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ABSZTRAKT 

Kutatásom az apává válás folyamatát elemzi. Gyermeke fogantatástól a születésig, és az 

első közös évig kíséri az apák lélektani fejlődését, kapcsolatát a gyermekkel. Emellett 

összehasonlítja a családok „hagyományos” működésformáját a maival, a szülők szerepeit a 

gyermekek nevelésében, és a családi élet egyéb aspektusaiban.  Léder László és az Apa 

Akadémia „Szülővé válunk” kérdőíve alapján állítottam fel, a szülésfelkészítő tanfolyamok 

kapcsolatát vizsgáltam az apás szüléssel, és az első évben való gyermekgondozással. Első 

hipotézisem azt mutatta, nincs szignifikáns kapcsolat a tanfolyamok és az apás szülések 

között, ugyan így a második hipotézis sem igazolódott be, miszerint a tanfolyamok 

kapcsolatban állnak a gyermekgondozás egyenlő elosztásával. Tehát nem, vagy nem csak a 

tanfolyamok azok, amik befolyásolják az apák hozzáállását és döntését ezekben a témákban. 

További kutatásokkal még körbe lehetne járni, hogy pontosan mi az, ami számukra döntő 

fontosságú lehet.  
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BEVEZETÉS 

A család megcáfolhatatlanul az egyik legfontosabb összetartó erő az emberek életében. 

Mindenki mögött áll két szülő, akik kísérik őket, egyengetik előttük az utat, mindig a legjobb 

érdekeiket nézik, és aszerint cselekednek. Ez által nem kizárandók azok, akiknek nem adatott 

meg két biológiai szülő akik ily módon támogatják őket, hisz ők is találkoznak életük során 

olyan szülő-figurával, akik hasonlóképp képviselik az érdekeiket. Egy gyermek egészséges 

fejlődéséhez elengedhetetlen a szeretet és biztonság, amit a családja ad számára születése 

pillanatától kezdve.  

Amikor a szülők szerepére gondolunk a gyermekek nevelésében és gondozásában, 

elsősorban olyan dolgok jutnak eszünkbe, mint az etetés, öltöztetés, betegség esetén ápolás, az 

alapvető szükségletek ellátása. Ezek olyan univerzális jelenségek, amelyek a világ minden 

táján egyértelműen jelen vannak a családok dinamikájában. Ezek a feladatok hogy osztódnak 

el a szülőpár között? Vajon változott-e az anya és az apa feladata a gyermek nevelésében és 

gondozásában az elmúlt száz évben?  

A feldolgozott tanulmányok mindegyike a „hagyományos” családi struktúrával 

kutatnak, tehát egy anya, egy apa és biológiai gyermekeik. Így tehát a levont következtetések 

csak az ilyen felépítésű családokra vonatkoznak, olyan családoknál ahol az egyik szülő 

egyedül neveli gyermekét, vagy esetleg két anya, vagy két apa nevelik gyermeküket, nem 

feltétlen érvényesülnek a talált összefüggések. Hasonlóképp más a helyzet azon családoknál, 

ahol a szülők elváltak, és úgy nevelik a gyermeküket, de egy új házasságból született első 

gyerek esetén már relevánsak a kutatások által talált adatok.  

 

SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

A gyermek fejlődése a fogantatásnál kezdődik. A születés pillanatától kezdődik igazán a 

szülők és újszülöttek közötti kapcsolat formálása, de már a terhesség alatt elkezdődik közös 

útjuk. Az apák általában akkor hangolódnak igazán a várt babára, amikor partnerüknél egyre 

észlelhetőbbek a terhesség testi változásai, illetve amikor már számukra is érzékelhető 

magzati aktivitás történik, hallják, látják a mozgását (May, 1982). Ez a változás a terhesség 
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20-25-ik hetében következik be, innentől már könnyebb az érzelmi kapcsolódás az apáknak is 

a babához. Az anyáknál se találtak összefüggést a hormonok (oxytocin, ösztradiol és 

progreszteron) növekedése és az anya és magzat között kialakuló kötődés között, tehát 

