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Manapság a házasságok hat-
van százaléka válással végzõ-
dik, a férfiak egyre inkább fél-
nek az elkötelezõdéstõl, már
nem divat az udvariasság és a
felelõsség vállalása. Lapunk-
nak errõl Bedõ Imre, a Férfiak
Klubjának alapítója beszélt,
aki 40 évesen úgy gondolta,
ideje együtt változtatni az el-
keserítõ helyzeten. A sikeres
vállalkozó most apa-fia prog-
ramokat szervez, férfimotivá-
ciós mozgalmat vezet, és hatá-
rozottan állítja, hogy nem a
nagyapáink korát kell vissza-
sírni, hanem mai megoldáso-
kat kell találni az aktuális
problémákra.

n KUSLITS SZONJA

N egyvenéves korában megala-
pította a Férfiak Klubját, me-

lyet sokan provokatívnak, mások
irányadó és hasznos kezdeménye-
zésnek tartanak. Miért döntött
úgy, hogy belevág, mi motiválta?

– Fontosnak tartottam, hogy
az emberek motivációi kicsit le-
tisztuljanak, világos legyen a fér-
fiak fejében az, hogy milyen célok
miatt vagyunk férfiként (is) a vilá-
gon. Már régóta foglalkoztatott,
hogy az erkölcsi alapjaink egyre
inkább megrendülnek, és mi ma-
gunk, beleértve saját magamat is,
kezdünk elpuhulni, nem törõdni.
Nem fontos az udvariasság, a tar-
tás, egyre kevésbé érték az igaz-
mondás, mindenhonnan azt hall-
juk vissza, hogy ügyesek azok az
emberek, akik nem a rendes úton
járnak, hanem különbözõ rafi-
náltságoknak köszönhetõen szer-
zik meg, amit szeretnének. Már
szinte mindenkinél sikknek szá-
mít „kicsit hajlékonynak lenni”.
A férfiak mindent megtennének
azért, hogy anyagi sikereik legye-
nek, ma már szinte csak ebben
látják az élet értelmét, mert azt
hiszik, a nõk is azt becsülik, aki
sokat keres. Ami végletesen el-
kezdett hiányozni a férfiak vilá-
gából, az a felelõsség vállalása, a
döntés képessége és a cselekvés.
A jövõépítõ minta örökítése.
Akármerre néztem, mindig ezek-
nek az értékeknek a hiányát vet-
tem észre, és ezen szerettem vol-
na változtatni. Érdekelt, hogy le-
het-e javítani a világon, nem csu-
pán egy Facebook-oldalt indítani
vagy könyvet írni.

– A Facebook-oldal pedig igen
sikeres, már 125 ezren követik a
klubot, igen aktívak a tagok.

– A klub tulajdonképpen egy
motivációs mozgalom, a sikeré-
ben a Facebooknak is szerepe
van. A férfiaktól manapság szinte
mindenhonnan azt várják el,
hogy változzanak meg, ez pedig
komolyan elbizonytalanítja õket,
hiszen egyrészt nem biztos, hogy
képesek rá, de az sem, hogy egyál-
talán akarják. Nem vezet jóra,
hogy szinte állandóan azon tana-
kodik mindkét nem, hogy mikép-
pen kellene megváltozniuk a férfi-
aknak. Mindenkinek megvan a
maga elõnye és hátránya, egymás-
hoz kellene közelíteni, különbözõ-
ségeinket összeadni és termõre
fordítani, nem pedig azt célozni,
hogy mindenáron hasonuljunk.
Le kellene venni egymásról a pszi-
chés terheket, és inkább motiválni
a másikat a saját belsõ értékei ki-
teljesítésére. Én még emlékszem
arra, hogy régen milyen értékeket
közvetítettek a nagyapáink, apá-
ink, akik még nem szakadtak el et-
tõl annyira, mint ahogy ez a nyu-
gati társadalmakban jellemzõ. Ott
a jólét miatt kicsit elkényelmesed-
tek az emberek, már kevésbé töp-
rengnek azon, hogy mi végre is
vannak a világon, mi az életcél-
juk. Mi itt Kelet-Európában, ahol
sokkal zordabb gazdasági és tár-
sadalmi körülmények között kell
a jövõ generáció érdekében épít-
keznünk, ezt nem engedhetjük
meg magunknak.

