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Az apák régebben jobban megértették és elfogadták, hogy ők a felelősek a 

családjukért, gondolom, a családfenntartó szerepük miatt. (ők dolgoztak). 
Mára a szerepek felcserélődnek, összekeverednek, nemek és generációk 

között is, és ebben a helyzetben sok apa nem tud odajutni vagy ott maradni 
az Isten által neki rendelt helyen. Hajrá apák! Gondoskodjatok a 
családotokról, és ne csak fizikai téren, szeressétek a feleségeteket, neveljétek 

a gyerekeiteket, foglaljátok el a titeket megillető helyet! 
Kertészné Zsuzsa  

 

 
 

Az apák szerepéről a következőket gondolom: 
Amennyiben egy családban hiányzik a „hiteles földi apa kép” később a 
gyermekek nem vagy csak nagyon nehezen lesznek képesek rátalálni a 

Mennyei Atyára. Ha Ő hiányzik majd életükből, akkor állandóan keresni, 
tévelyegni fognak. Ezért nagyon nagy a felelősségünk nekünk családapáknak 

a családban. Továbbá a feladataink a szeretet továbbadása, a vezetés és a 
család papjának lenni.  

Kovács Szabolcs 
 
 
 

Kedves Apukám! 
Egy új élet világrajötténél az anya szerepe vitathatatlan. Ugyanakkor 

az apáé is. Nem csupán a családtervezéshez és a fogantatáshoz van szükség 
rátok, az is fontos, hogy közösen és örömmel várjátok megszületésünket. 
Fontos, hogy a nem mindig rózsaszínű köddel burkolt „másállapot” alatt is 

fogd anya kezét, biztasd és támogasd őt. 
Megszületésem után, valószínűleg te gondoskodsz a családfenntartás 

anyagi szükségleteiről. Dolgozol, pénzt keresel, biztosítod a megélhetésünk 
feltételeit – ugyanakkor ne felejtsd el, hogy anya munkaideje is maximálisan 
ki van használva, hiszen a háztartás és én 24 órás elfoglaltságot biztosítunk 

számára. Szükség van arra, hogy otthon legyél, hogy amikor otthon vagy, 
foglalkozz velem, kicsit vedd át anyától a rólam való gondoskodás és velem 
való foglalkozás édes terhét. 

Hamar eljön a nap, amikor anya újra munkába áll, hiszen egy család anyagi 
feltételeinek megteremtéséhez két ember fizetésére van szükség. Így anya, 

hirtelen, többműszakos munkarendben találja magát, hiszen munkahelye 
mellett továbbra is ott a háztartás – és ott vagyok én. 
Amikor óvodába kerülök, az óvónők, leggyakrabban, az anyukával 

találkoznak. Ugyanakkor kíváncsiak az apukára is. Nem gondolják, hogy 
minden egyes nap te viszel oviba és jössz értem, viszont nagyon örülnek, 
amikor egy-egy óvodai programon ott vagy te is, és nem feltétlenül a 

ballagásra gondolnak! Szükségem van a példamutatásodra, a támogatásodra 
– és a korlátaidra is. Taníts meg az önálló döntések meghozatalára, ennek 

felelősségére! 
Az iskolai szülői értekezleten többnyire anyukák jelennek meg. A 
pedagógusok nem véletlenül mondják, hiszen nem csak tanulták, de 

pályafutásuk alatt megtapasztalták, hogy a gyermekneveléshez két ember 
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kell; a legjobb, ha a gyermekkel kapcsolatos teendőkben, feladatokban 

anyára és apára is számítani lehet. Szükségem van rád, hogy megtanuljam 
azt is, hogyan kell viselkednem a másik nemmel, hogyan legyek majd egyszer 

én is jó társ és jó szülő.  
Tudjuk, hogy a mai világban sok anyuka – önként vállaltan vagy 

kényszerből – egyedül neveli gyermekét, gyermekeit. Egyszerre próbál 

családfenntartó, gondoskodó anya és határozott, szigorú apa lenni. Lehet, 
hogy úgy érzi, neki nincs szüksége a gyermek megfelelő neveléséhez apára, 
de mi ezt másképp gondoljuk. Nekünk, gyerekeknek, kortól és nemtől 

függetlenül szükségünk van rátok! A tető a fejünk fölött, vagy a ruha, amit 
felveszünk, az nélküled is megvan. Még csak nem is a legújabb szuper-kütyü 

hiányozna, ha te nem lennél. A jelenlétedre, a szeretetedre, a biztatásodra 
van szükségünk. A lelkedre! 
Mint mindenkit, a kötelességeid mellett, természetesen, jogok is megilletnek 

téged apaként. Világra jöttömmel nem csak kötelességed az apukámnak 
lenned, hanem jogod is van hozzá. Jogod van, hogy a családtervezésnél 

figyelembe vegyék a te akaratodat is. Jogod van eldönteni, jelen leszel-e a 
születésemnél, az első lépéseimnél, az első szavaim kimondásakor. Jogod 
van a közös játékhoz, sétákhoz, az esti puszikhoz. Jogod van tudni az 

érzéseimről, a terveimről, az örömeimről, a csalódásaimról. Jogod van, hogy 
büszke legyek rád – és jogod arra, hogy te is az lehess rám! S ha majd 
kirepülök a fészekből, és apaként térek vissza hozzád, jogod lesz az unokáid 

szeretetéhez is. 
Szülőnek lenni óriási felelősség, ugyanakkor semmihez sem 

hasonlítható öröm is. A történelem folyamán a szülői szerepek sokat 
változtak. Ami azonban sosem változik, hogy nekünk, gyerekeknek a boldog 
és kiegyensúlyozott életünkhöz szükséges „üzemanyagtartály” feltöltéséhez 

rátok, az apukánkra is szükségünk van! 
 

 
Fábián Krisztina: Egy (kicsit) korababa naplója (Részlet.) 
2006 11. 07. 

Azt mondják, alapvetően mosolygós baba vagyok. És valóban: a jókedvű 
reggeleket általában hasonlóan vidám délelőttök, délutánok követik. Úgy 
gondolom, jó hangulatomhoz anya hozzáállása is hozzájárul: sokat játszik 

velem, mesél, mondókázik nekem. Még akkor is beszél hozzám, amikor főz, 
mosogat vagy takarít. Ezeket a dolgokat régebben a nappali alvásom idején 

végezte. De nehogy már egy ekkora lány túlzásba vigye a  szunyókálást! Csak 
mértékkel alszom hát napközben, aminek az lett az eredménye, hogy a 
háztartást közösen vezetjük anyával. 

Nektek azonban bevallom: egy idő után rém unalmassá tud válni, hogy amíg 
ő tesz-vesz, addig én a játékaimmal kényszerülök játszani… Megpróbálom 
hát anyut jobb belátásra bírni. Ugye, nem kell elmagyarázni, melyik az 

egyetlen eszköz, aminek birtokában vagyok és kényszerítő erővel bír?! Hát 
persze, a sírás! 

