
Doris Weber

Az apák visszatérnek

Pontosan 15 éve annak, hogy
Wilfried Wieck, férfiakkal fog-
lalkozó, ismert berlini terapeuta

lesújtó következtetéseket vont le saját
nemérõl: „A férfiak túlnyomó többsé-
ge érzelmi analfabéta. Nincs kedvük
a saját fejlõdésükhöz, és ahhoz sem,
hogy küzdjenek analfabétizmusuk el-
len. Éppen olyan kényelmesek, mint
eddig. Ezek a férfiak kulturális szem-
pontból katasztrófák. Mindent tönkre
tesznek: magukat, az asszonyokat, a
gyerekeket.”

Cheryl Benard és Edit Schlaffer
nõkkel foglalkozó bécsi terapeuták
rögtön hozzátettek valamit: „Ezt a
mondatot hallhattuk állandóan a férfi-
aktól: »Én mindig gyermekeim ren-
delkezésére állok.« De ez egy teljesen
elvont mondat volt. A férfiak szeretik
gyermekeiket, valamiképp fontosak is
nekik gondolati síkon, továbbá válság-
helyzetben mindent megkaphatnak tõ-
lük. Azonban egy gyermek lehet 17–
18 éves, és ez a válsághelyzet még so-
ha nem következett be. Ha tehát egy
apa azt mondja: »Én mindig gyerme-
keim rendelkezésére állok«, nyugod-
tan eltelhet 18 év, és a valóságban még
egyszer sem állt rendelkezésükre.”

A régi dal azt mondja: „Ó, az apu-
kám csodálatos bohóc… Ó, az apu-
kám valóban nagy mûvész…!” Játsz-
va képes elõvarázsolni valamit a ka-
lapjából, és a következõ pillanatban
eltüntetni. Látszólag egyedül õ ismeri
a trükköt, hogy a közelit távolivá vál-
toztassa, és fordítva. De a családi va-
rieté eme színészi mutatványa egyre
inkább megszokottá válik. A nézõk,
vagyis az asszonyok és a gyerekek
már rég nem tapsolnak. Belefáradtak
abba, hogy a csodálatos papa dalát
énekeljék. Az egykor ünnepelt hõs tu-
lajdonképpen elhagyhatná a színpa-
dot, õ maga tette feleslegessé magát.

A két ismert bécsi szociológus,
Schlaffer és Benard a Ludwig Boltz-
mann Intézet munkatársai, akik nõk-
kel és férfiakkel végzett kutatásaikból
ismét új családi drámákhoz nyertek
anyagot, egykor ugyanezt állapították
meg. 1991-ben befejezettnek nyilvá-
nították a családi színházat, mert a fõ-
szereplõ, vagyis az apa eltûnt. Mond-
játok meg, hol vannak az apák? címû
könyvük „a híres férfi-felelõtlenség
portrégyûjteménye”. Edit Schlaffer és
Cheryl Benard gyermeküket szerte a

nyugati világban egyedül nevelõ
anyáknak ajánlotta ezt a mûvet, és ez
sajnos nagy csoport, mert a bécsi szo-
ciológusok ide számították a valójá-
ban férjükkel egy háztartásban élõ
anyákat is (mondván, hogy a gyakor-
latban mégis egyedül nevelik gyerme-
keiket). Az apa idõnként megjelenik:
gondoskodik a maga testi jólétérõl, ki-
piheni a munkát, használja a tévéké-
szüléket, jelen van, de bizonyos érte-
lemben még sincs jelen. Cheryl Be-
nard megpróbálta leírni a család fan-
tomját: „Már régóta létezik az új
apaság alapfogalma. Eltöprengtünk:
Mit takar ez, léteznek-e valójában
ezek az új apák? Azt láttuk, hogy az
apaság külsõleg egy kicsit másnak lát-
szik. Az apák nemzedéke ma barátsá-
gosabb, hanyagabb, lazább, mint a sa-
ját apáik – de ha a családban elõfordu-
ló munkáról van szó, az új apák éppen
úgy nem vesznek részt benne, mint
ahogy egykor az õ apjuk.”