érzelmi kapcsolódásuk folyamata nagyon hasonló az apákéhoz, egy lassan, de biztosan 

növekvő szoros érzelmi kötődést formálnak mindketten gyermekükkel. Az oxytocin, 

progreszteron és ösztradiol szülés utáni hatását viszont alátámasztották, amennyiben 

magasabb ezen hormonok szintje az első trimeszterben, az anya nagyobb kötődést érez a 

babájához, a kapcsolat erősebbnek látszik ilyen esetekben. (Levine et al., 2007; 

Feldman,Weller, Zagoory-Sharon, & Levine, 2007; Fleming et al., 1997). Léder László 

Csendes apaforradalom könyvében a következőt olvashatjuk: „A kutatások egyértelművé 

teszik, ha minél korábban (lehetőleg a várandósság 12. hete előtt), illetve pozitív és támogató 

módon megtörténik az apák bevonása, annál nagyobb mértékű lesz az apai szerepvállalás.” 

(Léder, 2019) A korább említett 20-25 hétnél sokkal korábbi időszak ez, de nem 

ellentmondásos a két forrás. Az első egy régebbi, 1982-es kutatás, amelyben az apa saját 

magától kialakuló kötődését vizsgálták, a nemrég megjelent könyv viszont arról ír, hogy az 

apára, és később a gyermekre is jó hatással van, ha minél hamarabb megtörténik az apák 

bevonása.  

Egy 2013-as angol kutatás, amelyben több mint ötezer nőt kérdeztek szülés után pár 

hónappal, a terhességük időszakáról és a szülésről, azt találta, hogy a nők férjei majdnem 

mindegyik orvosi vizsgálatra elkísérték feleségüket, és a szülésnél is ott voltak. (Redshaw, 

Henderson, 2013). Ez folyamatos jelenlét amellett, hogy az apa és a magzat kapcsolódásához 

is hozzájárul, a gyermeket váró pár kapcsolatát is erősíti. Az anya mentális jólléte is 

magasabb, ha a párja attitűdje pozitív.  

A szülésnél való jelenlét egyre gyakoribb jelenség, mint ahogy az előző kutatásból is 

kiderült. 100 apát kérdeztek a nyolcvanas években a szülésnél való jelenléttel kapcsolatos 

attitűdjükről. Négy szempont szerint alakultak a csoportok: jelen volt a szülésnél vagy nem, 

illetve jelen szeretett volna lenni, vagy sem. Azok az apák akik részt akartak venni és ennek 

eleget is tudtak tenni, nagyobb százalékban vettek részt szülésfelkészítő tanfolyamon, illetve 

gyakrabban vitték újszülött gyermeküket sétálni babakocsival, mint azok, akik nem akartak 

jelen lenni a szülésnél. A sétálás eredményéhez hozzátartozott az a csoport is, akik részt 

szerettek volna venni, de valamilyen oknál fogva nem tudtak. Ez a két csoport jelentősen 

nagyobb számban jelezte, hogy az időt amit gyermekükkel töltenek, a lehető legjobban 

szeretnék kihasználni, nem csak játékkal, hanem fürdetéssel, etetéssel, pelenkázással, 
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bármivel amire a babának szüksége lehet. Ebből tehát az következik, hogy nem a konkrét 

jelenlét számít a szülés során, az attitűdből következő különbségek sokkal jelentősebbek 

voltak. Ez természetesen több háttértényezőtől is függhet, a házaspár kapcsolata és a közös 

döntéshozás erre a kérdésre is hatással van (Grossman, Volkmer, 1983).  

A szülésfelkészítő tanfolyamok segítenek abban, hogy mielőtt egy pár ilyen témában 

döntéseket hoz, teljeskörű tájékoztatást kapjanak. Sok leendő apa ezek hatására dönt úgy, 

hogy jelen szeretne lenni a szülésnél (Léder, 2019). Egy 2009-es kutatás amit újdonsült 

apákkal felvett interjúk alapján készítettek, nem az apák teljes elégedettségéről számol be a 

tanfolyamokkal kapcsolatban. Legtöbbjük úgy érezte, az anyák mellett nem igazán kap 

szerepet az apák ugyan olyan minőségi felkészítése a szülés, születés folyamatára, és a szülői 

szerepre. Informatívnak találták a tanfolyamokat, de kifejezetten az apai szerepről többet, 

vagy ugyan annyit tudtak meg más forrásokból is (könyvekből, családi és baráti kapcsolatok 

révén). Említették a csak férfiakból álló beszélgetés és információ, tapasztalatcsere hiányát. 