Tarsolyomban a sírás számos változatát tartogatom közvetlen környezetem 
számára.  
Van a nyöszörgés. Ezt ritkán vetem be; például akkor, amikor a kiságyban 

fekve a rácsok között kiszökik a lábam és nem bírom visszahúzni.  
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Aztán van a nyafogás. Ezt gyakran használom. Olyan gyakran, hogy 

tulajdonképpen már nem is emlékszem, mit szeretnék vele elérni. 
Hangosabb sírást is tudok! Ez egy figyelmeztetés, hogy a következő fokozat 

itt áll a küszöbön! Ezt, a legutóbbit, a leghangosabbat ritkán alkalmazom, 
mégpedig azért, hogy ne legyen túl megszokott és mindig azonnali hatást 
váltsak ki vele. Megfigyeltem ugyanis, hogy amikor így ordítok, az iszonyú 

félelmetes a felnőttek számára. Aki a közelben van (és ez leginkább az 
anyukám), eldob a kezéből mindent, hogy a karjába zárhasson.  
De el kell mondanom azt is, hogy néha a karok ölelése sem elég. Hiába vesz 

fel anyu, sírok. Megpuszilgat, becézget. Semmi. Csiklandoz, bohóckodik, a 
levegőbe dob – sírok. Ilyenkor mindent megpróbál, hogy felvidítson. Hogy 

kacagjak. Vagy nevessek. Idővel azt látom könnyeimen át (már amikor 
sikerül könnyeket produkálnom), hogy szülőm lelkesedése csökken. Már 
annak is örülne, ha legalább egy picit elmosolyodnék. Csakhogy, néha 

makacs vagyok. 
Aztán valami zajt hallok. Neszek az ajtó felől és léptek. Valaki megáll a szoba 

küszöbén: apa! És amiért anya egy egész délután dolgozott, apa „ingyen”, egy 
csapásra megkapja: fülig ér a szám! De hát mondtam, hogy alapvetően 
mosolygós baba vagyok… 

Fábián Krisztina 
 
 

 
Mint egy lassan két éves kislány és egy 24 hetes fiúmagzat édesapja úgy 

látom, hogy az apukák szerepe merőben megváltozott ahhoz képest, ahogy 
mi nőttünk fel. A mi korosztályunk - ami szintén nem idős még - az 
apaszerepben egy erős, dolgozó, a ház körüli munkákat maradéktalanul 

ellátó férfit tartottunk, aki egyébként még anyut is bármikor a tenyerén 
hordozta és jókedvet hozott az otthonunkba. Az édesapánkkal vezettünk 

először autót és vele kezdtünk el barkácsolni, fát vágni, focizni vagy fára 
mászni. A korban alattunk lévő férfiaknak - és már közülünk is jócskán - 
viszont már nem az apaszerep az, ami az élet beteljesülését jelenti, hanem 

inkább a saját énjük felépítése és a sokszor magányos, eseti örömök 
üldözése. Én úgy látom, hogy a mai apának több fronton kell helyt állnia, 
mert el kell mennie dolgozni - ha karrierjét építi sem baj -, otthon mindent 

biztosítania kell - a csöpögő csap megszerelését, ha megígértük akkor 
megcsináljuk nem kell félévente emlékeztetni rá -, a felesége lovagjának, a 

lánya szerelmének és a fia hősének kell lennie. Ezzel nincs is gond, de a világ 
elrohan mellettünk és nem ad annyi lehetőséget arra, hogy szeretteink körül 
legyünk, mint amennyit szeretnénk és, amennyit megérdemelnének. Akinek 

van gyermeke az tudja, hogy a világ összes ideje nem lenne elég, ha 
cseppjével kellene játszania vagy a hóesést bámulnia csak úgy, mert akkor 
csak az a pillanat számít. Az apa szerepe tehát manapság sokrétű, de 

mindenképpen meg kellene őrizni mindenkinek a saját jegyeit, azért hogy 
gyermekeink ne korcsosuljanak el és tiszteljék jövőbeni párjukat, egyáltalán 

legyen társuk az életben. Ez a példamutatás, ami egy apa legfőbb feladata, 
hogy a mindennapi életben megmutassa a morálisan, etikusan követendő 
példát, amelytől eltérni nem lehet, amelyet megváltoztatni felesleges és 

oktalan. Ez aztán már mindegy, hogy úgy valósul meg, hogy elmosogat 
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naponta vagy kiviszi a szemetet vagy a házat építi, szépíti. Egy a lényeg a 

hogyan, hogy a gyermek azt lássa mik a fontos értékek az életben és azt a 
példát kövesse és ezt csak úgy lehet elérni, ha az apa szeretettel tiszteletet 

vív ki magának! Köszönöm, hogy kiírhattam magamból ezt a pár sort, ami 
már rég a fejemben jár! Üdvözlöm a programot! 

Kolláth Bálint 
 
 
 

Elnezest az ekezetek hianyaert, de kulfoldon elek es nincs magyar 
billentyuzetem:) 

Az apak szerepe 2018-ban, hogy a legkevesbe engedjek be az otthonukba a 
mai kulturat. 
Napjainkban, amikor mar a bevasarlas is 3 kattintas, amikor mosogatogep 

es okos mosogep van. Amikor rengeteg idot sporol nekunk a fejlett 
technologia, akkor azt az idot a gyerekeinkkel toltsuk. Ne arra forditsuk a 

felszabadult idot, hogy tobbet dolgozzunk...hogy ujabb autoba uljunk, hogy 
dragabb ruhakba jarjunk. Ne engedjuk, hogy dolgozo robotokka valjunk es 
statusszimbolumokat hajszoljunk  nap mint nap.Ne az iphone legyen az 

ertek, hanem a naplemente, a beszelgetes egy tabortuznel, kozos setak a 
parkban, kozos vacsora az asztalnal. Legyunk a gyerekeinkkel, legyunk 
veluk...igazan. Kapcsoljunk ki minden problemat, felejtsunk el mindent es 

legyunk a gyerekeinkkel amennyit csak lehet. Nem lehet semmi fontosabb 
naluk. Nekik mi vagyunk a vilag, OK pedig nekunk. Szeressuk es csodaljuk 

oket. Hallgassuk oket, ismerjuk meg oket. Velunk legyenek elmenyeik ne a 
youtubbal vagy facebookkal.  Merjunk erezni es merjuk mutatni amit 
erzunk. Legyunk apak, ne csak erzeketlen penzkereso (halaszo vadaszo) 

ferfiak. Erezzek, hogy biztonsagban vannak, hogy apa ott van nekik tortenjen 
barmi. 

 
" Egy gyermek semmire sem vagyik jobban, mint az apja vedelmezo erejere"- 
Sigmund Freud 

Bela Jecsmen 
 
 

 
APÁK 

 
A kékség elöntötte az eget és befestette minden létező, és mesebeli 

árnyalatával a felette elterülő égi takarót. Klára nem nyitotta ki a szemét, 

csak érzékelte az eget maga fölött. Bízott benne, hogy van még pár perce, 
addig amíg itt hagyja ezt a földi paradicsomot.  

Hosszú, ősz haja szétterült a zöld pázsiton, cikáztak rajta a csillagok. 