Manapság az apák 95%-a jelen van
gyermeke megszületésénél, aztán
elég gyorsan visszavonul. Az elsõ né-
hány nap még új, tele van a gyermek
körüli varázslattal. Az elsõ év során
viszont az apa egyre jobban háttérbe
húzódik, majd amikor a gyermek há-
rom-, négy-, ötéves lesz, majd iskolá-
ba megy, majdnem mindegyik apánál
– a kezdetben még alternatívan visel-
kedõknél is – a hagyományos példa
érvényesül: a mama a felelõs, a papa
nincs jelen. A két bécsi szociológus
azon csodálkozott, hogy ezek a férfi-
ak nem veszik észre menekülésüket.
Õk mind jó apák akarnak lenni, és
úgy is érzik, azt is mondják, hogy sze-
retik gyermekeiket. Valódi életükben
mégis az autó, a szakma vagy a hobbi
áll az elsõ helyen. „A férfiak azt gon-
dolják, hogy ha szeretik gyermekei-
ket, az már elég”– mondja Edit
Schlaffer. „De a gyerekek megértésé-
hez, vagy ha az ember valamilyen
válságban szeretne nekik segíteni,
vagy ha valóban antennát szeret-
nénk hozzájuk, akkor a gyermek tel-
jes ellátását is vállalni kell a hétköz-
napok terhes, egyszerû eseményeivel
együtt; például este átnézed a tolltar-
tóját, hogy hiányzik-e neki valami,
vagy orvoshoz viszed, ismered a ba-
rátait, megszervezed a születésnapi
buliját. Ez mind olyasmi, ami az
együttélésben közelséget és meghitt-

séget ad. És a legtöbb apa-gyermek
kapcsolatból hiányzik ez a közelség.”

A modern pszichológiai irodalom
hagyományt teremtett az anyák hi-
báztatásában, miszerint egyedül az
anyák ártanak a gyermeknek, mert õk
élnek túlságosan szoros kapcsolatban
velük, és mindenekelõtt a fiúgyerme-
keket tekintik – tudat alatt – férjnek és
pótapának. Az apa pedig mindeköz-
ben „mossa kezeit”, mondván, aki
semmit sem tesz, az nem is hibázik. A
menekülés helyett irányt kellene mu-
tatniuk, a semmittevés helyett ambí-
ciót, a passzivitás helyére érdeklõdést
kellene varázsolniuk a gyermek éle-
tébe: mindez csak a legújabb kori tör-
ténelemben került érthetõbben napvi-
lágra. Wilfried Wieck azt mondta erre
vonatkozóan: „Úgy akarom ijesztget-
ni férfitársaimat, mint magamat.” A
fiúk apát akarnak címû könyvében
minden herceget, családfõt, nõgyûlö-
lõt és elmenekült apát arra ösztönzött,
hogy vállalják már végre a felelõssé-
get. Wilfried Wieck továbbá valami
„mélyen szomorút dolgot” fedezett
fel: „Nagyon megrázó, ha az ember
egyáltalán képes megérezni, hogy a
fiúk helyzete tulajdonképpen nagyon
szomorú attól, amit nem kapnak meg
apjuktól. Hatalmas mennyiségû, apa
iránti elfojtott vágy és kívánság reked
a felnövekvõ fiúkban, amit egész éle-
tük során magukba kell rejteniük.”
Mit is kívánnak a fiúk az apjuktól? És
mi az, amit soha nem kapnak meg?
Wilfried Wieck azt mondja: „Hogy az
apák idõt szakítsanak fiaik számára.
A legtöbb apának nincs ideje. A fiúk
kapcsolatban szeretnének lenni ap-
jukkal, azt szeretnék, ha apjuk velük
együtt vállalkoznék valamire, még-
pedig egy egész napon át. És nem-
csak játékokat, focit, futkározásokat,
rekordvadászatot kívánnak, hanem
azt is, hogy az apa érdeklõdjön irán-
tuk, hogy megkérdezze: Hogy vagy?
Azt szeretnék, hogy ha rosszul van-
nak, az apa kedvesen segítsen nekik.
A fiúk nem szeretnének állandóan
szemrehányásokat hallani apjuktól,
hanem együttérzést és vigasztalást
várnak. Ezt úgy is lehetne mondani: a
fiúk otthont szeretnének az apjuknál,
ahova oda tudnak menni, ahol meg-
hallgatják õket, ahol érdeklõdnek
irántuk, de legfõképpen, hogy az ap-
juk szeresse õket.”
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Ha ez olyan egyszerû lenne! –
mondja Gerhard Amendt, szo-
ciális ügyekkel foglalkozó bré-

