
 

 
 

 

 

 

 

Ma sem könnyű szülőnek lenni, de vajon mi volt egy apa és egy anya szerepe 150 évvel 

ezelőtt? 

 

„Apaság egykor és ma” 

 

Az Apa Akadémia és a Szentendrei Skanzen Apa Napja 

2021. szeptember 12.  

 

 

Jelen voltak az apák gyermekeik születésekor? Játszottak gyermekeikkel? Esetleg 

szigorúbbak voltak mint a mai apák? És vajon igaz, hogy több időt töltöttek gyermekeikkel 

mint  azt manapság megszoktuk? Izgalmas előadások, gyakorlati bemutatók, kézműves 

helyszínek, családi kvíz és apás nyeremények várják ezen a napon kedves látogatóinkat. 

A nap végére pedig kiderül: mit kell másképp csinálnunk ma, és mit tanulhatunk a régi idők 

apáitól. 

 

Miért szervezzük ezt a napot? Mi a célunk? 

Az apák családi szerepének megerősítése, az „ elveszett apa kultúra” modern formában 

történő helyreállítása.  Szeretnénk a régi apa mítoszokat eloszlatni és támpontokat találni a 

mai apák számára. Gyakran halljuk, hogy a hagyományos család és apa képre hivatkoznak, de 

igazából ez többnyire romantikus elképzelésekre épül, nem a realitásra.  

Pl. A falusi vagy paraszti apakultúra nem volt jobb, mint a XIX századi városi apakultúra. 

Nem a városiasodás tette tönkre az apakultúrát, hanem a XX. századi modernizáció és az ipari 

társadalom. Az apák kikerültek a családokból, hogy eltartsák a családjukat. Az anyák pedig a 

családok háttérjátékosaivá váltak.  

Lehetséges témák: 

Mit tanulhatunk a dédapáinktól? Mit csináltak ügyesebben mint mi? 

 



• Sok mindent jobban csináltak, például a munka-magánélet egyensúly nem volt 

probléma. 

• Az apák nem szakadtak ki a családjaikból, benne éltek a mindennapokban. 

• Ezenkívül az apák támogatták egymást egy közösségen belül: pl. házépítés kalákában 

 

Ridegebbek voltak a régi apák? 

• Régebben is nagyon sokféle apatípus létezett. Nagyon gyakori volt a szerető, gyöngéd 

és gondoskodó apa. A modern apaság eszménye a XIX- századi városi polgárság 

körében divatos volt.  

• Az apák elsősorban személyes jelenlétükkel, a gyerekekkel való együttes 

tevékenységgel neveltek, de gyakori volt az apai játék is. 

 

Az apák elsősorban a fiaikat nevelték? 

• Egyértelműen nem. Korábbi időkben is fontos szerepet játszott az apa a kislánya 

életében is. 

 

Az anyák több időt voltak a gyerekeikkel?  

• Egyértelműen nem. A mai anyák sokkal többet kell, hogy foglalkozzanak a 

gyerekekkel, mint korábban, amikor is a nagycsalád nagyon sok feladatot ellátott. 

 

Mi az amit nekünk mai apáknak, magunknak kell megoldanunk? 

• Ma a nagycsalád helyett jó esetben két szülő neveli a gyerekeket. Ma az apa és anya 

szerepe is más. Korábban nemcsak a szülők foglalkoztak a gyerekekkel, hanem sok 

rokon és ismerős is. Ma apa és anya  sokkal több közös nevelési feladatot kell, hogy 

ellásson mint korábban. 

• Ma, sok kisgyerekes családban az apa a fő kenyérkereső, ez korábban nem volt így, 

hanem közös munka volt, mindenki dolgozott, a kisgyerekes anyák is. 

 

Izgalmas családi programok: 

• Apa kvíz értékes nyereményekkel 

• Apa-kép: családi rajzasztal 

• Apa-gyermek barkács sarok 

• Apaság bringatúra 

• Gasztronómia: mit ettek dédapáink? 

• „ Földön apám fia volnék” pecsétgyűjtó játék 


