
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mit gondolnak a férfiak?  
Megkérdeztük a férfiakat - több ezret közülük -, hogyan vélekednek magukról és 
férfitársaikról. Mit tartanak férfiként fontosnak, milyen értékeket vallanak? Meg 
lehet-e határozni egy időtlen férfiképet, amelyet mindenki elfogad és 
követendőnek tekint? Íme az eredmények!  

A Férfiak Klubja honlapján közzétett első Nagy Férfitesztet 7491 férfi töltötte ki. A 
válaszadók zömében 24-45 közöttiek voltak, bár bőven akadtak fiatalabbak, illetve 65 
év felettiek is a válaszadók között.  

 

Megdőlt a férfidominancia dogmája?  

Vajon mennyire felel meg a médiában uralkodó sztereotip férfikép a valóságnak, 
miszerint a férfiak uralkodni akarnak? Mindjárt az elején egy meglepő eredmény: a 
válaszadók kétharmada szerint a férfiak többsége nem dominanciára, inkább méltó 
elismerésre vágyik. Érdekes, hogy az idő előrehaladtával egyre kevésbé lesz fontos a 

dominancia. A 15-25 év közöttieknek még csaknem a fele szavazott mellette, az ennél 
idősebbeknek azonban csak a negyede. A fiatalok ezek alapján inkább szeretnének a 
média által sugallt férfiképnek megfelelni, az idősebb, több férfiszerepben is kipróbált 
férfiak ugyanakkor ellentmondanak neki.  



 
 

 

A nőkre vonatkozó kérdésben pedig még nagyobb volt az egyetértés. A 
megkérdezettek több mint háromnegyede szerint a nők többsége a férfias értékek 
megerősödésére vágyik, ami jó hír mindkét nem számára.   

A többség szerint fontos férfiérték a hűség   

És hogy melyek a férfiak szerint a legfontosabb maszkulin értékek? Az első helyet a 
humoros szerezte meg 77,6%-kal, szorosan mögött az önálló (76,2%) és a lovagias 
(71,8%) következett. Negyedik helyre meglepő módon a hűséges futott be, amit 
majdnem a válaszadók kétharmada jelölt meg férfias értékként, pedig a közvélemény 
hagyományosan nem köti a hűséget a maszkulinitáshoz. Amíg azonban a fiatal férfiak 
majdnem háromnegyede tartotta a hűséget fontosnak, a 65 felettieknél ez az arány 
lecsökkent 44%-ra. Az ötödik legnépszerűbb értéknél, a gyengédségnél a mozgás 
fordított: a fiataloknak csupán 58, az idősebbeknek pedig 70%-a gondolja jelentősnek. 
A modern lovagok ezek szerint még nem szakadtak el a lovagiasság klasszikus 
fogalmától, de magukénak éreznek olyan, hagyományosan kevésbé a férfiakhoz 
köthető, de nem kevésbé nemes erényeket is, mint hűség és gyengédség.  

Macsónak, uralkodónak és szolgálónak lenni viszont a férfiak többsége szerint 
egyáltalán nem férfias - miközben az első két értéket érdekes módon a közvélemény 
egyértelműen a férfikép részének tekinti. Ahogy a humor volt az egyértelmű győztes, 
úgy a szolgáló az egyértelmű vesztes a férfiérték felmérésben. Az pedig, hogy a 
férfitársadalom szinte egy emberként utasította el a macsó, uralkodó és versengő 
szerepeket, figyelemre méltó és jelzés értékű lehet.   

Félreismerjük a fiatal férfiakat? 

És mi a helyzet a fiatal férfiakkal? Az összes válaszadó majdnem háromnegyede 
szerint a mai 15-25 évesek generációjának értékei térnek el leginkább a többi férfiétól. 
Az igazi meglepetés azonban az, hogy a fiatalok is ugyanígy vélekednek saját 
magukról. Ezeket az értékeket és férfiszerepeket a válaszadók fele szerint a médiából 
tanulják a fiatalok. Ezek szerint lehet, hogy ők maguk is szeretnének kívül állni azon a 
mainstream társadalmi képen, amit a médián keresztül sugároznak róluk? Lehet, hogy 
félreértjük a mai fiatalokat, akik valójában a média által mutatott általános képpel állnak 
szembe? De az is előfordulhat, hogy a felmérésben részt vevő, a férfiértékek ápolása 
iránt érdeklődő fiatalok komolyabb értékekre vágynak, és elhatárolódnak a saját 
generációjuk által képviselt összképtől.  

 

 

 

 



 
 

Vannak még apák? 

A válaszadók fele nem volt még sem apa, sem férj. Őket csak buzdítani tudjuk, hiszen a 
számok azt mutatják, az apaság a férfilét megkoronázása. Akik már férjek és apák, 
minden területen elégedettebbek az átlagnál, az ezzel járó élettapasztalatok nagyobb 
önbizalmat nyújtanak: pozitív kihívások elé állítják őket, amelyekkel derűlátóbbá és 
konstruktívabbá válnak.  

