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Apa Akadémia



Apai alapvetések ( 7 fogás az 
apaságért)
1. Az apai gondoskodás egyenrangú 

az anyai gondoskodással

2. Az apa megerősödése az anyát és a családot támogatja

3. Az apa szerepe a gyermek megszületése előtt kezdődik

4. Az apa szerep társadalmi szerep és tanulható

5. A gyermeknevelés a mai Európában apátlannak 
tekinthető

6. Az aktív apaság férfias dolog, és védi a férfiak 
egészségét

7. Az aktív apaság nem modern találmány



Férfiak kikapcsolva



Apátlan pszichológia

 Apák szerepe nincs vagy másodlagos

 Negatív apa és férfi kép

 Anya–gyermek centrikus családmodell

 Kötődés: anya–gyermek duálunió, szimbiózis

 Modern kutatások:  apai agy és hormon változások



Globális maghasadás?
 Solo apaság gyermekkel: 62 % növekedés 10 év 

alatt (USA)



MGTOW



A női oldal
Fővárosi elit gimnázium, 2015:

 Tantestület: 91 % nő

40 év alatti nők: 

30 % házas gyermekkel,

42 % nem házas gyermektelen, 

28 %, gyermeke van, elvált vagy külön él.



A Valentin nap margójára

Az amerikai nők 15-20 %- a küld saját magának 
virágot.



Repülőjegy játékbabáknak



MIÉRT bizonytalanok és 
passzívak a férfiak?



Férfiak a  médiában

200 amerikai mesekönyvből 24-ben van apa 
(Suzanne M. Flannery Quinn)

USA média elemzés: Férfi szociálisan 
inkompetens (béna)



Az érzékeny férfi: kicsit nőies?



Fiúk a hátsó padban
Németország, USA: fiúkat negatívan 

diszkriminálják az iskolákban (alap és közép)

 Férfi tanárok számának növekedésével nő a 
fiúk teljesítménye

 IT: rizikó a kamasz fiúk részére



A hiányzó apa



Negatív apa kép





Apa nélküli család modell



Rendes apa dolgozik



Apátlan Amerika

Forrás: D Blankenhorn: Fatherless America 1995 



A „tango-modell”



Mi a tangó?
 ”az argentin tangó teljesen improvizált… a nő 

és a férfi lépései ritmusban és irányban is 
különbözőek lehetnek”…

 Tánc?  

 Séta ölelésben…

„Kasztrált férfi nem táncol”



Tangó modell: Mi a modern?

a gondoskodás 
férfias ösztön



Tangó modell: apa-család
Az apa szerepe egyenrangú 

az anyáéval

Minden apa-gyermek kapcsolat 

egyedi



Tangó modell : munka-család

A fiam egy zseni. Minden este megismer.” 

( egy édesapa)

 Miért szeretik a munkáltatók  a családos férfiakat 
és miért nem szeretik a családos nőket?

 Hősök és zöld özvegyek helyett…



Forrás: 
Demográfiai 
portré, 2015., 
Családi értékek 
2009; ISSP 2013

Apák satu közé szorulva



Tangó modell: apa forradalom

 Mikortól apa egy apa?

 Hogyan lesz apa?

 Mit tud egy apa?



Apával játszani



Apa-lány kapcsolat
Caroline Payne-

Purvis,Floridai Egyetem:

Tizenéves lányok: ha jó a 
kapcsolat apával,

• Kevesebb szexuális partner

• Biztonságosabb szex

• Reálisabb férfi kép



Apa–fiú kapcsolat

Baruch & Barnett 1979, 83 
Apa-fiú kapcsolatok 
vizsgálata, USA

• Egy faktor számít: apa 
szereti-e a fiát

• Maszkulintás, versengés, 
erőszak nem jellemző



Ajánló
 Palya Bea: Apa Blues





Köszönöm szíves figyelmüket!

leder.laszlo@apaakademia.hu
www.lederlaszlo.com