Szeme lehunyva, szája mosolyra húzódott, és utolsó gondolatával 
megköszönte a Sorsnak, hogy ily kegyes volt hozzá. Szeretett Apját látta 

maga előtt, aki halkan így szólt hozzá: Klára, eljött az Időd…és egy fényes, 
vakítóan fehér felhőn leszállt a magasból, hogy magával vigye őt oda, ahol 
semmi sem fáj.  Klára Apjára nézett, és mögötte látta az angyalok hadát, 
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szíve utolsó dobbanásával kilépett testéből és repült fel…fel…és a hajában 

fényesen cikáztak a csillagok….. 
83 évvel ezelőtt… 

- Hallgattassa már valaki el ezt a rohadt kölyköt!!! Üvöltötte István, 
mert már nem bírta elviselni az egész napos gyereksírást. Pedig dehogy volt 
az egész napos…csak Ő nem jól érzékelte az időt. Annyira el volt merülve 

saját nyomorúságos gondolataiban, annyira sajnálta magát, hogy ezen kívül 
minden más zavarta.  

Főleg a saját kölyke, ahogy Ő maga szokta emlegetni, hiszen nem 

akarta, nem akarta az Istennek sem, hogy megszülessen. A felesége, Eszter 
kérte, könyörgött, hogy legyen gyerekük. István nem véletlenül nem akart 

apa lenni. Tudta, hogy sérült lelke nem képes megadni azt, amire egy 
gyermeknek szüksége lenne. Éppen ezért gyűlölte a feleségét, de még jobban 
magát, hogy nem tudott még határozottabb lenni. A legeslegjobban pedig a 

gyermeket gyűlölte…azért, hogy talán neki mégis csak jobb lesz az élete, 
mint neki. Teljesen ellentétes érzelmek árasztották el…Az Ő gyermekét nem 

fogják idegen anyai kezek pálcával verni…nem fogják székre kötözni…nem 
fogják vasvillával elkergetni otthonról 14 évesen. Nem fogják….Nem 
fogják…NEM FOGJÁÁÁÁk!!!!!  

Ahogy ezekre gondolt, minden kép élesen lejátszódott zaklatott 
elméjében.  Az Apja arca, ahogy a hideg kék szemével néz rá, és minden 
elhisz, amit István Mostohája susogott gonoszan a fülébe. A Mostohaanyja 

arca, ahogy szinte eltorzulva mosolyog, elégedetten. Megint ő győzött. Megint 
előkerült a pálca. Megint leverte az Apja a gyerekén az aznapi dühét. István 

már nem sírt. Halott édesanyjára gondolt, és halott imádott testvérére, 
Lalikára. Szőke fürtjeire, égszínkék szemére. Bírd ki István…susogták 
neki…és ő kibírta. Kibírta, mert ki kellett bírni. Sosem bocsájtott meg az 

apjának. Sosem. Megfogadta, hogy ő jó apa lesz. Ha egyszer mégis lesz 
gyermeke, mindent megad neki, de legfőbbképp szeretetet, amit ő sosem 

kapott meg a saját apjától. 
Ahogy ezek a gondolatok bent zakatoltak a fejében, kint néma csend 

lett. Különös ez a csend…István nem értette, hogy lehet hirtelen ilyen hideg 

és sivár minden körülötte. Nem látta, csak érezte. Olyan érzés volt, mintha 
jégmező fedte volna be a mellkasát. Hirtelen azt sem tudta, hogy a 
gyermekkorában van, vagy itt a hetedik emeleti lakás hálószobájában.  

A ködös szürkeség kezdett oszladozni a szeme előtt..azt hitte, hogy 
álmodik. Nem…ez biztos álom….Nem lehet 

igaz…Atyaisten…NEEEEEEEEE…..ahogy kezeire nézett, látta, hogy 
véresek…Iszonyú félelem lett úrrá rajta, a kezei reszkettek, lába remegett, 
nem akarta elhinni, amit látott. Az ágy mellett állt, amin a felesége és a 

gyermeke feküdtek. Vérbe fagyba….Egymást ölelték, még akkor is, mikor 
kiszállt belőlük a lélek, és közben Istvánra szegezték jéghideg, fénytelen 
tekintetüket, amelyben egyszerre volt csodálkozás, félelem, rettegés. Minden 

benne volt azokban a szemekben. Az Apa még mindig ott állt és akkor 
tudatosult benne, hogy Ő tette. Ő TETTE… 

Semmire nem emlékezett, csak a gyereksírásra, aztán jöttek a régi 
képek, aztán most ez, hogy itt áll és a családja vérbe fagyva, kiterítve előtte.  
Ő ezt nem akarta látni, gyorsan be akarta csukni a szemét, nem akart 

tudomást venni a történtekről. NEM AKARTA ÉREZNI AZ ÜRESSÉGET.  
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Hirtelen furcsa nyugalom árasztotta el. Betakargatta a családját, 

megsimogatta az arcukat és melléjük feküdt. Erős karjaival átölelte a 
feleségét és a gyermekét, odabújt a kislányához, pihe-puha, szőke göndör 

hajába fúrta az arcát. Aludjatok…Aludjatok…Csend van….Végre Csend. 
Az ébresztő óra csörgése élesen hasított bele István fejébe. Szinte 

kómás állapotban, szédülve, hányingerrel küszködve ébredt. Lassan eszébe 

jutottak az éjjeli borzalmak, és még most sem akarta elhinni mi 
történt…nem merte a szemét kinyitni, ez nem lehet, hogy ő ilyet tett a 
családjával. Ő, aki megfogadta, hogy mindent megad a gyerekének, 

legfőbbképp szeretetet, amit ő kisgyermekként sosem kapott meg az apjától.  
Összeszorította a szemeit, kezeit maga előtt átkulcsolva, 

összezsugorodva feküdt az ágyon. Szemhéjai alól lassan kigördültek az első 
könnycseppek, majd egyre gyorsabban, szaporábban szaladtak le az arcán, 
le egészen a nyakáig, ahol a kis hajlatban, patakban gyűltek össze. 

Nyöszörögve, majd sírva, zokogva szorította arcát a párnába. Ki tudja mennyi 
idő telt el így. Egyszer csak egy kis bársonyos kéz simította végig könnyeitől 

áztatta haját: Apa, Apácska ne sírj……István lassan kinyitotta 
szemeit…Klárát látta maga előtt erőben, egészségben…Csak álom 
volt…Apácska…Szeretlek….és a kislány szemeiben életre keltek a csillagok. 

 
Sárközi Mária 

 

 
 

A téma napjainkban aktuális, egyrészt amiatt, mert az évek alatt nagy 
változásokon ment keresztül a hagyományos apamodell, másrészt 2018 a 
családok éve. A feltevést több egységre lehet bontani és megpróbálom röviden 

lejegyezni a gondolataimat. 
A kérdés aktualitása egyfelől onnan is jön, hogy  Magyarországon lehet már 

olyannal találkozni, hogy a gyermek születése után nem az anyuka, hanem 
az apuka "marad otthon". Azt leszögezném, hogy ritkán hallok ilyenről 
hazánkban, de pl.: a Skandináv államokban ez teljesen elfogadott dolog. A 

hagyományos család modell szerint a szülést követően az anyuka marad 
otthon a GYES és GYED időszaka alatt, míg az apuka a fő kenyérkereső, így 
ez a fajta újítás még szokatlan az emberek számára. Nyilván ennek a 

formának lehetnek anyagi okai, vagy akár közös megegyezés.  
Fontos megemlíteni a nemi szerepek összemosódását, esetleges 

felcserélődését. Míg 30-40 évvel ezelőtt a gyereknevelés, a háztartás vezetés a 
nők "feladata", addigra napjainkban a modern társadalmakban ezek a 
teendők megoszlanak. Elterjedt a két keresős család modell, ahol jobb 

esetben a felek egyenrangúak, keresettől és munkakörtől függetlenül. 
Végül az apa - gyermek kapcsolatot említeném meg, ami generációként, 
társadalmanként eltérő véleménnyel bír. Ennél a pontnál meghatározó az 

egyén (apuka) személyisége és, hogy milyen szocializációs háttérrel 
rendelkezik, mit akar vagy szeretne tovább adni.  