Arra a kérdésre, a mai fiatalok honnan tanulják a férfias mintákat, a többség a médiára 
tippelt. Egy kicsit pesszimistább 25,6% szerint pedig ma már egyáltalán nem divat 
férfiszerepeket tanulni, ezért a most felnövő korosztály már nem is tanulja sehonnan. 
Ráadásul még az apák maguk sem gondolják úgy, hogy a mai apák hiteles mintát 
nyújthatnak, hiszen mindössze 5,4%-uk nyilatkozik így. Tanulságos, hogy a 7491 
válaszadóból mindössze 16 fő gondolja, hogy a mai fiatalemberek a tanároktól tanulják 
a férfias értékeket. Vajon hová tűnt az apaszerep és az apakép? Miért ilyen alacsony a 
válaszadók szerint az apák mintaörökítő szerepe? A Férfiak Klubja számára ezek az 
eredmények egyértelmű cselekvési irányokat jelölnek meg. 

A válaszokból az is kiderül, a munkán és szabadidőn többet gondolkodtunk gyerekként, 
mint az apa- és férjszerepen. A kitöltők harmada szerint gyerekkorában egyáltalán nem 
gondolkodott azon, milyen apa vagy férj lesz. Aki igen, annak az apaszerep 
könnyebbnek tűnt gyerekként, mint a férjé. A “mi leszel, ha nagy leszel” már jobban 
lekötötte a kisfiúk fantáziáját, és a válaszadók majdnem fele bízott abban, hogy 
felnőttként elégedett lesz a munkájával. 

Elégedett ötvenesek 

A legelégedettebb életkor az 55 év körüli apáknál kezdődik, amikor a szabadidő 
minősége a válaszadók szerint olyan szintet ér el, ami még a fiatalok elégedettségét is 
túlszárnyalja. A válaszadók fele nem volt még férj és apa, a férjek 90%-a pedig már apa 
is, az apa-férjeknek pedig bő harmada teljesen, fele pedig nagyjából elégedett az 
apaszerepével, miközben a férjszerepnél szinte megegyeznek ezek az arányok. A 
kérdőív alapján az apaság optimistábbá tesz az élet különböző területein.  

Akik már férjek és apák is, minden területen elégedettebbek az átlagnál, az ezzel járó 
tapasztalatok nagyobb önbizalmat nyújtanak nekik.   

A munka terén már nem olyan pozitív a helyzet, mint azt gyerekkorukban gondolták a 
férfiak. A kérdőívet kitöltőknek csak a szűk harmada elégedett, a fele pedig csak 
átlagosan vagy nagyjából. Szabadidő terén hasonló a helyzet, körülbelül 50 százalék 
érzi, hogy lehetne még javítani. A fiatalkori elégedettség 45 éves korig folyamatosan 
csökken, és az összes válaszadó mindössze szűk egyötöde teljesen elégedett.   

 

 

 



 
 

 

A férfivilág helyzete 

A férfiak többsége úgy érzi, a mai világban a férfias értékek nincsenek rendben, a 
válaszadók harmada szerint kifejezetten nem becsülik meg őket és inkább a női 
értékek felsőbbrendűségét hangsúlyozzák a közbeszédben. Viszont 7491 férfiből 
mindössze 350 fő okolja a nőket a férfias értékek térvesztéséért. A magukkal 
kevésbé elégedettek pedig ezen a területen is borúlátóbbak, vagyis a magabiztosság 
érzékenyen befolyásolja a férfielégedettséget.  

Az alacsony önbecsülésű férfiak hajlamosabbak magukat okolni, az elégedettek 
körében pedig többen gondolták, hogy rendben vannak az értékek, illetve kevésbé 
vádolták a nőket. A válaszadók többsége mindenesetre komoly problémát lát a férfias 
értékek területén, s ez ügyben csak az jelenthet megoldást, ha mindnyájan (férfiak és 
nők) teszünk valamit a közös ügyünk jobbra fordítása érdekében.  

Azok, akik elégedettek magukkal, illetve azok, akik már apák, általánosságban 
véve arányaiban mindenhol 4-5 százalékkal pozitívabb, optimistább válaszokat 
adtak. Fontos, hogy ebben az esetben ezek a férfiak nemcsak magukról, de a 

többiekről és a férfivilág helyzetéről is jobb véleménnyel voltak. Ugyanez a helyzet 
azoknak az embereknek az esetében, akik gyerekkorukban gondolkoztak már a jövőbeli 
felnőtt életükről: ők 75 százalékban végül is elégedettek az apa és a férj szerepükkel is, 
és azokban a kérdésekben is optimistábbak, ahol a többi férfit, vagy a világ helyzetét 
kellett értékelni. 