– Úgy véli, ha javul a gazdasági
helyzetünk, akkor nálunk is várha-
tó ez az elkényelmesedés?

– Sajnos már most egyre ke-
vésbé van szem elõtt, hogy érdemi
idõt kell a gyerekekkel tölteni, és
követni kell bizonyos nevelési el-
veket. A rohanás és a felfokozott
tempó miatt ráadásul a szülõk
többségében ott munkál a bûntu-
dat is, mivel nem tudnak elég idõt
tölteni a kicsikkel. Sajnos manap-
ság 60 százalék fölött van a válá-
sok száma, és ezek 75 százalékát
nõk kezdeményezik. Pedig egye-
dül minden sokkal nehezebb, töb-
bet kell dolgozni, kevesebb idõ jut
a családra, nincs munkamegosz-
tás. Amerikai felmérések szerint
azok a párok, amelyek már majd-
nem elválnak, de végül mégis
együtt maradnak, és megjavítják a
párkapcsolatot, azoknak pár év
múlva sokkal magasabb lesz az
elégedettségi szintjük. A válságon
túllendülni ugyanis egyfajta mi-
nõségi javulást hoz, sikeresebb-
nek és értékesebbnek élik meg
utána az életüket. A kapcsolataink
megjavításának mintáját örökíte-
ni a lecserélésük helyett – ma ez a
küldetés, ami gyermekeink boldo-
gulásának alapjait leteszi. Nem azt
kell bemutatni, mi a mintája a kí-
nok között élésnek, hanem a kap-
csolataink megjavításának képes-
ségét kell továbbadni.

– A válság kezelésében segítheti
a házaspárokat pszichológus, terá-
pia, tanácsadó. Miben támogat-
hatja ezt az ügyet a Férfiak Klubja?

– Azt remélem, hogy mi a meg-
elõzésben segítünk. Tavaly az elõ-
adásokon többen is elmesélték a
történetüket, és számtalan közös
vonás akadt. Összefoglalva el-
mondható, hogy sokan csak a vá-

lás után kezdtek el azon töprenge-
ni, hogy férfiként mi végre vannak
a világon, mit tudnak adni egy nõ-
nek. Míg a gyengébbik nem sokat
foglalkozik saját nõiségével, addig
a férfiak esetében egy-egy komo-
lyabb érzelmi megrázkódtatás –
például a válás – elõtt fel sem me-
rül, hogy eltöprengjenek saját fér-
fiasságukon. Mi pusztán azzal,
hogy errõl nagy nyilvánosság elõtt
beszélni kezdtünk, sokaknak segí-
tünk abban, hogy idejében gon-
doljanak férfifelelõsségeikre, arra,
hogy miért érdemes egy nõnek
hozzájuk csatlakozni, mi mindent
kell tenni azon túl, hogy elme-
gyünk dolgozni.

– Úgy véli, hogy míg a nõk egy
része már igen fiatalon tisztában
van vele, hogy családot, gyermeket
is szeretne, addig egy férfiban nem
munkálnak ilyen gondolatok? Ben-
nük nincs ennyire egyértelmû cél,
irány?

– Kellene, hogy legyen, de
nincs, mivel a férfivá válás nehe-

zebb út. Nõvé válni azért köny-
nyebb, mert bár az életük egy sza-
kaszáig a férfiakhoz hasonlóan is-
kolákat végeznek, nyelvet tanul-
nak, karriert építenek, tapasztala-
tokat szereznek, még sziklát is
másznak, mégis, amikor gyerme-
ket szeretnének, maga a döntés
nõvé teszi õket. A gyermek kihor-
dásával és a szüléssel pedig egy
olyan természetes folyamaton es-
nek át, aminek hatására az egész
életüket a gyermeküknek rendelik
alá. Úgy dolgoznak, szórakoznak,
hogy alárendelõdnek annak a cél-
nak, hogy felelõsek egy gyerme-
kért, akit legjobb tudásuk szerint
akarnak nevelni. A férfivá válás
útja nehezebb, mert õket nem se-
gíti semmilyen természetes folya-
mat abban, hogy alárendelõdje-
nek ennek a feladatnak. Önma-
guktól kell ezt megtenni. És ma ez
nehéz, hisz a felelõsségkerülés, a
könnyû élet és a fogyasztás haj-
szolása mindezt gátolja. Pedig a
gyerekeknek szükségük van arra,

hogy helyes apakép legyen a kör-
nyezetükben. Akkor lehet értel-
mes életet élni, ha azt érezzük,
hogy amerre járunk, ott virágzik
valami. Családalapítás elõtt elen-
gedhetetlen volna, hogy felnõtté
váljon a férfi és a nõ, megismerjék
önmagukat is, ne csak egymást
próbálják megváltoztatni.