Összességében „második számú szülőnek” érezték magukat a születés során, és az első pár 

hónapban. Ez alapján egyértelmű, hogy a szülésfelkészítő tanfolyamok felépítésének 

átgondolása és megfelelő átírása szükséges lenne, annak érdekében hogy a leendő apák 

számára megkönnyítsék az apává válás folyamatát (Premberg, Lundgren, 2006). 

Az újdonsült apára nagyon nagy hatással bír újszülött gyermekének arca, tekintete, test- 

és szemmozgása, amelyeket úgy feltételez, ha a közelben van, az ő hatására teszi a gyermek. 

Ahhoz, hogy az apa kötődése kialakuljon a csecsemőhöz (és fordítva is így legyen), 

elengedhetetlen az egymás melletti közvetlen fizikai jelenlét. Ebben a kutatásban is kitérnek 

arra, hogy nincs szignifikáns összefüggés az apák szülésnél való jelenléte és az újszülötthöz 

való kötődése között, de említi további kutatások szükségét nagyobb esetszámmal, hogy 

nagyobb bizonyossággal tudják alátámasztani ezt az állítást, a kutatásban ugyanis 31 férfi vett 

részt, és közülük 15-el vettek fel interjút is (Greenberg, Morris, 1973).  

A házastársak közötti intimitás pozitív összefüggést mutat az apa és a gyermekek 

közötti jó kapcsolattal (Bradford, Hawkins, 2006). Az apák mostanság az anyagi biztonság 

megteremtése mellett szintén elsődleges feladatuknak tartják gyermekeik gondozását is. A 

velük való játékot is fontosnak tartják, leginkább feldobálósat, birkózósat, csiklandozósat, 

építő játékokat (Benedek, Dorner, 2015). 

Korábban, amikor a most tradicionálisnak nevezett apakép kialakult, az apák kevéssé 

gondolták feladatuknak a gyermekek szórakoztatását. Amikor a férfiak voltak a kizárólagos 
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kenyérkeresők, munkából hazaérve a pihenést és nyugalmat keresték leginkább, amelybe nem 

mindig fért bele a hangos gyereknyüzsgés. Ez a családok dinamikájában való változás 

fordulópontot jelentett, ez állt az apák és (főleg kisebb) gyermekeik közötti eltávolodás 

mögött. (Bujnai, 2008)  

Az eltávolodás hátterében álló változást megelőzte a házassági kapcsolat dinamikájának 

változása. A modern ipari társadalmi berendezkedéssel összeköthető, hogy a munkahely és az 

otthon elkülönülnek. A férfi elmegy dolgozni, míg a nő otthon marad és vezeti a háztartást, 

neveli a gyermekeket. Ezt követően a gyermekgondozási könyvek is főként az anyáknak 

szóltak, amelyben csak néha tettek említést arról, hogy az apai jelenlét is fontos, hogy a 

gyermek egészséges fiatallá váljon (Bujnai, 2008). Egy kutatás a hetvenes évekre már pozitív 

tendenciát fedezett fel ilyen téren, összehasonlítva azokkal akiknek az ötvenes és hatvanas 

években születtek gyermekeik, azok a férfiak akik a hetvenes években váltak családapává, 

kétszer annyi időt töltöttek gyermekgondozással, mint a korábbi évtizedekben (Daniels-

Eingartner, 1983).  

Több kutatás is bizonyítja, hogy manapság jobban részt vesznek a családi életben az 

apák, mint korábban. Annak ellenére hogy fontosnak tartják a gyermekükkel való 

foglalkozást, még mindig úgy tartják, hogy az anyáké a fő nevelő és gondozó szerep. Több 

oka is lehet annak, hogy így gondolják. Lehet a tradicionális nézetek miatt, de ez mostanra 

kevéssé aktuális, mivel a legtöbb nő szintén munkába állt, tehát az ő figyelmük is megoszlik a 

munka és a családi élet között. Lehet, hogy a nőket kompetensebbnek tartják a 

gyermekgondozásban, és úgy érzik, ebben nekik nincs helyük, és ha van is, nem olyan fontos 

mint az anyáé. Ez egy másik megközelítés, de végsősoron ez is visszakapcsolódik ahhoz a 

régi rendszerhez, amely ma már nem állja meg a helyét.  