Verhóczki Ákos 
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"Az apa nem horgony, mely visszatart, sem hajó, mely magával visz, hanem 

világítótorony, melynek szeretete bevilágítja az utat." 
 

„Te vagy az, ki a konyhában rántottánál többhöz nem ért,  
de kérés nélkül ácsol asztalt kis családunk ünnepén.  
Te vagy az, ki csókot nyom egy egyszerű ebéd után,  

s velem együtt válik gyermekké egy közös játék során.  
Te vagy az, ki kétkezi munkáról csendben okítja gyermekét,  
s hálásan, segítve csókolja meg szüleinek gyűrött kezét.” 

(Nataga Bicske) 
dr. Matuska László gyűjtése 

 
 
 

Milyen egy mai apuka? 
A téma azonnal magával ragadott. Ezernyi gondolat futott át az agyamon, 

hogy mennyi mindent tudnék mondani ebben a témakörben. Ritka 
helyzetben vagyok bizonyára, ugyanis nekem két apukát ajándékozott az 
élet. Az édesapám és a nevelőapám is fantasztikus ember és tökéletes 

apuka.  
Számomra az apa léte az életben nagyon fontos szerepet tölt be. Apa a hős, 
aki mindent megold, aki azonnal ott terem, ahol kell, aki támogat, 

meghallgat, segít, tanácsot ad. Azt gondolom, nagyon fontos kötelék az apa-
lánya kapcsolat. Mindegy, milyen idősek vagyunk, az apa-lánya kapcsolat 

örökké tart, az ember, akinek minden helyzetben a lánya a legszebb 
hercegnő a világon. 
Nagyon sok gondolatom van, ami az életem során történt velem és 

apukámmal, de csak egy rövid történetet, ha most ki kellene ragadnom, 
akkor az az lenne, hogy a sportban, amit éveken át űztem is hatalmas 

szerepet töltött be. Emlékszem, amikor indultunk a mérkőzésekre, amikor 
apa ott volt, tudtam, hogy nem veszítek. A tudat, hogy ott volt az édesapám 
már átsegített egy nehézségén. Nem is veszítettem soha, ha ő ott volt. 

Sokszor nem is a győzelmet láttam magam előtt, hanem apa büszke, boldog 
arcát, amiben más sem látszódott, csak az, hogy Igen, ő az én kislányom.  
Röviden így tudnám elmondani a gondolataim az apa szerepéről.  

Apa nélkül képtelenség létezni. 
Földvári Judit Laura 

 
 
 

Bartos Erika: Apához  
 
Mikor leszek én is felnőtt? 

Mondd el nekem, Apa! 
Nem vagyok még iskolás, 

De nem is vagyok baba! 
 
Mondd el nekem, milyen érzés 

Apukának lenni? 
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Szeretsz-e mondd korán reggel 

Dolgozóba menni? 
 

Jó érzés-e hazaérni, 
Megölelni engem? 
Látod-e, hogy egész kicsit 

Ma is nagyobb lettem? 
 
Jó érzés-e betakarni, 

Puszit adni este? 
Maradj itt az ágyam mellett, 

Kérlek, ne menj messze! 
 
Rajzoltam egy képet neked, 

Te vagy rajta, nézd meg! 
Én vagyok a kisgyerek és 

Kézen foglak Téged! 
 
Örülsz neki? Vigyázol rá? 

Mi vagyunk a képen! 
Én vagyok az apukámmal, 
Ketten, kéz a kézben! 

Kálmán Amanda gyűjtése 
 

 
 

Intelem 

Gyere fiam! Gyere, 
Üljünk meg egy cseppet az eperfa alatt; 

Nyissunk bort, nézzünk egymásba, s lássunk messze. 
Jó öreg fehér eperfa… 
Mintha csak maga a szentlélek volna, 

S levelei –lángnyelvek- hullanak alá, 
Hogy értsük egymást téridőn át: 
Apa és Fia. 

 
Gyere fiam, s nézd! 

Nézd meg a világot! 
Ezt a takaros kertet, 
És az utcát amott. 

Nézd a pulit, a tarka siheder kandúrt; 
Eszti nénit, ahogy palántál; 
Kinn a kék katángot és a hetyke tyúkhúrt! 

Érezd az áprilist, a szellőt, a cseresznyevirágot; 
Halld a füttyszót, az üdvözlést, a nevetést, a nótát, 

A két nagyharangot épp most! 
(Amelyik Szűzanyát dicsér, 
S amelyik Kálvin Jánost). 

- Máris jön az iskolabusz: hófehér CREDO -. 
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Jól nézd meg a határt, hol egykor a Tisza kanyargott, 

Benne azt a kedves, lankás kunhalmot… 
Jussanak eszedbe róla Tátra hegyek, 

A himnusz, a lyukas lobogó, a csíki székelyek! 
Fiam, nézd meg jól e szép világot 
És emlékezz Petőfi hogyan élt, s mire vágyott! 

 
Gyere fiam! Figyelj, mert feladatod van! 
Másnál nem kapsz kisebb keresztet, 

Mert rettentő szükség van rád, soha jobban! 
Neked nem lesz elég egy életet becsülettel leélni 

(Dolgozni, szeretni, s olyannak lenni, kit tettei 
Igazolnak, hogy jó ember). 
 

Fiam, neked tanárnak kell lenni. 
Mindenféle gyermeknek meg kell mutatni, 

Hogy ő egy csoda. Az élet bajnoka. 
Neked kell a sötétet megvilágítani, 
A tudást, az erkölcsöt, a példát mutatni. 

 
Fiam, neked művésznek kell lenni. 
Csontváryval festeni, Egerszegivel úszni, 

Liszttel zongorázni, Palatkán hegedülni… 
El kell mondanod a lelked szépjét, 

A Föld színeit, az emberi kitartást, 
A mindig újrakezdést, a soha fel nem adást. 
 

Fiam, neked ültetni kell, locsolni és nevelni, 
S miképpen vetettél, azonképp aratni. 

Ismerni a természet hatalmát, erejét 
Épp úgy, mint kegyét. 
Görnyedned kell, izzadni a rögön, 

Enni a földműves madárlátta kenyerét… 
 
Fiam, neked hősnek kell lenni, 

Ki a jóért kész bármit feláldozni! 
Téged nem szabad, hogy önös érdek vezéreljen! 

Előtted mindig szent cél álljon: 
Szabadság, Igazság, Honszeretet; 
És a rendszer bármivé váljon 

És bármivel kecsegtet és bármivel fenyeget, 
Te légy rendíthetetlen kőszikla! Mártír, ha kell! 
De soha ne alkudj, és soha ne árulj el 

Senkit és semmit! 
 

