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A férfi személyisége, különbözőségei és feladatkörei  

a családban és a családon kívül 

azaz: 

Hogyan növekedhetünk férfivé? 

 

Belépés férfiaknak és mindazoknak, akiket érdekel. 

 

Előadó: 

PhD Szarka Miklós VDM 

pár-, családterapeuta 

mentálhigénikus 

 

Balmazújváros, 2018. november 23. 
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Vajon a családban általánosan 
megfogalmazható-e 

a férfiszerep? 

Vajon a férj és az apaszerepen kívül 
mi határozható meg  

a férfiszerepről? 

Leírható-e a férfiszerep úgy, 
hogy a női szereppel nem foglalkozunk? 
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Mi tesz egy férfit férfivé sajátos 
hormonműködése és nemi szerepe 

mellett? 

Biológiai rendeltetésén túl  
mi az, amit csakis  

egy férfi tehet meg? 

A férfi... 
Egy eleve meglévő adottság, 

vagy  
egy belső fejlődés, küszködés és harc eredménye? 
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Nem változott-e a férfiszerep az 
elmúlt száz évben, vagy a férfi legyen 

ugyanúgy férfi, mint száz évvel 
ezelőtt? 

A férfi férfivé növekedhet-e  
nő nélkül, vagy csakis  

egy nő mellett fejlődhet férfivé? 
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Bevezető és az előadót elkötelező szempontok 

 

1. Ma a férfiról, annak férfivá válásáról, férfiasságáról, férfiatlanságáról, értékeiről, 

értékvesztéseiről, viselkedéséről, kommunikációjáról és kommunikációs zavarairól 

lesz szó. 

2. A férfi... Nem egy fogantatásától meglévő adottság, hanem egy életen át tartó 

fejlődés eredménye. Ez a fejlődés nem mentes bukásoktól, visszafejlődési 

zavaroktól, de mindezek mellett és mindezek árán válhat férfiasabbá, sőt 

emberibbé és emberré. 
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3. A férfit férfivé válásának útján végigkíséri egy férfiminta – az apa, majd férfiminták 

– társak, elöljárók, ellenfelek. De végigkíséri egy női minta – az anya, majd női 

minták – egy szerelem, majd szerelmek, egy (vagy több) és egy végérvényes férfi-

nő kapcsolat. Ez a férfivá válás egész életen át tartó (lineáris) útja: mely során 

vagy meghaladja a felmenőket, vagy el sem éri, amire a felmenők már eljutottak. 

4. A férfi és a nő bár egyenértékűek, de testesül-lelkestül különbözőek méghozzá 

tetőtől-talpig. A férfi különbözőségeinek leírása nyomán értjük meg igazán a férfit. 

Ez a férfi életének mélységi (vertikális) útja. Egyedi, mert nincs két egyforma férfi. 

5. A testesül-lelkestül, tetőtől-talpig egyenértékű, de mégis különböző férfi és nő 

különbözőségeinek egyenértékűvé tétele, mint feladat a kör négyszögesítésével 

egyenértékű kihívás, és egy életen át tartó munka: csakis egy életen át tartó férfi-

nő szeretetkapcsolat keretei között valósítható meg. 
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Tartalomjegyzék 

 

I. A férfi útja – hosszmetszet: fogantatásától haláláig 

II. A férfi különbözőségei – keresztmetszet: testesül-lelkestül, tetőtől-talpig 

III. A férfi és a nő – különbözőségektől az egyenértékűségig 
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I./a A fiúgyermek útja 

A kisgyermekkori „háromszögek” 

 

Optimális helyzet Viszonylagos helyzet Rendellenes helyzet 
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I./a Összegezés 

A kisgyermekkori „háromszögek” esélyei 

 

1. Harmónikus kötődés → harmónikus háromszög: 

Pozitív apa-férfi, anya-nő minta 

A FÉRFI SZEMÉLYISÉG MEGALAPOZÁSA 

2. Diszharmónikus kötődés → diszharmónikus háromszög:  

Túlzott kötődés anyához, érzelemszegény kapcsolat apával: 

KÖTŐDÉS ANYÁHOZ, ERŐTLEN,  

DÖNTÉSKÉPTELEN FÉRFI 

3. Széteső helyzet → széteső háromszög:  

Senki nem kötődik a másikhoz:  

nincs “fészekélmény” (szeparációs félelem): 

NINCS FÉSZEKIGÉNY – NINCS TARTÓS KAPCSOLAT 

 – NINCS ALAPOZÁS 
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I./b A fiatal felnőtt útja 