mai tudós, aki kutatómunkáiban már
évek óta intenzíven foglalkozik apák-
kal és anyákkal. Amendt nem sajnálja
azokat az asszonyokat, akik az egye-
dülálló nevelõ és felelõsségvállaló
szerepében panaszkodnak, és férjüket
„katonaszökevényként” a munkába
meneküléssel vádolják. Úgy tûnik,
Amendt felfedezett egy trendet az
anyáknál, ti. hogy az apákat kizárják
a családi életben való részvételbõl:
„Vannak olyan anyák, akik erõsen ér-
dekeltek abban, hogy az apákra hárít-
sák az egyedüli kenyérkeresõ szere-
pét, és mindent, ami a kapcsolatokra
tartozik, saját anyai egyeduralmuk
alá helyezzenek.” Ez problematikus a
gyerekek számára, mert „az apa ellen
irányuló anyai kizárás agresszív ele-
mérõl” beszélhetünk. Amendt követ-
keztetése: „Acsaládoknak van egy je-
lentõs része, ahol az egyedül nevelés
(elméletileg) teljes családban törté-
nik, de ahol az egyedül nevelés ép-
penséggel nem azért történik, mert a
férfi és apa elhanyagolja családját,
hanem azért, mert az anyák gyorsan
és aktívan kizárják az apákat a gyere-
kekkel kapcsolatos közös élmények-
bõl és elhatározásokból. Ez az egye-
dül nevelésnek egy tudatosan akart,
kialakított formája. Az apára csak bi-
zonyos dolgokban van szükség: ah-
hoz például elég jó, hogy pénzt keres-
sen, de belsõ családi folyamatokban,
a kapcsolatok egész rendszerét te-
kintve inkább csak jelenlevõnek, né-
zõnek szeretnék látni az anyák, nem
pedig aktív közremûködõnek. Ha te-
hát arról beszélünk, hogy az apák
ezeken a területeken elégtelenül cse-
lekednek, akkor azt is figyelembe kell
venni, hogy az apák egy részét felesé-
ge vagy partnere akadályozza meg
abban, hogy a korábbiaknál intenzí-
vebben vehessen részt a gyerekneve-
lésben.”

De fejezzük be az anyák szidását.
Legyen vége az apák szidásának is.
Megváltoztak az idõk. „Papa ante
portas”: az új apa a küszöbön áll, ké-
szen arra, hogy visszatérjen a család-
ba. Vagy már megint fantomról, déli-
bábról van szó? „Nem, tényleg õ az”,
nyugtat meg minket Hartmut Brock-
mann brémai pszichológus, aki töb-
bek között az evangélikus egyházban
dolgozik „terhes apákkal”, család-
apákkal és elvált apákkal. Számára
egyértelmû a trend: az apák visszatér-
nek a családba. Mégis mit jelent az,
hogy „vissza”? 80%-ban még mindig
az apák jelentik a fõ ellátó forrást. Az
asszonyok „mellékesen” dolgoznak,
és „fõállásban” látják el a nevelés fel-
adatát. Hartmut Brockmann ennek el-

lenére azt gondolja, hogy az apák már
nem annyira erõsen húzzák ki magu-
kat a felelõsség alól, mint korábban,
„elbizonytalanodtak az utolsó 25 év
követelményeitõl, melyeket a társa-
dalom támasztott irántuk. Az apák-
nak egyszer ilyennek, máskor olyan-
nak kellene lenniük, és most kezde-
nek lassan elgondolkodni arról, mit
akarnak õk maguk, és kik õk maguk.
Saját maguk akarják meghatározni
magukat.”