Fiam, neked papnak kell lenni. 
Az ellenért, a rosszért híven imádkozni. 
Elmondani mindenkinek, hogy egy az Isten és a szeretet. 

A nyájat őrizni, a farkast elűzni. 



11 

 

Emberfeletti feladatot kapsz fiam: 

Neked kell a magyart végre feltámasztani. 
 

Gyere fiam, s bocsáss meg, 
Mert az életünk ilyen, s az elvárások nagyok; 
De tudd, hogy én szerető apád vagyok, 

S teérted mindig, mindent megteszek, 
Mert különb ember vagy, mint én valaha is leszek. 
 

Baliga-Bodon Péter gyűjtése 
 

 
 
Tisztelt Esély Egyesület! 

Örömteli, és üdvözlendő, hogy 2018-ban a Családok évében van olyan 
szervezet, amely az apák családban betöltött szerepével foglalkozik, ugyanis 

véleményem szerint ez sok esetben elsikkad az egyéb hasonló témák mellett. 
Az anyák szerepe, feladata, az ő segítésük, lehetőségeik bővítése még 
kormányprogram szinten is megjelenik, ami nagyon helyes és jó, de sikeres 

család csak akkor lehetséges, ha egy családban az apa is betölti a megfelelő 
szerepet.  
Sok családban az apa szerepe - különböző okokból - kimerül abban, hogy az 

apa - főként amíg a gyerekek el nem érik az óvodás kort - biztosítja a család 
anyagi alapját.  

Úgy gondolom, hogy ma már ennél többet kell egy apának vállalnia, ami nem 
feltétlenül abban kell hogy kimerüljön, hogy pl. ugyanolyan mértékben veszi 
ki a részét a pelenkázásból, mint az anya. Sokkal fontosabb, hogy az apa a 

fiának olyan férfi- és apaszerepet tudjon mutatni, ami mintául szolgálhat. 
Ugyan ez a helyzet a lányos apák esetén: ha a kislány megfelelő apaképet lát, 

akkor felnőttként is jó eséllyel sokkal inkább hasonló "potenciális jó apával" 
alapít családot.  
Ma már olyan veszélyek - liberális genderideológia -  leselkednek a 

gyermekekre, amik megfelelő férfi- és apakép megléte esetén hatástalanok. A 
genderideológia természetes nemi szerepeket elmosni igyekvő erőszakossága 
idején nagyon fontos mind a fiú, mind a lánygyermekeknek, hogy apjuktól 

olyan odafigyelést kapjanak, ami esélyt sem ad arra, hogy személyiségük 
fejlődését erőszakosan külső ráhatásra meg tudják változtatni. Fontos a 

férfias apa kép megléte.  
A jó apa a családban egyfajta menedzserszerepet is betölt, segít döntést 
hozni a nagyobb lélegzetű, bonyolultabb ügyekben. Az jó apa átadja 

gyermekeinek az örök érvényű értékeket, ezzel ahhoz is hozzájárul, hogy 
unokáinak is meg legyen a lehetősége jó szülővé válni. 

Rácz Péter 
 
 

 
Tisztelt Partnerünk! 
Egy gondolattal szeretnénk csatlakozni az Ön mit gondol az apák szerepéről 

2018-ban? felhíváshoz. 
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A Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete az EFOP-

1.2.1.-15-2016-00323 azonosítószámú VÉDŐHÁLÓ - A család társadalmi 
szerepének megerősítése Szolnok térségében a Vöröskereszt segítségével 

című projektje keretében számos családokat, szülőket támogató programot 
valósított meg. 
A rendezvényeken elsősorban édesanyák vettek részt, minimális volt az 

édesapák részvétele. 
A "Tehetetlenség érzése a gyermeknevelésben" című csoportfoglalkozáson a 
részvevők aránya 19 fő édesanya és 1 fő édesapa volt. 

Az édesapa nagyon őszintén mondta el a bemutatkozás során, hogy örül, 
hogy egy apa is van a foglalkozás résztvevői között. Véleménye szerint ez is 

bizonyítja, hogy bár a gyerekek bölcsődei/óvodai/iskolai közösségben való 
életét nagyrészt az édesanyák koordinálják, a gyermekük és minden velük 
kapcsolatos téma nagyon is fontos az apák számára. 

 
Az adventi időszakban, karácsony közeledtével az alábbi gondolatot osztjuk 

meg Önökkel: 
"Ha találkozol angyalokkal - sokan élnek közöttünk emberként -, onnan 
lehet felismerni őket, hogy fokozott felelősségtudattal élnek. Bármilyen 

hivatásuk lehet. Lehet anya, apa, asztalos, szobafestő, költő, muzsikus, 
vízvezeték-szerelő, mérnök, orvos, bőrdíszműves, vállalkozó, hajléktalan.... - 
szóval egy angyal onnan ismerhető meg, hogy felelősséget érez minden 

tettért." (Müller Péter) 
A kezdeményezéshez sok sikert kívánunk! 

Barabás Krisztina 
 
 

 
Apák szerepe a mai társadalmunkban 

 
Az apaszerep változását sok tényező befolyásolja egy családban. 
Többek között az, hogy milyen mintákat hoznak a szülők az eredeti 

családból, emellett meghatározzák az elvárások, hiedelmek, szokások, és 
értékrendek. 
Az apák máshogyan, más stílusban foglalkoznak a gyerekekkel, éppen ezért 

tőlük mást tanulnak meg, mint édesanyjuktól. Ez így van jól,  a kétféle szülői 
viselkedés kiegészíti egymást, ne versenyezzünk a gyerekek szeretetéért. 

Az apa férfimintát is nyújt a fiúgyermek számára: az, ahogyan viselkedik, 
gondolkodik, példa a gyereknek, megtanulja tőle, hogyan kell a nőkkel 
bánni, mit csinál egy férfi, hogyan lehet az érzelmeket kezelni, a problémákat 

megoldani férfiként. Ez a későbbi problémamegoldásokban, párválasztásban 
is szerepet játszik. Ami a lányokat illeti, nekik az apa az első szerelem! És 
amilyennek őt látják, hasonló párt választhatnak majd maguknak 

felnőttként. 
Bár a férfiak kevésbé mutatják ki érzelmeiket, az apai ölelés, szemkontaktus, 

beszéd ugyanolyan fontosak, mint az anyaiak. Az apa jelenléte, 
gondoskodása, odafigyelése érzelmi biztonságot jelent a gyerek számára, 
fontos a kiegyensúlyozott fejlődéshez! 
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„Ki a szabadba!” - lehet az apukák jelmondata, mivel a mozgás a 
legfontosabb a gyermekek agyának fejlődéséhez. Odabent is a birkózás, a 

párnacsata, a csikizés a legjobb! (Szerző: Dr. Árvainé Koczok Márta) 
 
Egy 1950-es években kezdődött kutatás negyven éven keresztül követte 

egyes családok életét. Azt vizsgálták, hogyan hat az apa jelenléte, a 
gyerekekkel való kapcsolata a kölykökre. Azt tapasztalták, hogy azok a 
gyerekek, akiknek az apjuk jelen volt, és tevékenyen részt vett az életükben, 

már öthónapos korukban kevésbé féltek az idegenektől, egyéves korukban 
pedig kevesebbet sírtak, ha idegenre hagyták őket. 