A szülő(k)ről való leválás lehetőségei, feszültségei 

 

1. A szülőkről való leválás folyamata, mint konfliktusmentes folyamat 
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2. A szülőkről való leválás folyamata, mint konfliktusos folyamat 
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3. A szülőkről való leválás folyamata, mint izgalmas folyamat 
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4. A szülőkről való leválás folyamata, mint elakadás 
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5. A szülőkről való leválás folyamata, mint drámai folyamat 
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6. A szülőkről való leválás folyamata, mint kísérleti folyamat 
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I./b Összegezés 

A szülőkről való leválás „manővereinek” eredményessége 

 

1. A → B → C Esély a felnőtt férfivé válásra 

2. A — B = kötődés, B döntésképtelen, B — C együttjárás és hétvégi házasság 

3. A → B, de nincs C Esély a felnőtté válásra 

4. A — B = kötődés, B — C = kötődés Esély konfliktusra 

5. A — B = konfliktus, és nincs C Esély lezuhanásra 

6. A  B  C Esélyek: nem belátható, de nem reménytelen 
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I./c A középkorú felnőtt férfi útja 

Az „élet-középkor” kihívásai: 

Hogyan tovább? Merre tovább? Van tovább? 

 

Élettársi kapcsolatok a magyar 
össznépességben: 

1990: 250.000 

2011: 910.000 

2015: 1.050.000 
vélt adat 

 

A 40-50 évesek  
80-85%-a szenved ettől 

a problématól. 

 

2015-17-ben: minden  
negyedik férfi 60 éves kora  

előtt hal meg. 

Keringési rendszer  
betegségeiben: 45% 

Daganatos  
betegségekben: 31% 

4x több férfi követ el 
öngyilkosságot,  

mint nő 40-50 év között. 

 

Feltűnően magas   A válások száma 
40-50 év körül:  Az álláskeresők és életkor miatt diszkrimináltak száma 

  A hitelt visszafizetni kényszerülők száma 
  A gyermekéről és szüleiről (is) gondoskodni kényszerülők száma 
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I./c A középkorú felnőtt férfi életútjának eredményessége: 

 

Eredménytelen: 

 Ha nincsenek életcéljai és életperspektívája a következő életszakaszokra nézve. 

 Ha élet- és munkakörülményeiből adódóan sok stresszben (distressz) van része  

→ és beteg lesz. 

 Ha negatív és döntő változások történtek családi életében. 

Eredményes:  és tovább fejlődik a férfi személyisége 

 Ha vannak életcéljai és életperspektívája. 

 Ha élet- és munkakörülményeiből adódóan folyamatosságban van része: 

stresszállapotait kezelni tudja (eustressz) → és 1. betegségéből rehabilitálódott. 

 Ha családi és magánéletében a változásokat feleségével együtt kezelni tudja. 
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II./a A férfi és a nő: 

Különbözőségektől az egyenértékűségig 

Középsúlyos vagy súlyos krízisben lévők számára nem követhető! 

 

A házassági együttélésre kevésbé alkalmas férfi személyiségjellemzői: 

(nagyon nehéz az együttélésre kevésbé alkalmas férfiről beszélni úgy, hogy hasonló 

személyiségvonásokkal rendelkező nők ne jutnának eszünkbe – ezért az alábbiakat 

hallva-olvasva csak önmagára gondoljon, hogy ÖNRE mi a jellemző a következő 

felsorolásból. Ami jellemző ÖNRE, ismerje el, ami nem jellemző, utasítsa el.) 
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1. Merev gondolkodási sémák jellemzik, és azokat az utakat képes csak 

logikailag bejárni, amelyeket megszokott. (Ez a lineáris gondolkodás.) 
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2. A saját gondolkodási sémáitól eltérő gondolkodásmóddal szemben 

elutasító és elzárkózó. (Ez az organikus gondolkodás.) 
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3. Viselkedését nehéz helyzetekben érzelmei irányítják – ilyenkor 

agresszív, vagy kimenekül a kritikus helyzetből. 
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4. Gondolkodásában én-központú, ezt önmaga túlértékelésével 

biztosítja. Ha én-központúságát nem érvényesítheti, hajlamos arra, 

hogy feleslegesnek érezze magát. 
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5. Én-központúsága érzelmi és intim életében is visszaköszön. 

