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„– Vigyázz, fiam, hová lépsz, könnyen le-
eshetsz! – mondta egy apa hátranézve fi-
ának. 

– Vigyázz te, apa, légy szíves, mert én 
csak a te nyomdokaidba lépek!”

Ezzel a párbeszéddel indul az – Bedő 
Imre-féle Férfiak Klubjához tartozó – Apa–
Fia Kör felhívása. „Gyermekeinknek las-
san mi vagyunk az egyetlen férfimin-
ta (...), az iskolában nagyon kevés férfi 
nevelővel találkoznak. Körülöttünk és 
a médiában inkább olyan pasipéldák 
sokkolnak, hogy jobb lenne, ha eltakar-
nánk gyermekeink szemét – írják. – Az 
Apa–Fia Körökben (…) mesteremberek 
és hasznos tudásukat átadó apák, nagy-
apák bevonásával együtt bütykölhetünk 
gyermekeinkkel, hogy felnőttként ko-
nyítsanak majd a sátorveréshez, a vil-
lanyszereléshez, a csöpögő csapbetét-
hez, a biciklijavításhoz, a tűzrakáshoz, 
a gombákhoz, a húspácoláshoz, érezzék 
meg a fémforgácsolás, a famegmunkálás 
illatát. (…) Magunkkal hozhatjuk az apa 
nélkül felnövő osztálytársakat is.”

MÁR BEKÖTI A BIZTONSÁGI 
ÖVET
Apa–fia túra Pilisszentivánon. Erdei ös-
vényeken gyalogolunk, hogy kitaka-
rítsuk az Aranyhegyi-patak forrását.  
A gyerekek minden bogárnál megállnak. 
Az indulás óta többen lemorzsolódtak: 
egy apuka például engedett a hároméves 
kisfiának, és visszamentek a faluba kör-
hintázni, egy másik család ebédre volt 
hivatalos. Én mindkét fiamat elhoztam, 
hogy egyikük se érezze magát kirekeszt-
ve. Az egyik ovis, a másik bölcsis, lassan 
haladunk, főleg miután a kisebbik boká-
ig belelép egy halastóba. Szerencsére fo-
tós kollégám, Szász Marcell – háromgye-
rekes apuka – segít őt cipelni.

A túra szervezője, Lokár Attila tizen-
két éves fiával, Márkkal jött, féléves kis-
fia otthon maradt. Erőt sugároz, hangja 
mély. Hisz abban, hogy egy férfi az apa-
ságtól válik igazán férfivá, érettebbé. Ő, 
mióta gyermeke született, nyugodtabb, 
felelősségteljesebb (például már bekö-
ti a biztonsági övet), igyekszik úgy élni 

az életét, hogy megfelelő példával járjon 
elöl.

– Saját vallásom van, a lényege az, 
hogy nem ártok senkinek, és segítek, 
ahol tudok – mondja az Aranyhegyi-pa-
tak (kiszáradt) forrásánál, miközben a 
gyerekek a fák között futkároznak. – És 
nagyon jólesett, hogy amikor egy idős 
hölgy elejtette a szatyrát, Márk egyből 
pattant, és segített. 

Szerinte a mai apák leggyakoribb hi-
bája, hogy rossz példával járnak elöl – 
káromkodnak, isznak, csúnyán visel-
kednek –, illetve hogy nem foglalkoznak 
a gyerekükkel. 

– Édesapám mérnök volt, matematikát 
is tanított. De ha leült a tévé elé, hiába 
fordultam hozzá, hogy nem értem a ma-
tekot, annyit mondott: „Tanuld meg, és 
akkor tudni fogod!” Nyilván a többi apa 
is rengeteget dolgozik, nincs ideje, ener-
giája, hangulata ahhoz, hogy türelmes le-
gyen a gyerekkel. Pedig fontos, hogy mi-
nél szebbé tegyük az életét, akkor válik 
egészséges lelkületű felnőtté.

Azért ő is kiabál a fiával, egyszer meg 
is ütötte. 

– Márk behisztizett, és szemtelenke-
dett, hogy takarodjak ki a szobából. Ak-
kor csattant el. Aztán befektettem az 
ágyba, és ráterítettem a takarót. Pissze-
nés nélkül elaludt. Másnap azt mondta: 
„Jó erős vagy.” Azóta elég, ha erélyesen 
rászólok – mondja. – Nekem jobban fájt, 
mint neki. De segített, amikor egy pszi-
chológustól azt hallottam, hogy meg kell 
adnunk a kereteket a gyereknek, ha po-
fonnal, akkor pofonnal…

KÖNNYEBBEN MEGNYÍLNAK
És vajon mit szólnak a feleségek, hogy ki-
maradnak az Apa–Fia Körből?

– Van bennük egy kis féltékenység, 
irigység, de azért örülnek is, kell nekünk 
a fiús program. Ilyenkor másképp vi-
szonyulunk a gyerekekhez, egymáshoz, 
nincs ellenőrzés, könnyebben megnyí-
lunk – folytatja Attila, én meg két gyerek-
kel az ölemben hallgatom.