A vizsgálatokból az is kiderült, hogy az apák pozitív hatása hosszú távon 
megmarad. Ezek a gyerekek empatikusabb, könyörületesebb felnőttekké 
váltak. Szorosabb társas kapcsolatokkal rendelkeztek, vagyis hosszabb és 

boldogabb házasságban éltek, erős baráti körük volt. 
Azok a gyerekek alakítottak ki erősebb kapcsolatokat, és azok teljesítettek 

jobban az iskolában, akiknek az apjukkal kiváló kapcsolatuk volt. A kutatók 
azt tapasztalták, hogy a gyerek népszerűsége és az apákkal folytatott fizikai 
játékok között egyenes arányosság csak akkor állt fenn, ha az apák nem 

irányították és nem kényszerítették ezeket a játékokat. Azok a gyerekek, 
akikkel az apjuk fizikai játékot játszott, de parancsoló vagy ledorongoló 
stílusban, azok a legnépszerűtlenebbekké váltak az osztályban. 

Miért ennyire fontosak az apák? 
A kutatók meggyőződése, hogy az apák elsősorban a közös játék révén 

gyakorolnak ekkora hatást a gyerekeikre. Ugyanis egészen másként 
játszanak az utódaikkal, mint az anyák. 
Az apával való játék általában fizikai jellegű, több érintéssel jár, és sokkal 

izgalmasabb, mint az anyával való játék. Az apa birkózik, csiklandozza, 
röpteti, dobálja a gyereket, mire az sikoltozik, kacag, visít. Az apák 

gyakrabban találnak ki egyedi, szórakoztató, szokatlan játékot. Például az 
apa hirtelen vérszomjas medvévé válik, és üldözni kezdi a kicsit. Az efféle 
játékok során a gyerek megtapasztalja a félelem érzését, de úgy, hogy közben 

biztonságban van, és szórakozik. 
Az apa egyfajta érzelmi hullámvasútra viszi őt, felfokozott érzelmi állapotokat 
él meg, és mindeközben rengeteg érintést kap. A pszichológusok szerint a 

gyerek fontos segítséget kap abban is, hogy megtanulja figyelni az apa 
reakcióit, képes lesz úgy reagálni, hogy ez az élmény a lehető legtovább 

tartson. Azt is megfigyeli, hogyan jelzi a szülő a játék végét, és megtanulja, 
hogyan csillapodjon le a felfokozott érzelmi állapotból. Ezek a készségek 
aztán majd jól jönnek neki, amikor a társaival játszik. Aki sokat birkózott az 

apjával, képes lesz olvasni a társak jelzéseiből, és megtanulja lecsillapítani 
magát a játék végén. 
A pozitívan fejlesztő apák játék közben rengeteget dicsérik a gyereket, és épp 

megfelelő mennyiségű utasítást adnak nekik. Vagyis játék közben 
folyamatosan fejlesztik a gyerek önbecsülését. 

Apaként ezt érdemes átgondolni 
Még nagyon sok férfiben él az a kép, hogy az apa feladata a család 
fenntartása. Éppen ezért rengeteget dolgoznak, és a gyerekek ellátását 

meghagyják az asszonynak. Pedig a fenti vizsgálatokból látszik, hogy az 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/21728/20_meggyozo_erv_amellett_hogy_miert_ne_az_apak_maradjanak_otthon_a_gyerekkel_(humor)/
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/21728/20_meggyozo_erv_amellett_hogy_miert_ne_az_apak_maradjanak_otthon_a_gyerekkel_(humor)/
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/22579/hancuroztatok_ma_mar/
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/21920/az_onbizalom_novelese_gyerekkorban/
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apának mennyire nagyon fontos szerepe van a gyerekei fejlődésében. 

Az apának tehát minden nap tudatos döntéseket kell hoznia: mennyi időt 
szán aznap a gyerekére. Nem a mennyiség számít, hanem a minőség. 

Számtalan apa úgy értelmezi a gyerekkel töltött időt, hogy azalatt, amíg 
vigyáz a gyerekre, lenyírja a füvet, elküld néhány e-mailt. Ez sajnos nem így 
működik. Jó apának lenni azt jelenti, hogy elérhető vagyok a gyerekem 

számára. Ha szól hozzám, meghallom és meghallgatom. Még akkor is, ha 
lassan és huszadszorra mondja el ugyanazt. 
Jó apának lenni nem csak az anyagi szükségletek kielégítéséből áll, hanem 

abból is, hogy ott legyünk napi szinten, és biztosítsuk a soha véget nem érő, 
mindig változó fizikai és érzelmi szükségletek kielégítését. Ez az igazán szép 

kihívás! De amelyik apa ebben állja a sarat, olyan kapcsolatot alakíthat ki a 
gyerekével, ami mindkettőjük számára fantasztikus érzéseket hoz. (Szerző: 
Jánosi Valéria) 

 
Mindörökké apa 

Az apaszerep egy egész életre szól és sohasem ér véget. A kisgyermekkorban 
kialakított különleges apa-gyermek kötődés (megfelelő ápolás esetén) az 
egész életre fennmarad. A  felnőtt gyermekek számára is fontos ez a 

kapcsolat: a fiúknak az apa örökké a férfiak világának megtestesítője 
maradhat. A nőknek az apjuk pedig egy olyan férfit biztosít, akivel úgy 
ápolhatnak bizalmas kapcsolatot, hogy nem torzítja a felek érzelmeit a 

szexualitás. (Szerző: Parák András) 
Bereczkiné Bartók Gizella gyűjtése 

 
  

 

Selyem szárnyakon 
 

Elvonul a felhő, kitisztul  az ég, 
Dübörög a motor, starthoz áll a gép. 
  

Elindul a sok ejtőernyős, hosszú egyes sorban. 
Mintha zsinórba lőtt menetoszlop volna. 
  

Fölszállnak a géppel, bezárul az ajtó. 
Védve van a csoport, most már minden bajtól. 

  
Ahogy emelkedünk, felfelé az égbe. 
Érezni is lehet, benn az utastérbe. 

  
Oly gyönyörű látni, magasról a tájat. 
Apró pontnak tünő, sok-sok kicsi házat. 

  
Amikor a műszer, háromezret mutat. 

Vékony csíknak lehet, látni lent az utat. 
  
Elértük a magasságot, felvillan a lámpa. 

Zakatoló szívveréssel, nézünk le a tájra. 
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Leírhatatlannak tűnik, ez a furcsa szépség. 
Alattunk táruló, szürke ködös mélység. 

  
Érkezik a jelszó, ugráshoz felállni. 
Selyem szárnyakon a célkeresztre szállni. 

  
Újabb jelszó harsog, erősödött a szél. 
Pálya módosítás, százhúsz fokra a cél. 

 
Ráfordul a gépünk, megbillen az orra. 

Mintha alattunk a föld is megfordulna. 
  
Elhagyjuk a gépet, egymás után szépen. 

Negyvenöt másodperc zuhanás a mélyben. 
  

Húsz másodperc után szemünk könnybe lábad. 
S homályosnak látjuk, a gyönyörű tájat. 
  

Nem tudom leírni, rímbe rakni szebben. 
 Közeledik a föld, egyre sebesebben. 
  

A légellenállás csípi az arcunkat. 
Ötven métert esünk egy másodperc alatt. 