 

HIPOTÉZISEK 

H1: Azok az apák, akik részt vesznek szülésfelkészítő tanfolyamon, valószínűbb, 

hogy apás szülést terveznek, mint azok, akik nem. 

A szülésnél való apai jelenlét növekvő tendenciát mutat az elmúlt pár évtizedben, amely 

több kutatást is inspirált ebben a témában. A növekvő részvétellel együtt a szülésfelkészítő 

tanfolyamok „apásítása” is elkezdődik. Fontos, hogy az apák is úgy érezzék, nekik is szól ez, 

nem csak az anyáknak, de ennek ellenére még napjainkban sem kellően inkluzív (Léder, 
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2019). A Csendes apaforradalom c. könyvben esett szó olyan tapasztalatról, hogy a 

szülésfelkészítő tanfolyamok sok apának hozzák meg a kedvét az apás szüléshez, így érdekes 

lesz kérdőíves kutatással is megnézni a témát, hogy vajon alátámasztást nyer majd ilyen 

keretek között is. 

H2: Az apa aki részt vesz szülésfelkészítő tanfolyamon a párjával, úgy gondolhatja, 

hogy első évben a gyermekgondozás egyenlő mértékben az apa és az anya feladata.  

A második hipotézis az apa gyermekéhez és párjához való kapcsolódásának témájában 

helyezkedik el. Az egyenlően elosztott gyermekgondozást nem csak a gyermekkel való 

kapcsolat és attitűd befolyásolja, nagy részben tartozik bele a párkapcsolatban levők 

kölcsönös támogatása és segítsége a másik fél felé. Ezen felül a tradicionális családi 

szereposztások is hatással lehetnek a gyermekgondozási mentalitásra (Benedek, Dorner, 2015; 

Bujnai, 2008). Korábbi kutatásokban kapcsolatba hozták a szülésnél való jelenlétet az apa 

gyermekhez való kötődésével, illetve a gyermekre szánt idővel és a vele való foglalkozás 

formájával, ezen felül a felkészítő tanfolyamon való részvételt is figyelembe véve alkották 

meg kutatásuk négy csoportját (Grossman, Volkmer, 1983).  

 

MÓDSZER 

 

VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK, ELJÁRÁS 

A kérdőívben első gyermeküket váró, illetve 1 éves kor alatti közös gyermeküket nevelő 

szülők kitöltését vártuk. Individuális kitöltések is érkeztek, azonban még érdekesebb ha a 

szülőpár mindkét tagja ki tudta tölteni. Ezt a kérdőív elején megadott jeligével lehet 

beazonosítani, amelynél a párnak ugyan azt kell megadnia. A kitöltők keresése, toborzása 

kényelmi hozzáféréses úton történt, a kérdőívvel dolgozó műhelymunka csoport tagjainak 

ismerősi körében, akire jellemző volt a kitöltéshez szükséges, korábban említett kritérium. 72 

kitöltés érkezett, amelyből 25 férfi (34,72%) és 47 nő (65,27%), amiből látható hogy 

majdnem kétszer annyi anya töltötte ki a kérdőívet, mint apa. Az átlag életkor a kitöltők 

között 28,86 (szórás: 6,75). Az alábbi ábrán a „Szeretnének-e részt venni szülésfelkészítő 

tanfolyamon?” kérdésre érkezett válaszok láthatók, és mivel ez a kérdés mindkét hipotézisem 

alapja, ez kiemelt fontosságú adat. 
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1.ábra: A „Szeretnének-e szülésfelkészítő tanfolyamon részt venni” kérdésre adott 

válaszok 

 

ESZKÖZÖK 

A „Szülővé válunk” kérdőívet használtuk vizsgálatunkhoz, a Léder László és az Apa 

Akadémia által összeállított kérdőívhez csatlakozott be műhelymunkás csoportunk. Mindenki 

ajánlhatott saját témájához kérdéseket, hogy bővítsük, átfogalmazzuk, vagy esetleg teljesen új 

vizsgálati szempontot adjunk hozzá. A kérdőív végleges formájának meghatározása után 

lehetett elkezdeni népszerűsíteni a kérdőívet.  