Aki elégedetlen magával, az másokkal is szigorúbb és az általános világképe is 
borúsabb, a legpesszimistábbak pedig a „csalódottak”: ők azok, akik gyerekkorukban 
úgy gondolták elégettek lesznek a szerepeikben, de a jelenben elégedetlennek érzik 
magukat a férfiélet egyes területein.  

Ez a csoport akár 10-20 százalékkal is negatívabb válaszokat ad az egyes kérdésekre 
a férfivilág, a férfiak, és a saját önbizalmuk tekintetében. 

Mindez azt mutatja, a tervezés és a tudatos felkészülés segíthet abban, hogy ezekben 
a szerepekben sikeresebbé váljon a későbbiekben egy férfi. Ez pedig nagyon is 
összefügg azzal, ki milyen mintákat hozott magával gyerekkorából – ez számunkra a 
jelenben még fontosabb üzenet, hiszen rajtunk múlik, hogy ki milyen mintákat és 
értékeket adunk át és örökítünk tovább az új nemzedékben. Szükség van rá, hogy 
jobban megismerjük egymást, példát vegyünk egymásról és ne sztereotip képek 
alapján ítélkezzünk. Őszinte, nyílt párbeszéd, találkozás, tanulás, nyitottság és tettek 

nélkül ez nem lehetséges. 

 

 

 



 
 

A férfiuralom vége, vagy sosem volt férfiuralom? 

A válaszadóknak csak a kisebbsége gondolja úgy, hogy „a férfi a teremtés koronája és 
a férfiak ezt érvényesíteni is tudják”, illetve „férfiuralom van és ezt a férfiak 
érvényesíteni tudják”. A legtöbben semleges választ adtak mind a két kérdésre, és 
egyik állításról sem gondolták túl sokan, hogy abszolút igaz lenne (2-4 százalék). A 
férfiuralomról a férfiak közel fele gondolja azt, hogy nem létezik. Mi, férfiak nem 
gondoljuk és érezzük magunkról, hogy a teremtés koronáiként uralmi pozícióban 
lennénk a világban. Ahogy a válaszokból kiderült, a többség számára ugyan nem 

meghatározó szempont a „nagybetűs” férfilét az élet minden területén, de egyes 
helyzetekben mégis előtérbe kerülhet.  

Tenni kell! 

A válaszadók nagy többsége (70%) szeretne tenni valamit a valódi férfiértékek védelme 
és megőrzése érdekében, de sokan nem tudják, hogyan. Egyedül nem megy, a Férfiak 
Klubja számára pedig különösen fontos, hogy párbeszédet folytassunk és 
mindannyiunk (férfiak, nők, férfiak és nők) közös ügyét segíthessük, irányt mutatva 
azoknak, akiknek erre szükségük van. Tenni kell, és megpróbálni érdemes, hiszen 
rajtunk múlik, milyen mintákat és értékeket adunk át és örökítünk tovább. Az apalét és 
férjlét, illetve az önmagukkal szembeni elégedettség ebben az esetben is pozitívabbá 
tette a válaszokat.   

A válaszadók elsöprő többsége gondolja úgy, hogy egy nagy létszámú, erős közösség 
a megfelelő eszközökkel ismét értékké tudja tenni a férfias viselkedést és a férfi értékek 
képviseletét. Ráadásul a férfiak több mint kétharmada tettvágyónak is bizonyult: 31 
százalék akár többet is ráfordítana, 33% pedig szívesen rászánna havonta tíz percet az 
életéből arra, hogy segítse a férfias értékek helyreállítását.  



 
 

 

Vannak azért magányos harcosok is: a válaszadók egyötöde gondolja úgy, hogy inkább 
személyes szinten vívja meg ezt a harcot. A fiatalok, és főleg azok, akik még nem 
férjek, illetve akiknek rossz a férfiúi önbecsülésük, inkább személyes harcot hajlamosak 
vívni. Az apáknak, úgy tűnik, nem vonja el minden idejüket a család, mert az átlaggal 
azonos mértékben szánnának rá havi tíz percet a férfiértékek helyreállítására.  

Az első nagy Férfiteszt bizonyította, hogy a férfiértékek témája fontos és érdekes. 
Többségünk úgy érzi, nincsenek rendben a dolgok úgy, ahogy vannak. Az is 
kiderült, hogy a férfitársadalom nagy része aktív és tenni vágyó. Tenni kell, és 
érdemes megpróbálni változtatni, hiszen nemcsak a saját sorsunk van a 
kezünkben.  

Naponta el kell gondolkodnunk, mik a szerepeink, mik a feladataink, hol a 
helyünk, mit jelent férfiasan kiállni, vagy mit jelent férfiként viselkedni. A 
válaszokat nekünk kell megtalálni, és ezek szerint cselekedni, mert rajtunk múlik, 
milyen mintákat adunk át és örökítünk. A ma kihívásaira pedig már holnap 
válaszolnunk kell.   
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