  
Pár pillanat multán, ahogy lentebb érünk, 
Könnyező szemekkel, a stopperre nézünk. 

  
Lejárt a zuhanás, és hogy pontos legyen. 

Rándul a kioldó s  belobban a selyem. 
  
Szépen földet érünk, semmi baj sem esett. 

Ne szégyelljük hát az ejtőernyős nevet. 
  
Ilyenek vagyunk mi 

hallgatagok, de tettre készek. 
  

Faragó László „Lacsi kapitány”    
Balatonkiliti, 1974. május 31. 

Rácz Péter Béla 
 
 
 

Tisztelt Elnök Asszony! 
A Kunszentmártoni Járási Hivatal munkatársai részéről az alábbi "apák 

szerepéről" megfogalmazott gondolatokat és a mellékelt verset, forrás anyagot 
küldjük további szíves felhasználás céljából: 
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"Mikor még vártam a gyermekem születését elképzelni sem tudtam miként 

fog megváltozni az életem. Mit hogyan kell csinálni, amely nem 
megtanulható. Az apaszerep egy egész életre szól és sohasem ér véget: 

példamutatás, gondoskodás és az életre való nevelés, felkészítés. Különleges 
kapcsolat ez, s az élet csak a gyermekekkel kezdődik igazán!"  Anna (4 éves) 
és Péter Zalán (féléves) gyermekek édesapja  

 
"Az Apa egy fiú életében az a személy, aki megtanítja az Élet fontos dolgaira, 
például a horgászatra. :)" Martin (másfél éves) gyermek édesapja 

 
"Az apa és a kis főnök kapcsolata: kérdez - mindenki ráfigyel, szomorú - 

minden más háttérbe szorul, éhes - mindenki kedvét keresi, ő a minden, 
akinek mosolyáért érdemes élni" Gergő (9 éves) gyermek édesanyja  
 

 
Aranyosi Ervin: Apának lenni 

 
Hogyan is kellene apának lenni, 

néhány kis “porontyot” felnevelni? 

Megtanítani szépre és jóra, 
becsületre és szép, igaz szóra. 

 

Fiúnak mutatni a példaképet, 
és erőt adni, mit elvár az élet. 

S a lánynak apát, hogy Őbenne lássa, 
milyen legyen majd az Ő választása, 
hogy később, a méltó párjára leljen, 

s benne milyen értékekre figyeljen. 
 

Hogyan is kellene apának lenni? 
Anyát szépen és hűen szeretni. 

Tenyéren hordani a kis családot, 

megadva nekik az egész világot. 
Biztatni azt, aki már belefáradt, 
– együtt építeni a homokvárat. 

 
Szépséges terveket, álmokat szőni, 

s látni a gyermeket lassan felnőni. 
S bármi is történik mellette állni, 

s ha eljön a napja nagypapává válni. 

Hogyan is kellene apának lenni? 
Igazi receptet még nem írt senki. 

 

Egyetlen módon igazol az élet: 
az kiknek apja vagy mind szeret téged. 
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Tíz dolog, amiért megéri apának lenni 

A gyermektelen férfiak zöme, ha valóban tudná, mivel jár az apaság, talán 
sohasem vállalna gyermeket. A gyakorló apák többsége pedig visszatekintve 

tragédiaként értékelné, ha gyermek nélkül kellett volna eltöltenie az életét. 
Az ellentmondásra a férfiak személyiségfejlődése ad választ.  
1. Férfinak lenni 

A férfiak érésének legkeményebb és folyamatos tesztje az apaság. Apának 
lenni – különösen jó apának lenni – rendkívül összetett, nehéz döntéseket és 
vállalásokat hordozó feladat, amely újra és újra azt kívánja meg a férfiaktól, 

hogy túllépjenek képességeiken. Az ok egyszerű. Felelősek lesznek egy 
emberi lényért, annak életpályájáért, életminőségéért, és ennek 

függvényében hagyhatnak maguk után nyomot. 
2. A születés csodája 
A férfiakat régen elzavarták a szülőszobák környékéről, ami kifejezte, hogy a 

szülés és a gyerekkel való törődés a nő dolga, a családról való anyagi 
gondoskodás és a védelem pedig a férfié. Ez a szemlélet oldódott, átalakult, 

és elhárultak az akadályok a gyermekkel kapcsolatos férfiörömök egyik 
legnagyszerűbbikének átélése elől. Azaz az apák résztvevői lehetnek 
gyermekük születésének szerelmes érzelmekkel és vad izgalommal teli 

eseményének. 
3. A tanító-tanuló apa 
A sikeresség különféle receptjei ott vannak az apák tarsolyában, és a 

legfontosabb dolgokat folyamatosan igyekeznek megtanítani gyermeküknek. 
A gyermek fejlesztése azonban az apa fejlődését is óhatatlanul magával 

hozza: különösen a tudásátadásban, a kommunikációs technikákban és 
érzelmi intelligencia szintjükben fejlődnek nagyot. Az apa többszörös 
diadalként él meg minden sikeres információátadást. Egy gyökvonási példa 

helyes megoldása siker a gyermeknek, siker az apának a megfelelő módszer 
alkalmazása miatt, ráadásul még a feleségétől is be lehet söpörni az 

elismerést. 
4. Kőszikla 
Dagadhat-e jobban az apai kebel annál, amikor gyermeke tanácsért fordul 

hozzá, vagy biztonságot keres nála? Aligha, pedig az apa jól tudja, hogy 
utódát pontosan erre igyekezett nevelni egészen kis korától. Ha a bizalom 
fennmarad szülő és gyermek között idősebb korban is, az hatalmas lökés 

lehet az önértékelésen – az apák ugyanis titokban visszaigazolást várnak 
gyermekeiktől nevelésük kérdésében. 

5. A felelősségvállalás mámora 
Amíg egy férfi nem próbálta ki magát apaként, ritkán kerül olyan helyzetbe, 
hogy egy másik emberi lény élete folyamatosan rá legyen bízva. Ráadásul a 

felelőssége nemcsak a biológiai, hanem a társadalmi lényre is kiterjed. A 
felelősség érzése nem azonnal alakul ki: a szülészetről hazahozott 
gyermekhez az apák (különösen az első gyermeknél) még hozzányúlni is alig 

mernek. De aztán a hormonok segítenek az önzetlen és aggódó, 
felelősségteljes magatartás kialakításában. Mélyen átélik, hogy van 

valamijük, ami mindennél drágább – családjuk. Ennek megtapasztalása 
sokaknak flow szerű, már-már mámorító élményt ad. 
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6. Jelen lenni a mérföldköveknél 

A flow az apa és gyermek közötti kapcsolatban rendre megjelenhet, akár egy 
elmerült játék során is. Persze valószínűbb, hogy az önfeledt és 

megismételhetetlen pillanatok, amelyekben megáll az idő, a gyermek életének 
valamely fontos eseményéhez kapcsolódnak – tanulmányi eredményhez, 
sportteljesítményhez, az első vers megírásához, az első nyilvános fellépéshez, 

vagy akár egy betegség legyűréséhez. 
7. A nagyszerűség felfedezése 
Kezdetben minden apa ab ovo zseninek látja a gyermekét, aki a szomszéd 

kölykénél előbb tud beszélni, járni, belerúgni a labdába. Később ez a 
kritikátlan lelkesedés enyhül, és átveszi helyét az őszinte rácsodálkozás a 

gyermek valós képességeire. Mesés, amikor a lurkó krétával tökéletes Tapsi 
Hapsit rittyent a járdára, 49-et dekázik váltott lábbal, önállóan elsajátítja 
első angol szavait a neten keresztül vagy fejből felmondja az összes magyar 

királyt. Az apa számára ilyenkor nagyobbra nő a világ, mert kiderül, hogy 
gyermeke esetleg többre és másra képes, mint ő. 