Vallomása – ha kimondaná: „Szeretlek, hogy szeress, mert 

megérdemlem.” Intim életében gyorsan akar boldog lenni és 

kevésbé képes lassan, gyengéden boldogítani. 
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6. Verbális, szóbeli kifejezőkészsége szűkösebb (rossz nyelvek szerint 0), 

tömör közlések, információk átadása jellemzi; érzelmek közlésére 

hangképző szerveit ritkán használja. 
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7. Ha házasságában szerepzavart érez, gyakran hallgat, bezárkózik, a 

TV készülék vagy „laptop” előtt halkan üldögélve őrzi tovább 

hiányérzeteit. 



27 

 

  

8. Az intimitás kerülése mellett alacsony az empátiás készsége  

– így mások szándékait bár megérti, együttérzés helyett ezeket 

racionálisan megmagyarázza. 
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9. Gyermekeihez való viszonyulásában nagyon sokszor a fenti én-

központúság és szeretetigény nyilvánul meg; néhol az apából-

szülőből gyermekké válik. 
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10. A 30-35 életéveiben járó és végérvényes társat kereső férfit egy nem 

tudatos vágy irányítja: ha élete egy nővel kiegészül, akkor kapja 

meg majd azt a férfierőt, amely révén férfivé válik. 

Utóirat: Tisztelet a kivételnek. 
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II./b A házassági együttélésre  

alkalmasabb férfi személyiségjellemzői 

Krízisben lévők számára nem követhető! 

 

(az együttélésre alkalmasabb férfi nem tökéletes, mert még egy férfi sem lehet 

tökéletes. Az alábbi pontok nem elérhetetlenek, de éveken-évtizedeken át 

megvalósíthatók: dolgozni kell ezért önmagunkon.) 
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1. Rugalmas, nyitott és más gondolkodási sémák átgondolására is 

kész: különösen felesége gondolkodási sémáit kell tanulgatnia és 

megértenie. (Ez az organikus gondolkodás) 
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2. Igyekszik tiszteletben tartani a különbségeket. Más gondolkodású 

társában igyekszik meglátni az embert. 
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3. Igyekszik azon, hogy érzelmeit értelmével, értelmét pedig érzelmeivel 

kontrollálja. Így van némi esélye arra, hogy ne hirtelen fellobbanó 

érzelmei irányítsák, hanem a kontrollált érzelmek. 
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4. Gondolkodásában mi-központúságra törekszik. Ez azon alapszik, 

hogy nem csak önmagát, hanem társát is értékeli. Sem uralkodni, 

sem függeni akar, MI-ben gondolkodik, de egyedül is jól érzi magát. 
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5. Mi-központúsága érzelmi és intim életében is gyümölcsöző. 

Vallomása: „Szeretlek, mert vagy.” 
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6. Dolgozik azon, hogy elsősorban ne csak beszéljen, hanem 

beszélgessen. Negatív érzelmeit kontrollálja, pozitív érzelmeit 

kifejezi, hogy: „Kettőnk véleményéből alakítsuk ki a mi 

véleményünket.” Ezt nevezzük kompromisszumkészségnek. 
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7. Érzelmi hiányait közli társával, így szabad lesz arra, hogy a titkait 

megossza a másikkal. 

 

  



38 

8. Igyekszik együttérezni a másikkal: észreveszi társának 

szomorúságát vagy örömét és kimondja, hogy „együttérzek veled”. 
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9. Tanul felelős, őszinte, együttérő szülővé válni, hogy gyermekei 

biztonságban érezzék magukat mellette. A gyermekek 

biztonságérzetét elsősorban a házaspár-kapcsolat érzelmi 

biztonsága garantálja. 
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10. Saját férfiereje még házasságkötése előtt, fiatal férfikorában 

bontakozik, amikor tanulgatja az önuralmat, a kötelességteljesítést 

és döntésiben következetes. Így férfierejét nem házasságától reméli, 

hanem társának ajándékozza. 

Utóirat: Tisztelet a kivételnek. 
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Feladatok: 

azoknak a házaspároknak, akik nem szenvednek középsúlyos, vagy súlyos 

egyéni, vagy kapcsolati, személyes vagy családi krízisben. 

1. A „kevésbé alkalmas” állapotból lépésről-lépésre továbblépni az 
„alkalmasabb” állapotba. 

2. Tisztázzam önmagamban, hogy milyen hibáim vannak, amelyekkel terhelem 
páromat; és milyen értékeim vannak, amelyekkel ajándékozhatom őt.  

3. Próbáljuk meg értékeinkkel, jó tulajdonságainkkal kölcsönösen ajándékozva 
kiegészíteni egymást! Így: 

KETTEN TÖBBRE JUTUNK! 
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Pozitívumok cseréje: 

 