Egy apa így meséli el a történetét:
„Nálam úgy volt, hogy tulaj-
donképpen sokáig kerestem azt,

mi maradt belõlem mint személybõl.
Tíz éve vagyok házas, és éppen elvál-
tam a feleségemtõl. Az volt az érzé-
sem, hogy a férfi, a családapa, a férj
tradicionális szerepében semmi sem
marad belõlem mint emberbõl. Soká-
ig kerestem az utat, erõsen tájékozód-
va a nõmozgalomban; mindig gon-
doltam arra is, hogy egy vagyok ezek
közül a bûnös férfiak közül, akik ki-
váltságokat ragadnak magukhoz,
akik elnyomják a nõket. Ezt a nõmoz-
galom is a férfiak szemére vetette, ál-
lítólag leloptuk elõlük a csillagok fe-
lét az égrõl. Sok idõre volt szüksé-
gem, hogy megértsem, én is azokhoz
tartozom, akiket becsaptak, mert a
hagyományos férfiszerepekben én
sem tudok magamra találni, és valami
belõlem is elvész; én is teljes értékû
személy szeretnék lenni. Azt gondo-
lom, hogy a nõk a hagyományos vi-
szonyok között nem érték el ezt, de a
férfiak sem.”

Így beszél egy olyan férfi, aki visz-
sza akarja hódítani a férfilét fél ég-
boltját. De más férfi-
ak segítsége nélkül
szerinte ez nem
megy. Ezért jár rend-
szeresen egy férfi-
csoportba. Mert egy
dolog világos a szá-
mára: a nemi szere-
pek változása csak
egészen kis lépések-
ben megy végbe.
Még mindig patriar-
chális társadalomban
élünk, ahol férfiura-
lom virágzik. Még
mindig azt várják a
férfitõl, hogy útját
versenyzéssel és kö-
nyökléssel járja. Ha
egy férfi változtatni
akar életstílusán, sú-
lyos következmé-
nyekkel kell számol-
nia. Talán ezért veszi
igénybe az apáknak
csak 1,5%-a gyer-
meknevelési szabad-

ságot, mert nemcsak karriertörés, ha-
nem kollégáik csípõs gúnyolódása is
fenyegeti õket. Egy másik apa, aki
ugyancsak egy férficsoportban kere-
sett védelmet, ezt mondja: „A mai
férfiak igen erõsen szenvednek attól,
amit régebbi korokban kiváltságként
már a bölcsõben megkaptak. Vegyük
a képzés és foglalkozás területét, és
az ezzel összefüggõ férfikarriert. Is-
merjük az összes szívinfarktust, és a
férfiak sokféle betegségére utaló jele-
ket. Akik az ipar, a közigazgatás terü-
letén közép- vagy felsõ szintû állás-
ban vannak, de az a kolléga is, aki a
Volkswagennél a futószalag mellett
áll, nagyon is gyötrõdik a stresszhatá-
sok miatt. Ismerjük a problémát,
hogy az apák nagyon messze állnak
gyermekeiktõl, aminek társadalmi
okai is vannak. Továbbá itt van az ér-
zelmi háztartás kiegyensúlyozatlan-
ságának problémája, ti. hogy a férfiak
vakmerõ hõsökként lépnek fel, hogy
lehetõségük van a nõk elcsábítására,
ahogy azt oly szépen nevezik, aktív
és vezetõ szerepben lehetnek a szexu-
alitás területén is. Ugyanakkor nega-
tívnak is lehet értékelni mindezt, mert
a férfiak nagyon erõs teljesítmény-
kényszer hatása alatt állnak, nyo-
masztják õket a nõk által támasztott
követelmények, és más a férfiakkal
kapcsolatos konkurencia-viselkedé-
süket sem szabad lebecsülni.”

Ilyen körülmények között hogy
tudnának az apák nagyobb részt vál-
lalni gyermekeik életében: etetni, pe-
lenkázni, vigasztalni és átkarolni
õket? Ki segít nekik, hogy büszkén és
emelt fõvel megtalálják ezt az új sze-
repet? Ugyanis saját apjuk legtöbb-
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ször nem volt számukra példakép.
„Egy férfinak nagyon biztosnak kell
lennie az identitásában ahhoz, hogy
legyen bátorsága gyerekkocsit tolni
ebben a patriarchális társadalomban”,
mondta a 2000-ben elhunyt Wilfried
Wieck. „Nincs szeretet-tantárgy a fér-
fiak számára, sõt még önmagunk
megismerésére sincs lehetõségük. Ki
mondja el egy felnövekvõ férfinak,
egy fiúnak, hogy törekvésre méltó,
kielégítõ és vidám dolog gyerekekkel
veszõdni és vitázni?”