– Ha már szóba kerültek a férfi-
és nõi szerepek, nemrégiben az
Ákos-ügy nyomán parázs vita ala-
kult ki arról, hogy valójában mi is
egy nõ feladata és célja az életben.
Egyesek szerint ez a gyermekszülés,
valamit a háztartásvezetés, míg
mások inkább az önmegvalósítás-
ra és a karrierépítésre voksolnak.
Hogyan vélekedik errõl?

– Nem szeretnék állást foglalni
ebben a vitában, úgy gondolom,
azzal az értékrenddel, amit mi
képviselünk, a Férfiak Klubjában
mindennap elkötelezõdöm. Vi-
szont a mûködés egyik nagyon
fontos eleme, hogy mi soha nem
beszélünk a nõkrõl.

– Hogyan lehet hitelesen kom-
munikálni családról úgy, hogy
közben nem említik a nõt?

– Természetesen szóba kerül-
nek a nõk, de fontos, hogy nem te-
szünk javaslatokat nekik, nem
mondjuk, hogy szerintünk hol
rontották el, vagy mit kellene
másképp csinálniuk. Értelmetlen
lenne. Otthon sem vezet jóra, ha a
másikat akarom megváltoztatni.
Inkább a saját portánk elõtt kell
söprögetni. Ha a férfiak minden
történelmi korban megtalálták,
miként tehetnek hozzá a világhoz,
akkor ma is meg kell találnunk. A
saját dolgunkat végezzük, a saját
hatásunkat csiszoljuk, van ne-
künk elég feladatunk férfiágon.
Mindenkit arra biztatok, hogy vá-

lasszon olyan társat magának,
akivel tenni tudja azt a jót, amit el-
tervezett.

– Feleségével két gyermeket ne-
velnek. Nagyobbik lánya hétéves, a
kisebbik négy, igazi lányos édes-
apának tartja magát. Milyen érté-
keket közvetít feléjük?

– Nem csak a fiúknak, a lá-
nyoknak is szükségük van a férfi-
mintára, hiszen ez alapján válasz-
tanak késõbb párt is. A felelõsség
tehát óriási, komolyan kell venni.
Ma többet kell beszélni a gyere-
kekkel arról, hogy mi a pénz, a fo-
gyasztás szerepe, hogy önmagá-
ban nem jelent semmit, ha nem
azt segíti elõ, hogy a családdal kö-
zös élményeket éljünk át. Vallom,
hogy nem a nagyapáink korát kell
visszasírni, hanem mai megoldá-
sokat kell találni. Egy nõnek pél-
dául ugyanúgy biztonságra van
szüksége, mint régen, de ezt ma-
napság máshogy kell megadni,
mint korábban, hiszen már nem
szükséges karddal lekaszabolni az
ellenséget. Ma inkább olyan atti-
tûd kell, hogy fel se merüljön a
kérdés, hogy a férfi elkötelezõ-
dött-e vagy sem. A jelenléte és a
családnak való alárendelõdése
megkérdõjelezhetetlen kell hogy
legyen, és nem csak a kommuni-
kációjával, a cselekvéseivel is ezt
kell sugallnia.

– A minõségi idõtöltés tehát
kulcseleme a gyermeknevelésnek.
Ebben segít a Férfiak Klubja által
mûködtetett Apa-Fia Kör is?