A kérdőív kitöltése teljesen anonim formában történik, az e-mail cím megadása a 

kérdőív végén opcionális, ez csak abban az esetben van felhasználva, ha a kitöltők 

szeretnének a kutatás folytatásával kapcsolatban értesülni. Elsőként demográfiai adatokat vesz 

fel a kérdőív (nem, végzettség, kapcsolati státusz). A második oldalon a családi háttérről 

kérdez, majd a harmadik oldalon tér rá a gyermekvállalás témájára, a tudatos tervezésről vagy 

az „életre bízásról”, hogy mitől függ számukra a gyermekvállalás, illetve a gyermekvállalással 

kapcsolatos félelmeikről és vágyaikról. Ezután a szülővé válás és a szülői szerep kérdésköre 

következik, többek között a pár saját szüleikkel való kapcsolata, a szülésfelkészítő tanfolyam, 

illetve a jó apa és anya kérdése tartoznak ide. A következő témakör a szülés utáni 

gyermekgondozás, hogyan képzelik el, hogy fog majd történni az ő családjukban, ki marad 

otthon a babával, melyik szülő milyen feladatokat vállal az újszülött gondozásában, illetve a 

kettejük kapcsolata hogy alakul majd. Utolsóképp pedig a család és a munkahely kapcsolatát 

igen nem már részt veszünk még nem tudjuk
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méri fel, mindkét szülőre és a saját munkahelyükre vonatkozó változásokat, illetve az 

informáltságot a családokat érintő támogatásokról. 

A hipotéziseim szerint a változóim a következők:  

1. Szeretnének-e részt venni szülésfelkészítő tanfolyamon? (válaszlehetőségek: igen, 

nem, már részt veszünk, még nem tudjuk) 

2. Terveznek-e apás szülést? (egyéni válasz adható, a kutatás kedvéért három 

csoportba rendezve a válaszokat: igen, nem, még nem tudjuk) 

3. Mit gondolnak: az első évben a gyermekgondozás (etetés, pelenkázás, fürdetés, 

altatás, játék stb.) melyik szülő elsődleges feladata? (válaszlehetőségek: anya, 

apa, egyenlő mértékű, majdnem egyenlő mértékű de anya kicsit fontosabb, 

majdnem egyenlő mértékű, de apa kicsit fontosabb) 

 

 

ADATELEMZÉS 

A kérdőív adatain a statisztikai próbákat RopStat programban végeztem el. Az első 

hipotézishez Fisher-egzakt-próbát, a másodikhoz khi-négyzet-próbát alkalmaztam.  

 

EREDMÉNYEK 

Az első hipotézisemet, mely így szólt: „azok az apák, akik részt vesznek 

szülésfelkészítő tanfolyamon, valószínűbb, hogy apás szülést terveznek, mint azok, akik 

nem”, khi-négyzet-próbával teszteltem. A tanfolyamon való részvétel, és az apás szülés 

változókat használtam hozzá. Mivel a khi-négyzet-próbát alkalmaztam a kapcsolat 

vizsgálatához, össze kellett vonnom, módosítanom kellett a tanfolyamon való részvétel 

változó néhány válaszlehetőségét. Az eredeti válaszlehetőségek a következők: igen, nem, már 

részt veszünk, még nem tudjuk. Mivel a próba feltétele, hogy a kereszttábla celláinak 80%-

ának el kell érnie az 5-ös értéket. Ez itt nem teljesült, így a változóra adott válaszokat a 

következőképp vontam össze: az igen, és már részt veszünk válaszlehetőségeket összevontam, 

mivel a már részt veszünk tulajdonképpen megegyezik az igennel, sőt a részvételi szándékon 

túl is mutat, hiszen már valóban el is kezdték a tanfolyamot. Tehát a két válaszlehetőség 

egyesült. A még nem tudjuk válaszlehetőséget pedig nem vettem figyelembe a számítás során, 
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mivel nem ad lényeges információt a kutatás szempontjából. Ezek után már végezhető a 

kapcsolatvizsgálat.  