Micsoda veszteség ez azoknak
a férfiaknak, akiknek nem
adatik meg a boldogság e ta-

pasztalata! „Mikor elõször szólítanak
papának, az szétárad minden érzé-
kedben, érzed, hogy rólad van szó,
gyermeked rád gondol. Egy új di-
menzió tárul ki, mely mintha négy
betûben válna megfoghatóvá. Nem
csak a pillantások és kinyújtott kezek
tartanak fogva, sokkal inkább az a
megerõsítés: Te vagy a papám.” Mi-
chael Vogt, család- és házasságtera-
peuta Essen tartományban, Apák fel-
fedezõúton címû könyvében írta meg
ezt. Egy lány apjaként õ maga is ecse-
teli, hogy milyen egy férfi számára,
ha apának születik újjá. „Ez felfede-
zõút saját magunkba, ahol a más fér-
fiakkal folytatott véleménycsere már
kihívás, mert a belsõ világ végül is
olyasmi, amit a férfiakban soha nem
alakítottak ki. A férfiak kifelé irá-
nyulnak, teljesítményi társadalomban
élnek. A nevelési feladatok pedig
másféle értékek.”

A gyerekeknek szükségük van
apákra. A fiúk és a lányok számára
nélkülözhetetlen, hogy átsegítsék
õket a felnõtt életbe. Az apák tanítják
meg a fiúkat – ahogy Goethe ezt egy-
szer megírta – „a komoly életvezetés-
re”, nyitják rá szemüket a világra. A
fényképeken mindig az apák dobják
fel gyermekeiket a levegõbe, és tart-
ják készenlétben kitárt karjaikat,
hogy elkapják õket. Nem az anyák.
Sören Kierkegaard dán vallásfilozó-
fus ír az „apai önátadásról”, mert ha a
gyerekek elvesztik az apjukat, akkor
a gyerekek is elvesznek. De ez fordít-
va is így van: ha az apák elvesztik
gyerekeiket, mert túlságosan maguk-
kal vannak elfoglalva, akkor õk is el-
vesznek. A gyerekeknek szükségük
van az apjukra, és az apáknak ugyan-
úgy szükségük van gyermekeikre.
Michael Vogt saját tapasztalatából
mondja: „Nagyon gazdag ajándékot
kapnak az apák. Olyan sokféleséget
fedeznek fel magukban, aminek ko-
rábban egyáltalán nem voltak birto-
kában, és egyáltalán nem ismerték
fel. Olyan dolgokat vesznek észre,
amelyek fontosabbak az irodai mun-

kánál; felfedezik a spontaneitást, az
utódukkal való kreatív bánásmódot, s
mindenekelõtt felfedezik magukat
mint személyt, hogy képesek bizo-
nyos dolgokra érzelmileg ráhango-
lódni. Sok férfi van, aki utódjának
születése kapcsán puhább, óvatosabb
lesz. A látszatra jelentéktelen dolgok
jelentõséget nyernek: a gyermek elsõ
lépései, az önmagukban megszólaló
halk hangok és kérdések újrafelfede-
zése és így tovább.”

Ha az apáknak csak nagyon kicsi
százaléka megy nevelési sza-
badságra, ez még nem jelenti

azt, hogy az apák nem veszik komo-
lyan feladatukat és szerepüket, mond-
ja Michael Vogt. Az apák gyakran a
felfokozott szakmai aktivitásban lát-
ják családfenntartói részvételüket: a
bevételt akarják biztosítani. Nagyon
fontos, hogy a szülõk megegyezze-
nek a munka és a szerepek megosztá-
sáról, és ne nehezteljenek egymásra.
Michael Vogt szerint az apai jelenlét
minõsége ugyanolyan fontos, s nem a
mennyisége számít. Az az apa, aki
órákon át ül hallgatagon a tévé elõtt,
nincs jelen gyermeke számára. Arról
az apáról, aki talán csak napi fél órát
tölt gyermekeivel, de nyitott szem-
mel, becsületes részvétellel és együtt-
érzéssel, a gyerekeknek jó emlékük
marad mint jelenlévõ apáról. A leg-
több apa, akivel rendelõjében találko-
zik, mondja Michael Vogt, jelenlévõ
apa akar lenni, de a családterapeauta
megfigyelése szerint az új apák gyak-
ran kettõs igénybevételnek vannak
kitéve: egyrészt jó apák akarnak len-
ni, másrészt szakmájukban 100%-
osan akarnak, és kell is megfelelniük,
mert látják a tolakodási versenyt a
munkahelyükön, ahol 100%-nál is
többet követelnek tõlük. Ezek között
a pólusok között hányódnak ide-oda a
férfiak, és ez az õ egyik legnagyobb
stressz-fokozó tényezõjük.”