– Igen, hiszen akkor lehet iga-
zán kellemesen elfáradni, öröm-
mel és megelégedve hátradõlni, ha
aktív kikapcsolódást választunk.
Most épp nagykövetek jelentkezé-
sét várjuk helységenként, akik se-
gítenek abban, hogy a férfiértéke-
ket közös cselekvés közben ápolni
szándékozó Apa-Fia Körök min-
denhol elindulhassanak. Lénye-
ges, hogy ilyenkor nincsenek jelen
nõk, ez kizárólag az apák, nagy-
apák és a fiúk közös tevékenysége.
Tavasszal és õsszel kitakarítanak
egy „örökbe vett” forrást, fiaikkal
és egy szakemberrel maguk készí-
tik fel a bringáikat a nyárra, pék-
séget, borászatot látogatnak meg,
sátoroznak, poroltóval tüzet olta-
nak, karámot építenek – férfikör-
ben. A férfiak alapvetõen versen-
gõ típusok, éppen ezért mindenki
a lehetõ legjobb arcát akarja mu-
tatni egy-egy ilyen eseményen,
ami nagyon jó példát mutat a fi-
úknak. Emellett õk közben bele is
tudnak hallgatni az idõsebbek be-
szélgetéseibe, megfigyelhetik új
barátságok kialakulását, több ge-
neráció hozzáállását, amibõl szin-
tén tanulhatnak.

– Milyen anyagi ráfordítás
szükséges ahhoz, hogy valaki beke-
rülhessen a klubba, egyáltalán
anyagilag megtérülõ befektetésnek
tekinti?

– Alapvetõen ez nem üzleti vál-
lalkozás, inkább a társadalmi sze-
repvállalás a fontos. A „legyél be-
csületes, és vegyél ilyen-olyan téli
gumit” nem jó üzenet. Nem az a
cél, hogy reklámozzak. Fontos,
hogy bárkinek elérhetõ legyen a
klub, és a lehetõ legtöbbet segít-
sünk az értékközvetítésben. Kelle-
nek az intézményi támogatók is,
persze, de nekik olyan projekteket
javasolunk, mint az évente kiosz-
tandó Gránitoroszlán Férfipélda-
kép Díj vagy az országosan meg-
rendezendõ Férfiak Klubja-pik-
nik. Nem akarom, hogy elaprózott
reklámok, szponzori hirdetések
elnyomják a lényeget.

AZ ALAPÍTÓ. Bedõ Imre közgaz-
dászként eleinte a banki szférá-
ban dolgozott, majd a Gyõri
Szeszgyár és Finomító Zrt. vezér-
igazgató-helyettesévé nevezték
ki. 26 évesen szinte a legfiatalabb
alkalmazott volt Magyarországon
ebben a pozícióban. Késõbb saját
vállalkozásokat hozott létre, majd
40 évesen megalapította a Férfiak
Klubját.

Már nem divat férfinak lenni?
Bedõ Imre: Egy nõnek ugyanúgy biztonságra van szüksége, mint régen,
de ezt manapság máshogy kell megadni

A Férfiak Klubjának alapítója szerint kapcsolataink javításának mintáját kell átörökíteni a lecserélésük helyett – ma ez a küldetés FOTÓ: SZÉKELYHIDI BALÁZS

MI A NÕK FELADATA? A férfiakkal a világon semmi baj nincsen, ahogy a nõk-
kel sincs semmi baj. Azzal a világgal van baj, amit mi gyártottunk… – így nyi-
latkozott Tamási Erzsébet kriminológus a Férfiak Klubja tévéinterjújában, ame-
lyet a klub Facebook-oldalán is élénk érdeklõdés övezett. A klubot a közössé-
gi oldalon már közel 126 ezer ember követi, a felhasználók igen aktívak, szinte
minden poszt alatt kialakulnak viták, beszélgetések, a nõk is szívesen fejezik ki
véleményüket az oldalon. Kövér László és az énekes Ákos tavalyi megnyilatko-
zásai arról, hogy tulajdonképpen mi is a nõk feladata az életben – gyermekszü-
lés, a háztartás vezetése – az oldalon is több alkalommal szóba kerültek, a té-
ma kapcsán azonban fõleg ismert és valamilyen szakmában sikeres nõk gon-
dolatait osztották meg. Linkeltek például egy Erõs Antónia mûsorvezetõvel és
Béres Alexandra fitneszedzõvel készült interjút is, amelyben a nõi karrierépítés-
rõl, szerepekrõl és a férfiak kiteljesedésérõl is beszélgettek. A kommentelõ fér-
fiak többsége örömmel fogadta, hogy nõk is megszólalnak a témában. Abban
a kérdésben, hogy mi a gyengébbik nem feladata az életben, és mi az önmeg-
valósítás csúcsa, nem foglal állást az oldal, ellenben több ezzel is foglalkozó
eseményre invitálja a tagokat, és az apa-fia foglalkozásokat is népszerûsíti.