 

1. Nem található szignifikáns kapcsolat a szülésfelkészítő tanfolyamon való részvétel és 

az apás szülés változók között. A hipotézis vizsgálatához a khi-négyzet próba is használható, 

de a Fisher-egzakt-próba alkalmasabb, mert 2x2-es táblázatról van szó. Bármely próbát 

használjuk, az eredmény egyiknél se jelez szignifikáns kapcsolatot a két változó között (khi-

négyzet-próbánál p=0,1709; Fisher-egzakt-próbánál p=0,2418).  

A hipotézist nem sikerült igazolni.  

 

2. A második hipotézis esetében is hasonló eredményekről lehet beszámolni. Ebben a 

hipotézisben a szülésfelkészítő tanfolyam és a „melyik szülő elsődleges feladata a 

gyermekgondozás az első egy évben” változók kapcsolatát vizsgáltam. Mivel a 

gyermekgondozás változó kettőnél több válaszlehetőséget ad, így itt a khi-négyzet-próbát 

alkalmaztam. A próba eredménye (p=0,3080) nem mutat szignifikáns kapcsolatot a két 

változó között.  

Így tehát a második hipotézist sem sikerült igazolni.  

 

DISZKUSSZIÓ 

 

Műhelymunkámban a „Szülővé válunk” kutatás eredményeit elemeztem. Hipotéziseim 

alapjául szolgált a szülésfelkészítő tanfolyamok iránti érdeklődés, hogy vajon milyen hatással 

vannak az apákra akik részt vesznek rajtuk. Ezáltal a múlt és a jelen apamodelljeinek 

összehasonlítása, mennyit változott, és miben.  

A hipotézisek nem lettek igazolva, tehát nem található szignifikáns kapcsolat a 

tanfolyamokon való részvétel, és az apás szülések, illetve az első évben való 

gyermekgondozás egyenlő mértékű eloszlása között. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 

az apák nem terveznek részt venni egyikben sem, mindössze annyit, hogy a két tevékenységre 

való hajlandóság nincs összefüggésben a szülésfelkészítő tanfolyamon való részvételükkel. 
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Mint ahogy egy korábbi kutatásban említették, a babavárással, születésnél való jelenléttel és a 

gyermekgondozással kapcsolatos attitűdjük inkább befolyásoló tényező, mint a tanfolyam 

(Grossman, Volkmer, 1983). Az attitűdöt ebben a műhelymunkában nem vizsgáltam, de a 

korábbi kutatás megerősítő eredményt sikerült kimutatni. A korábbi, és mostani kutatásban 

részt vevő személyek száma nem különbözött jelentős mértékben, így érdekesek lehetnek a 

további kutatások nagyobb mintán, illetve a téma egyéb aspektusaiban.  

A „Szülővé válunk” kérdőív adatbázisának növekedése és az ezt felhasználó kutatások 

betekintést adnak a 21. században, még pontosabban a 2020-as években szülővé váló párok 

életébe a gyermekvárás idejében. A folyamatosan fejlődő és változó családdinamika miatt ez 

különösen érdekes, hiszen a múlt században kialakult „tradicionális” családműködés nem 

igazán alkalmazható a mai életben. Amellett, hogy nem alkalmazható, sokaknak már igényük 

sincs rá. Az anyák és apák szerepe egyre jobban egyensúlyba kerül, mindketten dolgoznak, és 

mindketten fontosnak tartják, és igényt tartanak arra, hogy a gyermekükkel foglalkozzanak. 

Mindennek ellenére, természetesen még ma is érezni ennek a hatását. Éppen ezért is fontos 

lehetne a kutatásokkal nyomon követni, hogy alakul át ez a családdinamika, vagy éppen 

marad olyan amilyen eddig is volt. 

Ennek a folyamatnak befolyásoló tényezője lehetne az a szülésfelkészítő tanfolyam, ami 

alaposan felkészítené az anyákat és apákat is egyaránt. Itt is megjelenik, a mai napig az a 

régimódi hozzáállás, amelynek fényében a leendő apák azt érzik, a család szempontjából ők 

mindig másodlagosak, nem olyan fontosak mint az anyák. Az apának, anyának és születendő 

gyermeknek is jótékony hatású, ha az apák is értékes felkészítésben részesülnek, és 

kiegyensúlyozottabban, magabiztosabban indulnak az apaság útján.  
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