Mégis: Tény, hogy az anyák
98,4%-a gyermekének születése után
otthon marad. A férfiak többségének
a gyermekekkel és a háztartással teli
élet kevés izgalmasat tud nyújtani.
„Mondjátok meg, hogy hol vannak az
új apák?”– kérdezte nem is olyan ré-
gen a családügyi minisztérium, és
megtalálta egy tanulmányban, hogy
bár az apák 20%-a jobban részt venne
a családi életben, valódi szerepcseré-
re azonban mégsem szánná rá magát.
A háztartás és a gyermeknevelés
semmilyen anyagot nem szolgáltat
egész estét betöltõ beszélgetésekhez
a partikon, és azokat a házias férfia-
kat, akik már délelõtt a játszótéren
töltik idejüket gyermekeikkel, maguk
az asszonyok kérdezik együtt érzõen:
„Ön mióta munkanélküli?”

Még sokáig fog tartani, míg az apák
valóban önként és egészen természe-
tesen térnek vissza családjukba,
mondja Hartmut Brockmann pszi-
chológus, és maga sem számol többé
azzal, hogy ezeket az idõket még
megéri, noha ma már elég lehetõsé-
gük van a férfiaknak arra, hogy apai
állásukat betöltsék. Jajgatni már nem
illik, mondja Brockmann, legalábbis
vége már azoknak az idõknek. Ha
akarják az apák, akkor képesek is rá.
„Nevelési szabadság, részmunka, fél-
állás, félmunka, ezek lehetségesek.
Már néhány munkaadó is felébredt,
és családbarát munkaprogramokat
fejlesztett ki.”

Talán megértik a cégek, a hatósá-
gok és a vállatok, hogy egy szakmájá-
ban tapasztalt férfi, aki apaként is
megállta a helyét, inkább elõnyöket
nyújt a vállalkozásnak. „Azok az
apák, akik elhatározzák, hogy otthon
maradnak gyermekeikkel, még ha
csak kis idõre is, békét hozó tényezõ-
nek számítanak” – írja Felnõni a
békéhez címû könyvében Vappu Tai-
pale, a finn egészségügyi bizottság
elnöke. „Az a férfi ugyanis, aki bele-
megy egy ilyen viszonylatba, jobb
barát, jobb fõnök és jobb embertárs
lesz – bár talán rosszabb katona.”

A pszichológus Hartmut Brock-
mann, aki évek óta apákkal dolgozik,
és szervezési tanácsadó profit- és
non-profit irányultságú vállalkozá-
soknál, csak megerõsíteni tudja ezt:
„Ha az emberek gyerekekkel foglal-
koznak, akkor az élet legfontosabb
dolgait tanulják meg: a toleranciát, az
együttérzést és a higgadtabb bánás-
módot, a figyelmet, a megértést, saját
igényeik háttérbe szorítását és a ru-
galmasságot. Ha egy férfi mindezt át-
éli otthon, akkor ez kihat munkahelyi
viszonyaira is, és ott is barátságosab-
ban és oldottabban fog viselkedni
kollégáival.”

„Apának lenni fokozatos hozzászo-
kást jelent a közelséghez, a függõség-
hez és a kapcsolathoz” – írja Mi, apák
címû könyvében Lars Gustafsson
svéd gyermekorvos. Apának lenni azt
jelenti, hogy „az ember elszokik a tra-
dicionális, férfias szabadság mozgás-
tereitõl; elszokik attól, hogy az az
ember legyen, aki jön és megy, aki
meghódít és átenged, aki matrózként
távoli, idegen országokban utazgat,
hogy idõnként hazamenjen a reá váró
leányhoz.” Lars Gustafsson szerint
még sokáig tart, míg a férfiak megér-
tik, mekkora értéket rejt magában ez
az új függõség, ez az új kapcsolat.
Néhányan csak egy váláskor fogják
fel ezt, vagy amikor a gyerekek kirö-
pülnek otthonról.
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