenáron értelmezni akarnánk, 
mit is jelent a férfiasság, leginkább úgy de-
finiálhatnánk, hogy egy életen át tartó fej-
lődést. Egy érett férfi mellett érzi először az 
ember lánya, hogy az élet élhető. Rendben 
van.

VIGYÁZAT, TÖRÉKENY!
A filozófusok egészen a 19. századig a férfi 
dominanciáját hirdették. 

„A férfi a nőtől csupán egyet kíván, a nő 
ezzel szemben a férfitól mindent. Kitalálták 
tehát, hogy a nő azt az egyet csupán akkor 
adja meg, ha cserébe a férfitól mindent le-
köthet magának. Ezt a ravasz módszert ne-
vezik házasságnak”– írja Schopenhauer, aki 
szerint, ha a férfi kizárólag értelmi alapon 
fontolná meg a házasságot, és nem befolyá-
solnák az érzelmei, akkor nemhogy nem 
házasodna, de a megtermékenyítés után 
rögtön le is lépne. Ezért olyan fontos a nő-
nek szépsége ápolása. És azért érik hama-
rabb, mert szűkre mért az értelmi képessé-
ge. „Ami tartalmas – írja Schopenhauer –, 
az hosszabb időt igényel.”

A férfiasság egészen a polgárosodásig jel-
lemzően három szerepkörben jelent meg:  
a harcos, aki a közösséget védelmezi a kül-
ső ellenséggel szemben; a pap – aki a szel-
lemi értékek közvetítője; és a gazdálkodó, 
aki az anyaghoz, a termeléshez kötődik. Az 
ipari forradalom után azonban ez a férfikép 
árnyaltabb lett, megjelent az új férfitípus, a 
19. századi metroszexuális: a dendi. A den-
dizmus eleinte külsőségekben öltött testet, 
aztán szép csöndben életfilozófiává vált.  
A dendi arisztokratikus felsőbbséggel zár-
kózott el a „tömegembertől”, a kifinomult-

ság, a választékosság, a dekadenciába hajló 
esztétizmus jegyeit vitte a férfiképbe. (Hugh 
Grant erre a karakterre alapozta egész kar-
rierjét.) Azóta az alfahímség nyomokban 
mindig egy kis dendizmust is tartalmaz.

Mindmáig nem sikerült azonban meg-
egyezni abban, mi számít az új kétkeresős, 
alkalmazotti világban klasszikus férfiér-
téknek. A fiúk sérülékenyebbek csecsemő-
ként, a gyerekpszichológusok rendelőiben 
is gyakrabban találkozni velük. (A kislá-
nyok viszont – akikkel „nincs semmi baj” az 

iskolában – gyakrabban kerülnek pszicho-
szomatikus betegségekkel szakemberhez.) 

A koedukált nevelésnek köszönhetően,  
a legtöbb nő ma már a saját korosztályá-
ból választ társat, és kesereg a felnőni, el-
köteleződni képtelen férfiak miatt. Pedig 
valószínűleg sok-sok év tapasztalata, ki-
munkált bölcsessége kell ahhoz, amíg egy 
férfi eljut Don Herold író aranyigazságához:  
„A nők vigaszt nyújtanak, amire nélkülük soha 
nem lenne szükségünk.” 