8. Lesz belőle valami 
Szülője válogatja, ki mit tekint a gyermekkor végének – a diploma 
megszerzését, a házasságot vagy a közösség elismerésének kivívását. 

Mindenesetre, ha „lesz a gyerekből valami”, különösen, ha túltesz a szülein, 
sőt túlszárnyalja a közösséget, amelyből kinőtt, az hallatlan büszkeség 
forrása, mert a gyermeknevelés célja, az erkölcsi és kulturális útmutatások 

átplántálása ezzel teljes mértékben értelmet nyer. Sokan azonban joggal 
éreznek elégedettséget akkor is, ha gyermekük egy adott nehéz helyzetben 

megállja a helyét, vagy ha egyszerűen csak tisztességes ember lesz belőle. 
9. Tisztelet és hosszú élet 
Az apaság hozzásegít, hogy tartós, tisztelettel és nagyra értékeléssel teli 

kapcsolat alakuljon ki a gyermek anyjával, ami jelentősen hozzájárul az apák 
pszichikai és érzelmi egészségének fenntartásában. A férfi megismeri, hogy 

házastársa milyen áldozatokra képes a család érdekében, maga is bevonódik 
a feladatokba, közös életcélokat jelölhetnek ki, biztonságos hátországot 
teremthetnek érzelmileg és anyagilag egyaránt. Az apa felismeri, hogy ebben 

a közegben többre viheti, több boldogság és támogatás jut neki, mint 
különben. Ezek fényében nem csoda, hogy a tartós házasságban élő férfiak 
egyes kutatások szerint átlagosan 32 százalékkal tovább élnek, mint az 

egyedülállók. 
10. Biztonságos életforma 

A kutatások szerint az apák gyermekük megszületése után biológiai és 
társadalmi változásokon is átmennek: szervezetükben csökken az 
agresszióért és fokozott libidóért felelős hormon, a tesztoszteron szintje, és 

növekszik a szülői gondoskodást ösztönző prolaktin szintjük. A 
gondoskodással összefüggésben kimutatható, hogy az apák többet kezdenek 
dolgozni, és több pénzt adnak haza, kevesebbet járnak szórakozni, de többet 

a támogató közösségekbe. A családban élő apák ezeknek köszönhetően 
kimutathatóan többet keresnek, kevesebb közöttük a munkanélküli, a 

depressziós, és elégedettebbek az életükkel szingli vagy gyermektelen 
társaiknál. 
(szerző: Meixner Zoltán, megjelent a HVG Extra Business-ben) 

Beküldő: Dr. Bodor Brigitta 
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Krúdy Tamás: Az apa a család papja 

Minden emberi közösségnek van spirituális vezetője. Még azoknál is, 
amelyek úgy hiszik, hogy nincs, előbb-utóbb lesz valaki, akinek a lelkisége 

meghatározó lesz az egész közösségre. A Biblia azt mondja, hogy a család 
lelki vezetője az apa, ő a család papja. De vajon mit jelent ez, és a mai, 
modern világban továbbra is így van-e, vagy lehetne esetleg másképp? 

Egyetlen férfi sem születik úgy, hogy magától tudja, mi (lenne) egy apa 
dolga. Ezt meg kell neki tanítani. A széthulló családoknak valamint a férfiak 
az élet számos területéről – például a pedagógusi pályáról – történő 

kiszorulásának köszönhetően mára ennek a tudásátadásnak a hagyományos 
formái megrendültek, esetlegessé váltak. A fiatal férfiaknak vagy sikerül 

elsajátítaniuk, hogy milyen egy apa, vagy nem. Nekem sem ment egyszerűen. 
Legyen elég annyi, hogy nagyjából a negyedik gyerekem születésére nőttem 
bele abba a kabátba, amit az apaság jelent.  

Hadd meséljek el egy történetet, ami meghatározó volt számomra az apaság 
spirituális jelentőségének a felismerésében. Néhány évvel ezelőtt történt, 

hogy az egyik fiammal, aki akkor 11 éves volt, kettesben maradtunk, ami egy 
nagy családban ritka ajándék. Ha jól emlékszem, egy bútort igyekeztünk 
megreparálni. A közös tevékenység hamar elindította a beszélgetést, ami 

egyre mélyebb és mélyebb lett. Egyszer csak a fiam letette a szerszámot és 
nagy komolyan rámnézett: 
- Papa, már régóta szeretnék elmondani valamit, ami nagyon nyomaszt. 

- Nocsak, és mi lenne az? 
- Hát…, a múltkor, az iskolában, a fiúvécében az egyik osztálytársam 

okostelefonján pornót néztünk… És azok a képek azóta itt vannak a 
fejemben… Nem tudok megszabadulni tőlük… Mindig előjönnek, amikor 
lefekszem. Már háromszor meggyóntam a papnak, aki azt mondta, hogy elég 

lett volna egyszer is többször nem kell, de azoktól a képektől akkor sem 
tudtam megszabadulni… Nem jó ez így nekem, mit csináljak? 

És akkor sort kerítettünk arra a beszélgetésre a szexualitás értelméről és 
jelentőségéről, amivel hitem szerint minden apuka tartozik a fiának. Sok 
mindenről beszéltünk, aminek az értelmét röviden úgy lehetne összefoglalni, 

hogy a pornográfiával nem az a baj, hogy túl sokat mutat meg, hanem éppen 
ellenkezőleg, túl keveset mutat meg az emberből, a személyiségéből, a 
tulajdonságaiból, a valódi örömeiből, az emberszeretetéből, a 

szeretetvágyából, a lelki gazdagságából, a természetfelettire való 
nyitottságából, a jó kedvéből, a humorából, az önfeledtségéből, ami az igazi 

szexualitásban mind-mind benne van, ha az félelem, bűntudat és szégyentől 
mentes tud lenni. Sokat beszélgettünk, elégedett voltam magammal, úgy 
éreztem, sikerült elmondanom mindent, amit a témáról gondolok. A 

kulcsmondat mégis hátravolt, amire egyáltalán nem számítottam, és amitől 
az egész beszélgetés nagyobbat fordított rajtam, mint rajta. Végezetül, 
mintegy összegzésként, a következőket mondta a fiam: 

- Úgy örülök, hogy ezt az egészet elmondhattam neked, apa, úgy érzem, 
most sikerült végre megszabadulnom tőle. 

Ez a mondat azóta is bennem visszhangzik, ekkor értettem meg, hogy mit is 
jelent az, hogy az apa a család papja. Hogy vannak helyzetek, amikor se pap, 
se tanító, se nagybácsi, se edző, de még az anya se adhatja meg a feloldozást, 

amire a gyerek vágyik – egyedül csak az apa. 