Terveznek majd Apa–Lánya Kört is, 

anyás találkozójuk viszont nem lesz, el-
végre a Férfiak Klubjáról van szó. Meg a 
nőkben amúgy is alapból él az anyai ösz-
tön – teszi hozzá.

Később megkérdezem Márktól, szerin-
te az apukájában mi a legjobb.

– Erős, kedves, jólelkű, tudja, mi jó ne-
kem, és mi nem. Vigyáz rám – sorolja 
a szemüveges fiú. – Meg szeret engem.  
Nagyon.

A HITELESSÉGEN MÚLIK
Miután összeszedtük a szemetet, vissza-
indulunk az ösvényen. Útközben egy há-
romgyerekes apa, Gergő mesél. 

– Mostanában többször látok olyat, 
hogy a fiú belekarol a lányba. Nekem ez 
annyira idegen, hogy borsódzik tőle a 
hátam. A férfi feladata, hogy a nő érzel-
mi változékonysága mellett stabil, biztos 
pont legyen, amire aligha képes, ha elsír-
ja magát a naplementétől. 

Gergő tizenhat éves volt, amikor édes-
apja meghalt, édesanyjával és két húgá-
val maradt. 

– Férfivá kellett érnem. Addig szét-
szórt, céltalan életet éltem, de akkor bi-
zony helyt kellett állnom, nem enged-
hettem meg magamnak az önsajnálatot, 
számítottak rám. 

Utólag ezt amolyan beavatásnak tekin-
ti, amely erősebbé tette. A másik hason-
ló élménye, amikor Indiába utazott, és 
többször került izgalmas helyzetbe.

– Huszonnégy órát vonatoztam olyan 
emberek között, akik azt figyelték, mikor 
lophatják el a bakancsomat. Patkányok 
közt aludtam, leprások mellett mentem 
el. Ki akartak rabolni. Ez kiélesíti az el-
mét és a férfierőt.

Miközben beszélgetünk, fia, Beni felis-
mer a bokrok között egy gyógynövényt. 
Gergő ügyel arra, hogy minél több tudást 
átadjon neki.

– Annak idején apukám folyton ma-
gyarázott, miközben szerelt. Áramkö-
röket csináltunk, villanyt, mosógépet 
szereltünk. Néha nagyon idegesített – 
folytatja. – De mindenre emlékszem, 
amit tanított. 

Felmerül az is, hogyan kezeli majd, ha  
a fiának tíz év múlva a karateedzője 
lesz a példaképe, és minden, amit Gergő 
mond, bosszantani fogja.

– Lehet, hogy idősebb korában elbóklá-
szik majd, körbenéz, de utána visszaka-
nyarodik. A hitelességen múlik. 

(BAL)ESETTANULMÁNY
– Azt meséltem már, honnan jött az Apa–
Fia Kör ötlete? – kérdezi Lokár Attila a 
túra végén a pilisszentiváni parkolóban. 
– A Férfiak Klubjával a fiúkat egy autós 
napra vittük, ahol azt is megnézhették, 
hogyan kell kereket cserélni. És belegon-
doltam: ha nem kapunk defektet még tíz 
évig, a fiúk nem tanulják meg, mit kell 
ilyenkor csinálni. Akkor találtuk ki, hogy 
átadhatnánk a gyermekeinknek ezeket a 
hasznos ismereteket.

Elköszönünk, konvojban indulunk 
haza. Minket fotós kollégám visz kocsi-
val. Hosszú nap volt, a kisebbik fiú gyor-
san elalszik... Csatt! Solymár után ráz-
kódik egyet az autó! A bal első kerekünk 
– két kocsi között – átgurul a szembejö-
vő sávon! Meglazultak a csavarok. Mar-
ci megőrzi a lélekjelenlétét, három ke-
rékkel is biztonságosan húzódik félre, az 
alvó fiam fel se ébred. Mögöttünk Attilá-
ék is leállnak. Marci visszahozza a kere-
ket, megkeressük a csavarokat, előkerül 
az emelő és az elakadásjelző. A nagyob-
bik fiam kíváncsian figyeli a kerékcserét, 
én meg részletesen elmagyarázom neki, 
mit bütykölnek éppen a férfiak.

Pór Attila

Az apák útja

A kiveszőfélben lévő férfiértékek megőrzésén dolgozik egy maroknyi apa, akik nem-
csak azt tanítják meg fiaiknak, hogyan rakjanak tüzet, hogyan szereljenek csapbeté-
tet, abban is példát mutatnak, hogy az igazi férfi nem sírja el magát a naplementétől.

„Én csak a te
nyomdokaidba lépek”

Az igazi férfi 
még tud GPS 
nélkül térké-
pet olvasni

A gyerekek-
nek nagyon 
tetszett a 
gumikesztyű
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