Vass Virág

dött ki, mint korábban. Mi a nemek versengése és az egymásra 
mutogatás helyett minden erőnkkel új összefogást sürgetünk, 
gyermekeink érdekében. A nők képesek érzelmileg feltöltődni, 
ha elmennek mondjuk egy előadásra, a férfiak nem igazán. Mi 
a cselekvéseken, a tetteink által létrehozott eredményeken ke-
resztül definiáljuk magunkat, azokon keresztül tudunk fejlődni.  
A mai kor legnagyobb problémája, hogy mindenki túlpihenteti 
magát, és közben elvész. Elhiszem, hogy pszichés roncsként ér-
nek haza az emberek a munkahelyükről, és lerogynak tévét néz-
ni, mert attól úgy érzik, pihennek, de lehet, hogy ha kimenne, és 
nem várna a karbantartóra, hanem megigazítaná a társasházi 
ereszcsatornát, az energiamérlege pozitívabb lenne. 
N.L: A férfiértékekről szóló kutatásában volt-e látványos elté-
rés a férfi-, illetve női válaszok között?
B. I.: A magazinok azt hirdetik, hogy ebben az új világban már 
másfajta értékekre van szükség, de a nekünk válaszoló mint-
egy nyolcezer nő ezt nem igazolta vissza. Ők a férfinak azt a 
fajta attitűdjét hiányolták, ami miatt érdemes hozzá csatlakozni:  
a szavahihetőséget, a magabiztosságot, a kitartást és a megbíz-
hatóságot. A válaszokból az is kiderült, hogy legalább háromfé-
le férfinak kellene egybeintegrálódnia, hogy az optimális férfit 
megtestesítse. Ez mindig így volt, mindig így lesz, ezt nekünk, 
férfiaknak belső mosollyal kell tűrnünk. A nőknek pedig abban 
kellene elnézőbbnek lenniük, hogy ha valakinek valamilyen 
tulajdonság az előnye, akkor nagy valószínűséggel ugyanaz 
lesz a hátránya is. Ha határozott, akkor nem simulékony. Nem 
azzal kellene foglalkoznia a pároknak, hogy elég jó társ-e ne-
kem a másik, hanem azzal, hogy elég jó társa vagyok-e én neki! 
Fontos, hogy férfi és nő összefogjon, mert ha a nő is nyolc órát 
dolgozik, és otthon sincs ideje, az az egész család életét tönk-
re teszi. Ha abból indulunk ki, hogy azért dolgozunk a munka-
helyen, hogy az ott keresett pénzzel otthon adjunk értelmet az 
életünknek, akkor a valódi feladataink munka után kezdődnek! 
A házimunkából, gyereknevelésből a férjnek is ki kell vennie a 
részét, hisz az otthoni feladatok tornyosulnak, és azt valakinek 
el kell végezni. A mi új szövetségünknek arról kell szólnia, hogy 
nem saját 24 óránk van, hanem a társunkkal közös 48 órát kell 
beosztanunk, és apró hangsúlyeltolódásokkal mindannyian tar-
talmas perceket, értelmes órákat, összességében egy terméke-
nyebb, boldogabb életet nyerhetünk.

N. L.: Egy közgazdász végzettségű 
ember miért érzi szükségét, hogy 
klubot alapítson a férfias értékek 
védelmében? 
BEDŐ IMRE: A kettő nem is áll olyan 
távol egymástól. Azok a gyökerek, 
amelyekkel a Férfiak Klubja foglal-
kozik, nemcsak az együttműködésről 
szólnak, hanem közgazdasági értelemben az emberek motiváci-
óiról is. Hogy miért is érdemes erőfeszítést tenni. Ha reggel nincs 
miért fölkelni, mert végső soron nem hiszünk benne, vagy nem 
tudjuk, miért hajtsunk férfiként, akkor társadalmi szinten is nehéz 
motivációt találni. A gazdasági, társadalmi motiváció gyökerét 
otthon kell keresni.
N. L.: Nyolcezer férfit, valamint nőt faggattak a férfiértékekről, 
a felmérés szerint mennyire érzik jól magukat ma a férfiak?
B. I.: A férfiak nem tudnak életet adni, biológiai helyzetükből 
adódóan. A kérdés a mi esetünkben az, hogy minek a rendel-
kezésére bocsássuk magunkat, találunk-e olyan dolgot, amiért 
érdemes élnünk, halnunk. A férfi, ha nem egy nőt talál, családot, 
akkor talál valami hülyeséget, mondjuk, leugrál ejtőernyővel egy 
szikláról. Felvetődik a kérdés, hogy élhet-e a férfi nő és család 
nélkül, én úgy gondolom – erről egy egész könyvet írtam –, hogy 
férfivá éppen az teszi, hogy alá tud rendelődni az élete feladatá-
nak. Mi másért gyarapítanánk tudásunkat, tapasztalatunkat, mi-
ért lenne érdemes többet edzeni, többet kihozni magunkból, ha 
azzal nem kezdünk semmit? A szolgálatvállalás tesz férfivá. Ke-
vés ember lesz világmegváltó tudós, pap vagy művész, nekünk, 
átlagembereknek a család tud végső értelmet adni a létünknek. 
Sok öregemberrel beszélgettem, volt köztük olyan is, aki végig-
legénykedte az életét, és bizony megkeseredett, az értelmet-
lenség érzete uralkodott el rajta élete utolsó szakaszában. Egy 
nővel való közösség az, amiért érdemes fölkelni minden reggel, 
és a küzdelmeinket lefolytatni.
N. L.: Régebben ez másként volt, de ma egy férfi és női alkal-
mazott munkanapjai nagyon hasonlóan telnek az irodában.
B. I.: Az egyik legzavaróbb probléma a férfiak számára – és le-
het, hogy ez alól fel kellene őket szabadítani –, hogy többet dol-
goznak, mint száz éve, és mégsem tudják eltartani a családjukat. 
A kétkeresős modell – a családtól távol, pénzért való munka – 
kényszerré vált mindkét nem számára, így férfi és nő sorsközös-
sége a család szempontjából sokkal rosszabb szinten egyenlítő-
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